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                                     RAPORT DE ACTIVITATE - 2019 

                   CAMINUL PENTRU  PERSOANE VARSTNICE-FISER 

 

STRUCTURA SERVICIULU 

          

       Caminul pentru persoane vârstnice –Fiser  functioneaza în subordinea 

Consistoriului Superior al Biericii Evanghelice C.A. Romania si a Licentei de 

Functionare  Provizorie Nr.4129 din 04.09.2019 

       Caminul pentru persoane varstnice-Fiser, conform Organigramei si Statului de 

Functii aprobat, are prevazut un numar de 12 posturi - din care personal contractual 

de executie 11 posturi si personal contractual de conducere 1 post, structurate în 

functie de volumul, complexitatea si specificul activitatii, astfel: director(sef 

centru) 1 ; - Compartiment de specialitate - 6- infirmieri ;1 sora medicala ; 1 

asistent  medical -1/4; 1 –Psiholog-1/4 ; -  Compartiment administrativ ;2 –

bucatarese 1/2 . 

      Cu medicul de medicina familie, avem incheiat contract de prestari servicii de 

specialitate, conform legiior care reglementeaza aceasta ocupatie ; Contract prestari 

servicii  sunt incheiate cu 1- asistent  dietetician ; Contract prestari servicii 1-

asistent social ;Contract prestari servicii cu1- maseor .  



    Caminul pentru persoane varstnice –Fiser  ofera cazare si ingrijire beneficiarilor 

24din 24 ore cu personal specializat, costul pentru anul 2019 / conform deciziei 

n.324./25.02.2019 este de 1852-pentru un beneficiar. 

      Obiectul de activitate: Îmbunatatirea calitatii vietii persoanelor vârstnice si 

socializarea lor conform Legii 17/2000 privind asistenta sociala acordata 

persoanelor vârstnice, actualizata. Beneficiarii sunt persoane vârstnice care 

îndeplinesc conditiile de eligibilitate stabilite prin lege.  

      Capacitatea Caminului pentru persoane vârstnice este de 25 de persoane. 

Serviciile prestate în cadrul Caminului pentru persoane vârstnice sunt: 

 - servicii de cazare pe durata nedeterminata - caminul asigura un spatiu de cazare 

personal ;  

- asigurarea unei alimentatii echilibrate atât cantitativ, cât si calitativ pentru toti 

beneficiarii, - servicii de îngrijire personala în functie de nevoile identificate; 

 - asistenta pentru sanatate; - activitati pentru mentinerea sau readaptarea 

capacitatilor fizice sau intelectuale - activitati de socializare - îndrumare si 

consiliere psihologica si sociala - control si tratament medical. 

 Sinteza activitatii pe anul 2019 

A. Activitati pentru mentinerea sau readaptarea  capacitatilor fizice sau intelectuale 

B. Activitati  practice: - lucru manual: crosetat diverse obiecte, confectionarea de 

ornamente pentru împodobirea spatiilor de locuit, de relaxare si a salilor în care se 

serveste masa, în functie de sezon. - autogospodarire: persoanele vârstnice au fost 

implicate saptamânal în activitati de curatenie în curtea caminului; 

 C. Activitati de grup - jocuri de grup: beneficiarii participa la jocuri de remmy 

pentru stimularea cognitiva; - discutii libere: religioase, medicale, de organizare a 

activitatilor si timpului liber; - servicii de tuns si coafat ; - sedinte trimestriale ale 

Consiliului Consultativ (reprezentant al beneficiarilor) si conducerea Caminului; 

 D. Activitati informative: - citirea presei, a revistelor/cartilor, urmarirea 

programelor TV, filme artistice si documentare; - activitati de informare: cu privire 

la facilitatile/gratuitati de care pot beneficia, drepturile pe care le au în calitate de 



beneficiari de servicii în cadrul Caminului pentru persoane vârstnice, activitaile 

care se desfasoara în comunitate. 

