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DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ROMAN

INFORMAȚII PRIVIND FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE ÎNGRIJIRE
LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Cerere de acordare servicii sociale
Copie documente de identitate
Copie cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii de servicii sociale
Adeverinţă de la medicul de familie și/sau alte acte medicale din care să
reiasă dacă suferă sau nu de diferite afecţiuni, certificat de încadrare în grad
de handicap, recomandarea îngrijirii la domiciliu
Declaraţie pe propria răspundere a celor fără venituri
Actul de proprietate al locuinței sau actul în baza căruia persoana vârstnică
locuiește la adresa respectivă, în copie, pentru a dovedi dacă persoana
vârstnică nu a încheiat contract de întreținere, vânzare-cumpărare cu uzul
fruct viager
Adeverință ANAF și certificat fiscal
Hotărâre judecătorească de numire tutore sau curator (unde este cazul)
Consimțământul rudelor de gradul I în cazul persoanelor vârstnice fără
discernamânt.

În cazul persoanelor singure, fără aparținători, și a căror stare de sănătate nu
permite obținerea consimțămîntului pentru acordarea serviciilor sociale, decizia
de acordare servicii sociale la domiciliu se ia de către furnizorul de servicii sociale
pe baza anchetei sociale și a recomandărilor făcute de medicul de familie sau prin
consultarea medicului specialist.

SERVICII OFERITE
✓ Monitorizarea funcţiilor vitale
✓ Ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice (igienă corporală,
îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor,hrănire şi hidratare, transfer şi
mobilizare, deplasare în interior, comunicare)
✓ Ajutor pentru activități instrumentale ale vieții zilnice (prepararea hranei
sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea
în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități
de administrare şi gestionarea bunurilor, activităţi de petrecere a timpului liber)
✓ Efectuarea tratamentelor conform indicaţiilor medicale
✓ Educaţie pentru sănătatea beneficiarului şi a familiei acestuia
✓ Supravegherea beneficiarului care participă la gimnastică recuperatorie
la clinică sau la domiciliu.
PENTRU CINE?
✓ persoane vârstnice singure peste 65 ani
✓ persoane vârstnice care locuiesc singure şi care nu au autonomie personală
✓ persoane lipsite de suport şi care necesită ajutor pentru efectuarea
activităților de viață zilnice

PENTRU CE?
✓ pentru a asigura îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu nevoi
sociale prin prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori
vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.
COST SERVICIU
✓ Costul serviciilor de îngrijire la domiciliu este de 30lei/oră (costul integral).
✓ Valoarea de plată pentru serviciul acordat va fi calculată în funcție de venitul
beneficiarului și poate varia între zero și 30lei/oră.

ECHIPĂ MULTIDISCIPLINARĂ
✓
✓
✓
✓

asistent social
asistent medical
îngrijitor la domiciliu
psiholog
PENTRU MAI MULTE RELAȚII:

Nr .tel.mobil: 0786.771.737
Adresa: Ogoarelor nr.12, Roman
(Sediul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice ,,Casa Bunicilor”)
Serviciul de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice, cod serviciu social
8810ID-I, este un serviciu social fară personalitate juridică, înfiinţat şi administrat
de furnizorul Direcţia de Asistenţă Socială Roman, acreditat conform Certificatului
de acreditare SERIA AF, nr 003876, CUI 35398236.

