
 

Biserica Evanghelică C.A. din România 

Consistoriul Superior 
Str. Gen. Magheru 4, RO - 550185 Sibiu 

Tel: +40 269 217 864  Fax: +40 269 206 864  ekr.landeskon@evang.ro  www.evang.ro 

Caminul pentru persoane varstnice – Rupea  Loc. Rupea, Str. Fișer,  Nr 104-106,  cod 505500, Tel: 0268260764                                                                                         

 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE-RUPEA  

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

2018 

PREZENTARE GENERALĂ 

Căminul pentru persoane varstnice –Rupea-Fiser este u centru rezidenţial de îngrijire şi 

asistenţă pentru persoane vârstnice, care funcţionează ca serviciu social al Consistoriului 

Superior al Bisericii Evanghelice C.A. ROMANIA ,incepand cu anul 1992 

Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. Romania, este furnizor privat de 

servicii sociale, acreditat în condiţiile legii si cu personalitate juridică . 

Căminul pentru persoane varstnice-Rupea-Fiser are sediul în localitatea Rupea  str.Fiser, 

Nr.104-106 ,Jud . Brasov. 

Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Căminul pentru persoane varstnice Rupea-Fiser  

şi terenul aferent, sunt proprietatea Parohiei Evanghelice -Fiser, cu care există încheiat un 

contract de comodat pe termen de 25 de ani, cu posibilitatea de a fi prelungit. 

Activitatea Căminului pentru persoane varstnice Fiser-Rupea , se desfăşoară conform 

prevederilor legale si la nivelul standardelor naţionale si internationale. 

Personalul căminului este constituit din personal angajat cu contract de muncă , și cu 

contract prestări servicii. Personalul contractual este format din director, administrator, 

asistent social ,medic, asistentent medical ,sora medicala ,psiholog ,infirmieri ,bucatar 

,ingrijitor social . Persoalul cu contract de  colaborare e format din preot.  

Căminul pentru  persoane varstnice, oferă condiţii pentru rezidenţă permanentă pentru un 

număr de 25 de persoane vârstnice, care au nevoie de asistenţă de specialitate socio-

medicală pentru a duce o viaţă demnă până la finalul ei. 

Caminul pentru persoane varstnice functioneaza in  conformitate cu prevederile stipulate în: 



-HG.118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale 

-HG. Nr 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciior sociale precum și 

a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale 

-Ordinul nr. 246 din 27/03/2006 privind aprobarea Standardelor minime specific de 

calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru centrele 

rezidențiale pentru persoanele vârstnice 

-Ordinul Mnisterului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr 

2/126/2014 privind aprobarea Standardelor Minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor vârstnice. 

Potenţialii beneficiari ai serviciului sunt persoane vârstnice care se găsesc într-o situaţie 

de vulnerabilitate, respectiv, imposibilitatea de a-şi asigura singuri activităţile de bază ale 

vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire. 

Fiind un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice, Căminul pentru persoane 

varstnice, are ca scop principal acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor 

sociale ale asistaţilor şi creşterea calităţii vieţii acestora. 

Prin misiunea sa, Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. Romania  si 

implicit Căminul pentru persoane varstnice Rupea –Fiser , se angajează în lupta împotriva 

excluziunii din structurile sociale şi pentru promovarea dezvoltării umane şi a demnitatii 

sociale. 

Pentru a realiza propria misiune, se urmăreşte să se atingă următoarele obiective:         

    Asigurarea protecţiei şi îngrijirii vârstnicilor pe o perioadă nedeterminată, la un nivel 

corespunzător Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate 

ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, cf. Ordinului nr. 2126/05.11.2014, în 

conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2014 

      Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială şi 

medicală cât mai bună, ţinând cont de diagnostic şi de particularităţile fiecărui caz în parte, 

conform planului individual de intervenţie şi a fişei geriatrice socio-medicale. 

Menţinerea relaţiilor cu familia de provenienţă şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii, 

pentru a evita izolarea vârstnicului. 

Prevenirea şi tratarea sindromului de abandon, datorat schimbării statutului vârstnicului 

în societate, prin serviciile personalului specializat – medici, psihoterapeut, asistenţi medicali. 



Acordarea de asistenţă paliativă şi consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să 

trăiască cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii. 

