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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021 

Serviciul social „ Unita/a de îngrijire la domiciliu pentru pesoane varstnice„ 

Servic iul social „Unitate de ingrijire la domiciliu pentru pesoane varslnice„ 
COD SERVICIU SOCIAL 881 OlD-l, aprobat prin Hotararea Consiliului Local NR. 
82/24.09.2020, înfiinţat şi administrat de Primaria Orasului Brezoi prin Directia de 
Asistenta Sociala Brezoi, fara personalitate juridica, acreditata conform Certificatu lui 
de acreditare nr. A.F. NR 006336/ J 3.12.2019,cu sediul in orasul Brezoi, str. Lotrului, 
nr.2, judetul Val cea. 

Scopul Unita tii Serviciului de lngrijire la Domiciliu pentru persoanele 
Varstnice este: 

Furnizarea de servicii sociale persoanelor varstnice la domiciliul acestora in 
conformitate cu Legea 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice. 
Serviciile de îngrijire la domiciliu se adreseaza persoanelor dependente sau 
semidependente care, ca urmare a pierderii autonomiei functionale din cauze fizic·e, 
psihice sau mintale care necesita ajutor semnificativ pentru a realiza activitatile 
uzuale ale vietii de zi cu zi. Sit\Jatia de depecie.nt:i P.~tf' o i:onsecinta a bolii, traumei si 
dizabil itatii si poate fi exacerbata de absenta relatiilor sociale si a resurselor 
economice cu modificarile si completarile ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 292/2011 , cu modificări le 

ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale 
sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilo r de dificultate, prevenirii ş i combaterii 
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii 

vieţii. 

Servicii acordate Ajutor pentru realizarea activită!ilor de bază ale vietii zilnice -
ABVZ: 



• Servicii de baza: ajutor pentru igiena corporala, imbracare si dezbracare, 
igiena eliminarilor, hranire si hidratare, transfer si mobil izare, deplasare in 
interior, comunicare; 

• Asisteniă socială: deplasarea pentru plătirea facturilor, ridicarea unor reţete, 
aprovizionare, deplasarea la uni tăţi medicolc; 
Servicii de suport: ajutor la prepararea hranei sau livrarea acesteia, 
efectuarea cumparaturilor; 

• Urmărirea tratamentului la indicaţiile medicului specialist, sau ale 
medicului de fami lie; 

• Activitati de menaj; 
• Insotirea in mijloacele de transport, facilitarea deplasarii in exterior, 

companie; 
• Activitati de administrare si gestionare, activitati de petrecere a timpului 

liber; 

Intreaga activitate a serviciului social s-a desfasurat in baza prevederilor 
standardelor minime de calitate Ordinul nr. 29/20 I 9 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 
varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a 
copilului si a altor categorii de persoane adulte aflate in d ificultate precum si pentru 
serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor 
sociale.Anexa nr. 8. 

Personalul serviciului s-a ghidat dupa prevederile Regulamentului de 
organizare si functionare , întocmit si aprobat uleterior prin HCL NR 87/22. I 0.2020. 

ln cursul anului 2021 au fost întocmite si aprobate procedurile operationale 
specifice serviciului social Unitatii Serviciului de Ingrijire la Domiciliu pentru 
persoanele Varstnice. 

A fost pregatit si depus dosarul la MMJS pentru obtinerea licentei de 
fu nctioanre, iar in urma analizarii dosarului a fost obtinuta Licenta de fuctionare 
provizorie seria L.F. nr 0010116/ 12.07.2021. 

Misiunea si obiectivele serviciului „Unitate de Jngrijire la Domiciliu pentru 
persoanele Varslnice„ , activitatea personalului a cuprins unna toarcle activitati: 

- Informarea potentialilor beneficiari, precum si a altor persoane interesate, prin 
realizarea de pliante, informarea medicilor de familie si a preotiilor cu scopul 
identificarii batranilor aflati in situatii de dificultate si vulnerabilitate, afisare 
pe pagina oficiala a Primariei Orasului Brezoi, canale de socializare cu rol de 
propagare a informatiei. 

- Ses inunile de inforamre au fost consemnate in Registrul de evidenta privind 
informarea beneficiarilor; 

- In evidetana serviciului social in cursul anului 2021 au fot inregistrati 9 
beneficiari din care 2 au decedat, 
Pentru fiecare dosar au fost întocmite Fisa de evaluare, la care a fost implicat 
si medicul de familie; 



Acordarea serviciului social se face in baza Dispozitiei primarului si 
Contractului incheiat intre furnizo r si beneficiar, la momentul semnarii si 
inmanarii , beneficiarii sunt informatii de ROF si procedurile utilizate; 

- Planificarea activitatilor se face in functie de nevoile identificate ; 
- Pentru msurarea gradului de satisfactie a fost afost aplicat Chestionurul pentru 

evaluarea serviciilor sociale de ingrijire la domiciliu; 

Pentru desfasurarea activitati lor de îngrijire, personalul a fost instruit cu 
privire la riscurile la care este expus si a utilizat echipamente de protectia 
muncii. 

De asemenea au fost organizate sesiuni de informare si consiliere a 
beneficiarilor si a membrilor de familie cu privire la importanta mentinerii unui 
model de viata sanatos si activ. 

Serviciul social a respectat drepturile beneficiarilor, consemnate în contract. 
Personalul serviciului social are pregatirea si abilitatea profesionala 

corespunzatoarea acordarii serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru perosane 
varstnice, coordonarea si monitorizarea activilatilor socio-medicale este 
realizata de o echipa multidisciplinara compusa din asistent social, 
coordonator serviciu social si ingrijitor persoane varstnice. 

Finantarea serviciului social „Unitate de lngrijire la Domiciliu pentru 
persoanele Varstnice„ se asigura de la bugetul local al orasului Brezoi. 

Concluzii 
A vand in vedere cele prezentate, speram ca activitatile si demersurile din 

din acesta perioada au contribuit la imbunatatirea situatiei de viata sau de 
îngrijirea a personelor varstnice, beneficiari ai serviciului nostru de îngrijire. 

Derularea si coordonarea acestui serviciu necesita foarte multa implicare, 
promptitudine, profesionlism si devotament. 
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