Primăria Municipiului Galați
Servicii sociale acordate persoanelor vârstnice la domiciliu

FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE LA NIVELUL
MUNICIPIULUI GALAȚI FINANŢATI SAU SUBVENŢIONATI DIN BUGETUL LOCAL

1. Servicii sociale acordate de furnizori de servicii sociale de drept public - unităţi de
asistenţă socială aflate sub autoritatea Consiliului Local Galaţi;
2. Servicii sociale acordate de furnizori de servicii sociale de drept privat - unităţi de
asistenţă socială subventionate de la bugetul local in baza prevederilor legii 34/1998 privind
acordarea unor subvenţii asociaţiilor si fundaţiilor române cu personalitate juridică, care
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială si in baza prevederilor OG 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania.

SERVICII SOCIALE ACORDATE de furnizori de
servicii sociale de drept public

Servicii sociale furnizate prin unităţi de asistenţă socială aflate sub
autoritatea Consiliului Local Galaţi – anul 2011:
În cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Socio Medicale pentru Persoane
Vârstnice funcționează două servicii sociale licențiate de Ministerul Muncii și
Justiției Sociale:
- compartimentul îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;
- serviciul centrul de zi pentru persoane vârstnice.
•

Cele două servicii s-au înființat ca urmare a implementării de către Primăria
Municipiului Galați, a proiectului ,,Modernizare Centru Multifuncțional de Servicii
Socio Medicale pentru Persoane Vârstnice”, finanțat prin intermediul Programul
Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a
orașelor- poli urbani de creștere.
Centrul nu are personalitate juridica, fiind subordonat Centrului Multifuncțional de
Servicii Sociale Galați.

Scopul serviciului de îngrijire la domiciliu
persoane vârstnice
 Prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice, menținerea autonomiei funcționale în
propria locuința și îmbunătățirea calității vieții acestora.

Centrul Multifuncțional de Servicii Socio - Medicale Galați
„Serviciul îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice”
Grupul țintă:
•
98 de persoane vârstnice cu domiciliul pe raza
municipiului Galați.
Servicii sociale acordate:
• consiliere socială
• îngrijirea persoanei
• prevenirea marginalizarii sociale si sprijin pentru
reintegrarea sociala
• sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente
• îngrijirea locuinţei şi gospodăriei
• ajutor pentru menaj
• prepararea hranei
• efectuarea de cumpărături
• spălătorie si calcatorie la sediul Centrului
• ajutorul pentru realizarea igienei personale
• readaptarea capacitatilor fizice (prin masaj)
• antrenarea la activitati economice, sociale si culturale
• ajutor pentru deplasarea în interior/exterior
• administrarea medicatiei (dupa prescriptie medicala)

Adresă:
Str. Traian nr.175
Tel: 0336/110075
Email:
centrulmultifuctional.ssmpv@yahoo.com

• La aceste servicii se adaugă serviciul de asistenta medicala si masaj la domiciliu.
• Serviciul de îngrijire la domiciliu se acorda prin intermediul următorului personal calificat:
• 24 ingrijitori,
• 2 spalătorese,
• un maseur ,
• un asistent medical,
• La domiciliul varstnicilor se deplaseaza periodic un psiholog sau un jurist in functie de problematica
identificata de asistentului social.
• Timpul alocat fiecarui caz este intre 4 si 19 ore pe saptamana, raportat la gradul de dependenta rezultat in
urma evaluarii conform grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice.
• In anul 2018 in cadrul compartimentului de ingrijire la domiciliu persoane varstnice au fost 98 de
beneficiari, dintre care 19 au beneficiat si de servicii de masaj, 35 de servicii de asistenta medicala.

