
Proiectul ” SĂ AVEM GRIJĂ DE SENIORII NOȘTRI ” 

 

Începând cu data de :01.09.2019 

Primaria Comunei Cămărașu  

 și 

Asociația PROIBD  ȘES 

  Primăria localității Cămărașu prin rolul său bine definit de legislația națională în domeniul 

administrației publice, dar și în domeniul asistenței sociale, este elementul central al 

proiectului, pilonul ce asigură implementarea efectivă a politicilor naționale din domeniu. 

Primăria Comunei Cămărașu prin Compartimentul de Asistență Socială este furnizor de 

servicii sociale acreditat încă din anul 2014 conform Certificatului de Acreditare seria AF 

nr.000621 din 11.04.2014 reînnoit prin Certificatului de Acreditare seria AF nr.004416 din 

24.10.2018. Astfel, în cadrul Compartimentului de Asistență Socială începând din anul 2016 

au fost furnizate servicii sociale adresat persoanelor vârstnice și derulat in baza Legii nr. 

292/2011 privind acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice art. 32 , 

cu modificările și completările ulterioare . Un numar de 165 de persoane varstnice din  

Cămărașu,Sâmboleni,Năoiu, cu vârsta peste 65 de ani, vor beneficia de servicii de îngrijire 

socială la domiciliu pentru a-și depăși starea de vulnerabilitate socială și pentru a duce o viață 

demnă! 

Proiectul își propune să crească accesul vârstnicilor din România la servicii de îngrijire socio-

medicala la domiciliu prin oferirea unui pachet intregrat și inovator de servicii sociale și 

medicale de calitate, axat pe nevoile beneficiarilor. Realizarea proiectului în  Cămărașu este 

justificată atât de nevoia la nivel local (evidențiată de evaluări publice și private de ex-

Strategia Județeană de Servicii Sociale 2014-2020) cât mai ales de nevoia de a creea o rețea 

model de servicii la nivel regional care să fie sustenabilă pe termen lung. 

Nucleul proiectului constă în furnizarea de servicii sociale grupului țintă selectat în cadrul 

proiectului, acordarea acestora fiind una integrată, gândită astfel încât să asigure o intervenție 

complexă care să răspundă nevoilor reale, să le asigure acestora o viață mai bună și 

sentimentul de apartenență la societate. 

 ”Valorile noastre au fost și rămân respectul pentru pacient și pentru demnitatea profesiei. 

Acestea au fost mereu călăuza pentru a ne continua drumul în slujba demnității ființei umane, 

într-o Românie destul de debusolată și debusolantă, într-o societate în permanentă schimbare 

în care vârstnicii sunt lăsați în urmă! Ne propunem, în primul rând, să redăm demnitatea 

seniorilor noștri care se simt abandonați de familie și societate, să dăm speranță. Ne 

confruntăm de câțiva ani deja cu o îmbătrânire accelerată a populației, nu doar la nivelul 

României, ci la nivelul întregii Europe. Migrația masivă a forței de muncă din ultimii ani, face 

însă ca situația României să fie cu atât mai gravă. 

 

Proiectul își propune o serie de activități care să contribuie la rezolvarea unor probleme 

identificate la grupul țintă precum: izolarea socială determinată de o rețea de suport redusă 

sau inexistentă, probleme de sănătate însoțite de pierderea capacitatii de autogospodărire, 



creșterea gradului de dependență față de alte persoane în realizarea sarcinilor zilnice de 

gospodărire, venituri reduse datorate nivelului mic al pensiilor și cheltuielilor mari cu 

medicamentele, stima de sine scazută. 