 E. Activitati de socializare a. Activitati intergeneratii - colaborarea cu elevii 

Liceului , St.O.Iosif -Rupea,elevii Scoalii Gimnaziale – Bunesti ,elevii Scoalii 

Gimnaziale -Hoghiz cu ocazia zilelor de 1,8 Martie , ziua varstnicului ,sarbatoarea 

Craciunului. 

 F. Activitati în comunitate: - participarea la evenimentele culturale:  

spectacole organizate la Casa de Cultura a  Orasului Rupea; -aniversarea unei 

beneficiare care a implinit varsta de 100 de ani,unde au fost invitati sa participe  

reprezentanti ai consistoriului , autoritatile locale ,membrii familiei si beneficiarii; 

aniversarea zilei de 1 Octombrie , ziua international a persoanelor varsnice; - 

aniversarea lunara a zilelor de nastere a beneficiarilor din cadrul Caminului pentru 

persoane  varstnice ; - primirea colindatorilor în perioada sarbatorilor de iarna: - 

Corul Liceului St.O. Iosif -Rupea: program de colinde si cadouri; - Discutii cu 

reprezentanti ai diverselor culte etc. 

G. Activitati recreativ-distractive: - organizarea anumitor sarbatori nationale, 

religioase: Nasterea Domnului si Învierea, Ziua Internationala a Persoanelor 

Vârstnice; - aniversarea zilei de 8 Martie ; oferit cadouri persoanelor vârstnice cu 

ocazia sarbatorilor de iarna. - activitati de petrecerea timpului liber: dans, jocuri 

remmy; d. Activitati spirituale: - slujba  saptamânala; 

 H. Îndrumare si consiliere psihologica: 

     În anul 2019 interventia sociala a vizat consilierea sociala, programe de terapie 

de grup, programe de exercitii distractive de stimulare psiho-motorie, testare si 

exercitii de stimulare cognitiva, precum si chestionare de verificare a satisfactiei 

beneficiarilor. S-au realizat fise de consiliere,planuri de interventie,program de 

integrare sociala plan de integrare /reintegrare si monitorizarea, tuturor celor 25 de 

beneficiary, reevaluari socio-medicale, . Activitatea este completata prin raportari 

periodice (trimestriale, semestriale, anuale) analiza gradului de satisfactie a 

beneficiarilor. Activitatile de informare si consiliere pshio-sociala au ca scop: 

Consilierea psiho-sociala a persoanelor vârstnice – care vizeaza îmbunatatirea 

abilitatilor de relationare, cresterea coeziunii grupului, cresterea stimei de sine, 



gestionarea  relatiilor conflictuale, cresterea încrederii în posibilitatile proprii si 

îmbunatatirea activitatii. Consilierea membrilor familiei pentru solutionarea 

diverselor probleme si pentru cresterea calitatii vietii persoanei vârstnice; medierea 

unor conflicte aparute între beneficiari ; Colaborarea cu persoane fizice si juridice 

în cadrul parteneriatelor . Îndrumarea în cadrul activitatilor cultural- artistice 

(poezii, cantece , cor) D. Activitate sociala, informare, consiliere sociala 

       In  anul 2019 nu au fost internari , 2 decese si 0 externari. Activitatea este 

completata prin Raportari periodice ( lunare,trimestriale, semestriale, anuale) 

analiza gradului de satisfactie a beneficiarilor, situatii statistice întocmirea de 

documente si pregatirea documentatiei necesare în relatia cu institutiile publice , 

contactarea membrilor familiei care locuiesc în strainatate în vederea mentinerii 

unei legaturi si a rezolvarii unor probleme; - consilierea membrilor familiei pentru 

solutionarea diverselor probleme si pentru cresterea calitatii vietii persoanei 

vârstnice; - contactarea membrilor de familie cu ocazia deteriorarii starii de 

sanatate sau a evenimentelor majore din viata beneficiarilor.  