Centrul Multifuncțional de Servicii Socio - Medicale Galați
„Serviciul ingrijire la domiciliu pentru persoanele
varstnice”

 Pentru a crește calitatea vieții, gradul de socializare/relaționare, gradul de confort și siguranță în
propria locuință in cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Socio - Medicale pentru Persoane
Vârstnice un număr de 40 de persoane vârstnice beneficiază de Asistentul Virtual la domiciliu.
 Vârstnicii monitorizați au un sistem mobil hardware sub forma de ceas cu curea de cauciuc care poate
fi purtat cu usurinta la mana si este dotat cu un slot pentru sim card, display LCD ce afiseaza data, ora
si coordonatele GPS, dispozitivul are incorporat un buton de panica pe partea dreapta, marcat cu
inscriptia SOS de culoare rosie, butonul SOS poate fi folosit pentru alerte de urgenta majora,
dispozitivul avand de asemenea, pentru alerte de prioritate redusa, posibilitatea de pre-programare a
doua numere de telefon ce pot fi apelate prin simpla apasare a unuia dintre cele doua butoane
secundate de pe partea dreapta a acestuia, efectuandu-se apelarea automata a acestor numere si
comunicarea bidirectionala cu acestea.
 Sistemul permite posibilitatea de setare intr-un areal de actiune- respectiv casa asistatului, iar in
momentul parasirii acestuia transmite un semnal de alerta in server, permite configurarea si afisarea
evenimentelor pentru fiecare beneficiar in parte, permite actualizarea bazei de date, a fisei tehnice a
beneficiarului care cuprinde informatii despre diagnosticele importante ale varstnicului, despre
tratamentul medicamentos al pacientului, despre istoricul medical, despre persoanele de contact –
calitatea, numar de telefon.

SERVICIUL DE SPALATORIE

2.. SERVICII SOCIALE ACORDATE de furnizori de
servicii sociale de drept privat

Servicii sociale furnizate prin unităţi de asistenţă socială subvenționate
de la bugetul local;


Fundatia de Sprijin a Varstnicilor - „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice”



Arhiepiscopia Dunarii De Jos - Parohia Pogorarea Sfantului Duh - Centrul
Multifunctional de servicii sociale “Sperante pentru varsta a III a”;

Fundatia de Sprijin a Varstnicilor
„Servicii
Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane
vârstnice
vârstnice”
Grupul ținta:
•
100 de persoane vârstnice cu domiciliul pe raza
municipiului Galați
Servicii sociale acordate:
• Serviciul consiliere – mediere;
• Serviciile socio-medicale constau in ajutor in
realizarea igienei corporale, ajutor la îmbrăcaredezbrăcare, sprijin la deplasarea în interior, ajutor în
alimentație, comunicare.
• Spălătorie și călcătorie la sediul fundaţiei;
fundaţiei
• Distribuirea de alimente și masă caldă de la Cantina
de Ajutor Social;
• Servicii de recuperare, masaj şi gimnastică medicală;
• Transportarea şi însoţirea vârstnicilor la cabinetele
medicale de specialitate şi la spital în caz de urgență.
Valoarea subvenției aprobată de către Consiliul Local
Galați:
• 2017 - 89.444 lei;
• 2011 – 136.200 lei.

Adresă:
Str. Barboși nr. 6
Tel: 0236/470040
Email: fsv_galați@yahoo.com

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale „Speranță
Pentru Vârsta a III-a”
III
Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Grupul ținta:
•
30 de persoane vârstnice cu domiciliul pe raza municipiului
Galați
Servicii sociale acordate:
• Serviciu de consiliere socială, psihologică și religioasă;
• Serviciile socio-medicale constau in ajutor in realizarea igienei
corporale, ajutor la îmbrăcare-dezbrăcare,
dezbrăcare, sprijin la deplasarea în
interior, ajutor în alimentație, comunicare.
comunicare
• Spălătorie și călcătorie la sediul fundaţiei;
fundaţiei
• Distribuirea de pachete cu alimente;
• Îngrijirea la domiciliu a vârstnicilor;
• Supravegherea stării de sănătate;
Valoarea subvenției aprobată de către Consiliul Local Galați:
• 2017 - 231.700 lei;
• 2011 – 289.114 lei.

Adresă:
str. Saturn, nr. 7, Ţiglina I,
vis-a-vis de biserica „Pogorârea Sf. Duh”
Tel: 0740895697
Email: florin.chiosa@yahoo.com
Persoana de contact: Pr. Florin Chiosa

Vă mulțumesc!
PRIMAR
Ionuț Florin Pucheanu
Șef Serviciu
Serviciul Public de Asistență Socială
Neagu Petruța

Director executiv
Direcția de Asistenta Sociala
Alupoaei Mihaela