Astfel, echipa proiectului va implementa urmatoarele activitati: 

a) in plan individual - al categoriei de beneficiari 

• se vor oferi servicii de natura sociala, respectiv servicii de baza si servicii de suport 

tuturor celor 165 de varstnici beneficiari ai proiectului, 

• se va preveni sau combate, prin serviciile oferite, riscul de marginalizare sociala sau 

excludere sociala pentru 165 de beneficiari, 

• se vor oferi materiale de curatenie utilizate in cadrul procesului de ingrijire la 

domiciliu  

• se vor oferi produse de igiena necesare ingrijirii personale  

• vor fi luate in evidenta si se va face o baza de date cu toate persoanele beneficiare sau 

care solicita serviciile centrului, 

• se va identifica sau preveni riscul de abuz cazul persoanelor varstnice si se vor 

desfasura interventii de tip asistenta sociala in cazul existentei cazurilor de abuz, 

• se va preveni dezorganizarea modului obisnuit de viata al familiei in cazul in care in 

familie exista o persoana varstnica care si-a pierdut autonomia, 

• se va preveni institutionalizarea prin oferirea varstnicului sprijin pentru a-si continua 

viata in propria locuinta, 

• beneficiarii, respectiv familiile acestora isi vor cunoaste mai bine drepturile legale, vor 

stii sa solicite prestatii sociale si alte servicii pentru care sunt eligibili, 

• se vor imbunatati conditiile de viata, 

• se va realiza depasirea mai ușoara a greutatilor vietii cauzate de degradarea starii de 

sanatate si a conditiei sociale. 

b) in planul comunitatii 

• comunitatea va fi sensibilizata cu privire la importanta problematicii legate de situatia 

de dependenta, 

• se va actiona in sensul depasirii unei probleme comunitare caracterizata ca fiind 

prioritara - riscului izolarii sociale a persoanelor varstnice, 

• prin sensibilizarea comunitatii locale se vor mobiliza resurse valoroase care pot 

asigura pentru viitor sustenabilitatea proiectului, 

• se va realiza incluziunea sociala a persoanelor varstnice marginalizate aflate in situati 

de dependenta, saracie severa sau extrema, 

• se vor realiza parteneriate cu principalii actori sociali activi in domeniul asistentei 

sociale a persoanelor varstnice. 



c) in plan institutional 

• se va realiza continuarea implementarii standardelor minime specifice de calitate in 

domeniul ingrijirilor la domiciliu, 

• se va dezvolta un serviciu social specializat si implicit se va consolida o echipa 

interdisciplinara care va constitui un model de bune practici in munca cu varstnicii, 

• se vor forma persoane in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice, 

• se vor crea noi locuri de munca in domeniul asistentei sociale, 

• se va consolida reteaua inter-institutionala existenta deja.            

- Scopul final al proiectului este ca prin pachetul de servicii sociale furnizate sa poata fi 

sprijinite cca.165 persoane varstnice si cca.60% dintre acestea sa poata fi scoase din 

starea de vulnerabilitate, fapt ce va contribui la atingerea obiectivului spectific 4.4. din 

POCU. Abordarea proiectului, bazata pe nevoia identificata si pe experienta avuta in 

activitatea concreta desfasurata pana in present, atinge obiective asumate de Romania 

in documentele programatice si in eforturile sale de a promova incluziunea sociala si a 

combate saracia asa cum sunt stipulate si in prevederile Axei prioritare 4 a POCU. 

Scopul proiectului nu se abate nici el de la documentele relevante pe baza carora a fost 

definit POCU si astfel isi propune sa contribuie la scoaterea din starea de saracie si 

excluziune sociala a unor grupuri marginalizate fragile si care pot fi persoane active 

social ce pot contribui la bunastarea comunitatii de unde provin, trecand de la etapa de 

persoana asistata social la persoana activa in societate. 

- Pe termen lung, efectul pozitiv al proiectului este dat de: cresterea calitatii vietii 

membrilor comunitatii, se va preveni sau combate, prin serviciile oferite, riscul de 

marginalizare sociala sau excludere sociala persoanelor varstnice, sensibilizarea 

comunitatii si a opiniei publice cu problemele persoanelor varstnice, asigurarea 

premiselor implementarii legislatiei nationale la standardele existente, asigurarea unor 

servicii de calitate, accesibile si persoanlizate unei categorii de persoane vulnerabile si 

care de cele mai multe ori isi pierd increderea in sine si stima de sine. Prin obiectivul 

general si prin cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al 

„POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea 

accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea 

ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin 

facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate„ proiectul urmarind reducerea 

vulnerabilitatii sociale prin masuri de asistenta sociala precum si alte masuri menite sa 

ajute aceste categorii sociale. Prin toate acestea, obiectivul specific al Prioritatii de 

investitie 9.ii al POCU va fi atins.   