Vârstnicii rezidenţi în Căminul pentru persoane varstnice Rupea-Fiser , se bucură de o 

atmosferă familială şi beneficiază de o gamă variată de servicii sociale şi medicale de calitate, 

fiind cazaţi în camere tip garsonieră, mobilate pentru două persoane, fiecare cameră fiind 

prevăzută cu un grup sanitar.Activităţile/serviciile principale oferite sunt: îngrijire personală 

în funcţie de gradul de dependenţă, asistenţă pentru sănătate (supraveghere şi tratament oferită 

de medic de familie , asistente medicale, îngrijitoare), cazare pe perioadă nedeterminată, masă 

(inclusiv preparare hrană caldă), curăţenie, socializare şi activităţi culturale, terapii de 

recuperare fizică/ psihică/mentală, terapie ocupaţională, etc. 

Principii 

     Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Căminului  

pentru persoane vârstnice " sunt următoarele:  

 a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

 b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea  

de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală  

şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;  

 c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;  

 d) deschiderea către comunitate;  

 e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;  

 f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a  

unui personal mixt;  

 g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont,   

după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;  

 h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după  

caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a  

dezvoltat legături de ataşament; 

 i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;  

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 



k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz,  

în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi  

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;  

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a  

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;  

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;  

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor  

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu  

care se pot confrunta la un moment dat; 

 p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială.  

Servicii oferite:  

Serviciile sociale se acordă cu precădere persoanelor vârsnice care sunt într-o situaţie socială  

defavorizată sau au nevoie de ajutor pentru îndeplinirea activităţilor zilnice. Serviciul se  

acordă la solicitarea persoanei, familiei acesteia, reprezentantului legal sau a autorităţilor  

statului.  

Servicii sociale: ¬ asigurarea hranei necesare conform regimului stabilit; ¬ asigurarea unui  

nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă; ¬ asigurarea unor condiţii de îngrijire care să  

respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei;  ¬ asigurarea menţinerii capacităţilor  

fizice şi intelectuale a persoanei; ¬ asigurarea consilierii, informării reprezentantului legal  

asupra stării de sănătate şi a problemelor sociale atunci când intervin; ¬ ajutor pentru igiena  

corporală; ¬ ajutor pentru îmbrăcare/dezbrăcare.  

Servicii medicale: ¬ personal medical (sora medicala) ¬ administrarea tratamentului  

medicamentos; ¬ medicină generală; ¬ control de specialitate.  

Servicii de reabilitare: ¬ recuperare, reabilitare; ¬ activitate de administrare şi gestionare a  

bunurilor; ¬ facilitatea deplasării în exterior şi interior.  

Alte servicii oferite: ¬ activităţi de menaj; ¬ activităţi de petrecere a timpului liber; ¬  



activităţi de club; ¬ activități religioase și socio-culturale; ¬ organizarea de mese festive și  

zile onomastice; ¬ ajutor material: îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de igienă etc.  

Criterii de eligibilitate: - persoane cu vârsta peste 65 ani; - nu sunt înregistrați cu boli cronice  

care necesită supraveghere şi asistență medicală de specialitate în spital sau centru medical; -  

nu au un comportament violent cunoscut, fizic sau verbal; - nu sunt persoane fumătoare sau  

consumatoare de băuturi alcoolice în exces; - nu suferă de boli psihice sau alte boli care nu le  

permit integrarea într-un centru social.  

 Documente necesare: - Cerere din partea solicitantului sau a unui membru din  

familie/aparținător; - Copie act de identitate; - Copie certificat de naștere; - Copie certificat de  

căsătorie; - Copie hotărâre de divorț sau certificat de deces(după caz); - Talon pensie recent; -  

Adeverință medicală, analize, ieșire spital,ancheta sociala etc. Durata inițială de oferire a  

serviciilor sociale (încheiere a contractului de acordare de servicii sociale)  

 Condiții de cazare: Căminul pentru persoane vârstnice este special conceput și organizat  

pentru a veni în sprijinul nevoilor beneficiarilor și este cadrul perfect pentru relaxare.  

ACTIVITATE DESFĂSURATĂ 

 Activitatea în cadrul căminului se desfăşoară pe baza unor proceduri de lucru special  

elaborate pentru acest tip de serviciu și în baza standardelor minime de calitate în vigoare.  

Serviciile sociale sunt oferite de personal de specialitate realizându-se o strânsă colaborare  

între personalul centrului. Echipa care instrumentează cazurile este formată din conducătorul  

căminului, asistent social, medic, sora medicala,asistent medical ,psiholog.  

