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RAPORT
privind desfășurarea activității Căminului pentru persoane
vârstnice "Sf. Spiridon" al Fundației Justin Pârvu, com. Poiana
Teiului, jud. Neamț în perioada ianuarie-decembrie 2017
Înfiițat la inițiativa și prin purtarea de grijă a vrednicului de pomenire,
Părintele Justin Pârvu în anul 2008, Căminul de Persoane Vârstnice ”Sf. Spiridon”
al Fundației Justin Pârvu, și-a continuat activitatea și în anul 2017.
Căminul funcționează în incinta Mănăstirii ”Adormirea Maicii Domnului”
Paltin-Petru Vodă, serviciile oferite fiind acreditate în anul 2016, conform
legislației în vigoare și asigurate de personal provenit din rândul viețuitoarelor din
mănăstirea mai sus amintită.
Categoria de beneficiare căreia se adresează serviciile oferite de această
instituție sunt femei vârstnice peste 65 de ani, creștin-ortodoxe și care îndeplinesc
criteriile de eligibilitate stabilite în procedura de admitere în Centru.
Resursele materiale necesare derulării activităților au fost asigurate prin:
- Susținerea financiară și materială a Mănăstirii ”Adormirea Maicii
Domnului” – Paltin Petru Vodă
- Venituri ale Fundației Justin Pârvu
- Donații ale credincioșilor
- Contribuții bănești ale beneficiarilor serviciilor Centrului
Activitățile susținute de Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Spiridon”
pe durata anului 2017 au fost:

I.

Activități de management și logistică în vederea asigurării cadrului
legislativ și resurselor necesare derulării întregii activități a
Centrului

În acest sens:
- A fost reînnoită convenția de colaborare cu Mănăstirea ”Adormirea Maicii
Domnului” Paltin-Petru Vodă cu privire la asigurarea resurselor materiale
și umane necesare desfășurării activității Centrului
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- Au fost elaborate, verificate și implementate procedurile de lucru ale
Centrului în conformitate cu legislația în vigoare și specificul monahal al
personalului care desfășoară activitatea în această instituție
- Au fost încheiate contracte de voluntariat cu personal necesar derulării
activității Centrului
- A fost acreditat cabinetul medical al Centrului și dotat corespunzător
- A fost angajat personal medical în vederea asigurării îngrijirii medicale
primare a beneficiarelor și a monitorizării stării de sănătate a acestora
- A fost elaborat planul de activități pe anul 2018 în vederea îmbunătățirii
calității serviciilor oferite beneficiarelor
- Au fost elaborate planuri de intervenție personalizate pentru fiecare
beneficiar în acord cu nevoile identificate în urma evaluărilor complexe ale
fiecărui caz în parte
II.

Activități de îngrijire, găzduire și supraveghere a beneficiarilor

În anul 2017 în Căminul pentru persoane vârstnice "Sf. Spiridon" au fost
găzduite în medie 35 de persoane pe lună.
Pe durata întregului an 2017 au fost acceptate ca noi beneficiare de servicii
13 persoane, au fost reintegrate în familie 4 persoane și s-au înregistrat 9 decese.
În acest sens, ca obiectiv principal, s-a urmărit în mod deosebit acordarea
unor servicii de calitate, conform standardelor impuse de legislația în vigoare,
personalizate și adaptate nevoilor fiecărui beneficiar în parte.
În acest context au fost incluse:
- Servicii de supraveghere și îngrijire primară în vederea satisfacerii nevoilor
personale, conform cu nevoile identificate pentru fiecare beneficiar și în
conformitate cu standardele minime obligatorii impuse de legislația în
vigoare.
- Servicii de asistență și îngrijire medicală primară, de recuperare medicală
și kinetoterapie
- Asigurarea de controale medicale, intervenții și investigații în clinici de
specialitate
- Servicii specifice fazei terminale și de terapia durerii
- Asistență și servicii în caz de deces a beneficiarelor.

III.

Activități de socializare și petrecere a timpului liber al
beneficiarilor

Pentru menținerea unui climat cât mai plăcut, antrenant și motivant pentru
fiecare din beneficiarele serviciilor Centrului nostru, s-a încercat o diversificare a
activităților individuale și de grup în vederea petrecerii timpului liber într-un mod
cât mai atractiv.
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Astfel, majoritatea beneficiarelor au fost antrenate în :
Activități gospodărești și de terapie ocupațională,
Activități și drumeții în aer liber,
Ore de lectură și vizionare de filme și imagini,
Audiții de muzică religioasă,
Întâlniri și discuții pe diverse teme,
Organizarea și participarea la evenimente cu diferite ocazii ( sărbători
religioase, zile de naștere și onomastice, zile dedicate comemorării
Părintelui Justin, etc.),
Organizarea unui pelerinaj la Iași (în luna noiembrie 2017),
Deplasări în oraș, la cumpărături.