     I. Control si tratament medical: Consultatiile sunt asigurate de catre un medic 

specialist medicina de familie. Pe parcursul anului toti beneficiarii au fost 

consultati medical. În cadrul activitatii cabinetului medical se asigura :  

Administrarea medicamentelor de catre asistentele medicale conform 

recomandarilor medicale;  Triaj la internare;  Sterilizarea instrumentarului si a 

spatiilor;  Educatie sanitara lunara;  Colaborarea cu medicii de familie si medicii 

specialisti;  Vizitarea beneficiarilor internati în spital;  Masurarea tensiunii 

arteriale;  Masurarea glicemiei;  Pregatirea documentatiei pentru internare în spital   

; Rezultate obtinute. 

       Caminul pentru persoane varstnice asigura fiecarui beneficiar un plan al 

serviciilor care îi vor fi furnizate respectând pe cât posibil, dorintele si prioritatile 

acestuia. Beneficiarii primesc o alimentatie adecvata, într-o ambianta placuta, 

meniul este facut saptamanal de o comisie de stabilire a meniurilor din care fac 

parte si 2 reprezentanti ai beneficiarilor. Caminul asigura fiecarui beneficiar trei 

mese complete gatite pe zi si  doua deserturi  la intervale echilibrate, asigurându-se 

aportul de calorii si varietatea de meniuri dupa preferintele acestora. 



      Seniorii se pot implica in activitati gospodaresti in vederea mentinerii si a 

refacerii abilitatilor de autoservire si autogospodarire. Beneficiarilor serviciilor 

Caminului pentru persoane varstnice li se asigura conditii corespunzatoare de 

mentinere a igienei personale. Beneficiarilor le sunt asigurate servicii de prevenire, 

terapie si recuperare medicala în baza evaluarii continue a nevoilor individuale si 

beneficiaz de medicamentele  necesare în baza prescriptiilor medicilor specialisti.  

   Cresterea calitatii serviciilor oferite persoanelor vârstnice prin caminul pentru 

persoane vârstnice -Fiser. Cresterea calitatii vietii; prin cresterea calitatii serviciilor 

de îngrijire a persoanelor vârstnice.In acest sens, in anul 2019 s-a angajat cu 

contract de prestari servicii-1 asistent dietetician  . Cresterea gradului de 

socializare prin activitati intergenerationale; Promovarea activitatilor caminului 

pentru persoane vârstnice în comunitate; Realizarea si îmbunatatirea în continuare 

a unei bune colaborari cu toate institutiile specializate si implicate în protectia 

persoanei vârstnice; Promovarea activitatilor caminului pentru persoane vârstnice 

în comunitate si implicarea acesteia în problematica persoanelor vârstnice.  

Referitor la obiectivele propuse pentru anu 2019 ,acestea s-au realizat partial ,astfel 

obtinandu-se AUTORIZATIA DE SECURITATE LA INCENDIU 

NR.261/19/SU/BV/PSI din 19.08.2019  si a LICENTEI DE FUNCTIONARE 

PROVIZORIE Nr.4129 din 04.09.2019 

 

       OBIECTIVE PROPUSE-2020 

 -achizitionarea unei centrale performante pe material lemnos; 

-amenajarea unui cabinet de masaj ,gimnastica si terapii de recuperare functionala 

(angajarea unui maseur); 

-obtinerea licentei de functionare; 

-reamenajarea ambientala si dotarea cu mobilier corespunzator a salilor pentru 

servirea mesei ,din ambele cladiri; 

-transformarea spatiului bisericii in camera de locuit ,dotarea cu baie si cu trei 

paturi a camerei (necesara persoanelor nedeplasabile); 



-mutarea bisericii in corpul C; 

-amenajarea in curtea caminului a unui bazin de colectare a apei ; 

-amenajarea in curtea caminului a unui foisor ,dotat cu gratar ,masa ,bancute 

destinat activitatilor gospodaresti si activitatilor de relaxare 

-inlocuirea si repararea acoperisului de pe capela. 

-intocmirea de certificate de handicap pentru persoanele diagnosticate cu probleme 

de sanatate 
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