  Activitatea socială Asistentul social îndeplineşte, în principal, activităţi care privesc  

participarea la elaborarea proiectelor sociale, consiliere, orientare, activităţi de informare şi  

prevenire a situaţiilor de risc. Serviciile de asistenţă socială specializată, precum şi cele de  

îngrijire social medicală sunt realizate de echipa multidisciplinară. Asistentul social care preia  

cazul va avea în vedere următoarele etape principale în încercarea soluţionării cazului: a)  

preluarea cererii scrise direct de către beneficiar sau a aparţinătorului, rudă cu acesta ca  

urmare a solicitării acesteia în vederea sprijinirii; b) ancheta socială și completarea grilei  



naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice; c) încheierea contractului de prestări  

servicii; d) evaluarea socio-medicală; e) elaborarea planului individualizat de asistenţă şi  

îngrijire/planului intervenţie; f) nota de informare; g) implementarea măsurilor prevăzute în  

planul de intervenţie/individualizat; h) reevaluare periodică; i) evaluarea finală; j)  

monitorizarea. Pentru un numar de 28 de persoane s-au realizat actele necesare stabilirii  

reședinței în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice.  

   În decursul anului beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice au beneficiat de hrană  

necesară conform regimului stabilit; li s-a asigurarat un nivel maxim posibil de autonomie şi  

siguranţă; s-au asigurat condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi  

demnitatea persoanei, în caz de deces fiind respectate dorințele persoanei și familiei. S-au  

realizat sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la: Carta drepturilor, ghidul  

beneficiarului, activitatea curentă a centrului, modalități de formulare a sesizărilor,  

menținerea unui stil de viață sănătos, servicii de asistență medicală acordate, educație  

împotriva fumatului și a consumului de băuturi alcoolice. S-au aplicat chestionare de  

satisfacție privind serviciile 

 Conducerea căminului ia în considerare orice formă de abuz (fizic, psihic,  

economic) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi  

supus beneficiarul de către personalul căminuluii, alţi beneficiari, eventuali membri de  

familie/reprezentanţi legali.  

 Conducerea căminului încurajează beneficiarii cât și membrii familiei să sesizeze orice formă  

de abuz pe care o identifică. La dispoziția acestora este un caiet de sesizări accesibil acelor  

persoane care sesizează semne de abuz, neglijență, discriminare sau tratamente inumane  

aduse beneficiarilor. S-au aplicat chestionare privind îmbunătățirea meniului  

conform preferințelor beneficiarilor. Rezultatul acestor chestionare se găsește la sediul  

căminului.  

Căminul pentru persoane vârstnice asigură accesul fiecărui beneficiar la asistenţă medicală,  

conform normelor legale în vigoare prin înscrierea acestora la un medic de familie cu care  



căminul are contract de prestari servicii, medici specialişti . Căminul pentru persoane   

vârstnice asigură monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi    

psihică a beneficiarilor; evaluează şi adaptează regimul alimentar.  

 S-au organizat petreceri de sărbătorire a zilelor de naștere/onomastice sau zile de importanță  

națională sau religioasă. Dintre activitățile realizate amintim: Sărbătoarea Anului Nou, în  

prima zi din an, cu o masă festivă și  tort. În data de 8 Martie rezidenții căminului au avut  

parte de o surpriză  facuta de către elevii Liceului St.O.I.Rupea , care au prezentat o serbare in  

cinstea mamelor,impartind felicitari si flori. 

 Sărbătorirea Pastelui si a Rusaliilor evanghelice  și române cu o slujbă ecumenică 

 Sărbătorirea zilelor de naștere cu un tort și cântece specifice 

 Participarea la saptamana Haferland –sarbatoare destinata obiceiurilor si traditiilor sasesti din  

zona Rupea. 

   Sarbatorirea pe 2 octombrie a zilei varstnicului.Sosirea lui Moș Nicolae-cadouri primite de  

varstnici ,din partea unitatii. 

,,Crăciun între noi”, am organizat o masă festivă cu colinde în seara de 24 Decembrie 

 PARTENERIATE 

 Echipa multidisciplinară care instrumentează cazurile este sprijinită în demersurile pe care le  

face în a oferii servicii de calitate de parteneri și colaboratori.   

 Caminul are încheiate convenții/acord de colaborare și parteneriat cu următoatrele entități:  

Primaria Orasului –Rupea, Spitalul Orasului Rupea, Asociatia Umanitara „Nowero”,Liceul  

St.O.Iosif –Rupea ,Scoala Gimnaziala- Rupea.   

    În perioda 1 Ianuarie – 31 decembrie 2018 , au decedat 3 beneficiari şi au fost 
instituţionalizaţi în Căminul de persoane varstnice 4 . Numărul total al vârstnicilor care au 
beneficiat de serviciul unităţii la sfârșitul anului 2018 este de 26 de beneficiari.  

 

                                                                                                   INTOCMIT, 

                                                                                              DIRECTOR CAMIN 

                                                                                               ALDEA MIHAELA 



 

 
 