IV.

Activități religioase

Dată fiind așezarea Căminului ”Sf. Spiridon” în incinta Mănăstirii
”Adormirea Maicii Domnului” Paltin-Petru Vodă, precum și prezența
personalului monahal în toate activitățile derulate în Centru, viața religioasă, în
acest context, ocupă un loc deosebit.
În Căminului ”Sf. Spiridon” beneficiarele serviciilor se bucură de asistență
religioasă din partea preoților Mănăstirii ”Adormirea Maicii Domnului” ori de
câte ori este nevoie, iar din partea personalului s-a asigurat și se asigură
participarea la :
- Programul liturgic al mănăstirii;
- Programul liturgic al Paraclisul Centrului;
- Program de rugăciune personal și în comun;
- Consiliere duhovnicească și spovedanie;
V.

Activități de informare a beneficiarilor pe diverse teme

Prin discuții și dezbateri în comun sau particular, prin asigurarea materialelor
necesare, personalul Centrului a abordat cu beneficiarele Centrului o serie de teme
de interes, cum ar fi:
- Drepturi și responsabilități ale beneficiarelor;
- Îngrijirea medicală a beneficiarelor;
- Manualul de proceduri al Centrului;
- Ghidul beneficiarului;
- Legislația în domeniul persoanelor vârstnice;
- Alte teme de interes personal al beneficiarelor.

3

VI.

Activități de integrare socială a beneficiarelor și menținerea
relațiilor cu familia

În desfășurarea activităților sale, echipa de personal a manifestat o preocupare
deosebită în menținerea unor relații cât mai apropiate a beneficiarelor cu familia
acestora, în medierea unor eventuale situații conflictuale între bătrâne și membrii
familiilor acestora, încurajând corespondența, convorbirile telefonice, vizitele în
familie sau ale membrilor familiei în Centru.
În acest sens au avut loc:
- Discuții cu membrii familiilor beneficiarelor privind însemnătatea
menținerii comunicării cu beneficiarele serviciilor sociale provenite din
familiile lor;
- Informări ale familiilor cu privire la starea psiho-afectivă și de sănătate a
beneficiarelor ce provin din rândurile lor;
- Invitații adresate familiilor beneficiarelor la unele activități ale Centrului.

VII. Asigurarea resurselor materiale necesare pentru desfășurarea unor
servicii de calitate
Pentru asigurarea unor servicii de calitate, Centrul nostru a desfășurat
activități de achiziție, gestionare și asigurare cu:
- Necesarul de combustibil lemnos și lichid;
- Necesarul zilnic de alimente conform cu cerințele de dietă ale
beneficiarelor;
- Necesarul de produse consumabile ( detergenți și produse de curățenie și
dezinfectanți, produse de igienă personală, pamperși etc.);
- Necesarul de medicamente și produse paramedicale;
- Resurse financiare pentru plata facturilor și acoperirea nevoilor curente
( deplasări, abonamente telefonice, corespondență etc.);
- Necesarul de cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte.
- Achiziționarea unei mașini pentru nevoile Centrului

VIII. Investiții și lucrări de întreținere, modernizare și igienizare
În perioada anului 2018 în Centrul nostru s-au executat următoarele:
- Lucrări de igienizare a spațiilor comune și a celor de locuit ( văruit și
curățenie generală periodică);
- Lucrări de întreținere și reparații la instalațiile: electrică, termică, de
alimentare cu apă și canalizare);
- Lucrări de renovare a fațadei exterioare;
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- Lucrări de amenajare și înfrumusețare a teraselor și a spațiilor comune cu
flori și mobilier adecvat;
- Modernizarea și înnoirea mobilierului din dotare (în special cel de la
bucătărie și trapeză);
- Dotarea secretariatului Centrului cu calculator, imprimantă și copiator noi.

IX.

Activități de perfecționare a personalului

Pentru acordarea unor servicii de calitate Centrul nostru a organizat pentru
personalul ce-l deservește dezbateri și discuții pe diverse teme, cum ar fi:
- Regulamentul de ordine interioară;
- Legislație în domeniul serviciilor sociale;
- Legea voluntarului;
- Tehnici și proceduri de lucru cu persoanele vârstnice;
- Norme de protecția muncii;
- Comunicare și abilități sociale;
- Prezentare de produse paramedicale și de igienă corporală necesare în
îngrijirea persoanelor vârstnice
- Norme de igienă alimentară
- PSI și intervenții în caz de cutremur și calamități naturale.

Căminul pentru persoane vârstnice "Sf. Spiridon" își propune pentru anul
2018 continuarea activității în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice,
cu respectarea standardelor minime obligatorii impuse de legislația în vigoare, în
interesul superior al beneficiarilor serviciilor sale.
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