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Centrul Social
Multifuncțional
Mărășești
Asistență și recuperare persoane vârstnice
Îngrijire la domiciliu persoane vârstnice
Integrare/reintegrare socială adulți

Scop
Scop
Scop

Centrul Social
Multifuncțional are ca scop
creşterea calităţii vieţii
beneficiarilor prin formarea şi
consolidarea autonomiei
personale şi sociale,
promovarea principiilor de
coeziune şi incluziune socială,
prevenirea instituţionalizării şi
marginalizării sociale precum
şi reintegrarea socială şi
profesională a beneficiarilor
prin activităţi de informare,
evaluare,
integrare/reintegrare socială.
Birthing Services

Beneficiari

Beneficiari
Centrul Social
Multifuncțional se
adresează persoanelor
adulte din teritoriul GAL
Siretul Verde, cărora
mediul social le împiedică
total sau le limitează
accesul cu şanse egale la
viaţa societăţii, necesitând
măsuri de protecţie în
sprijinul integrării şi
incluziunii sociale.

Servicii furnizate
Centru de zi de asistență si
recuperare a
persoanelor vârstnice
Activități de petrecere a
timpului liber: programe
de divertisment,
concursuri, activități de
recreere în cadrul centrului
Sprijin și consiliere
Servicii de îmbunătățire a
calității vieții și recuperare
oferite prin kinetoterapie
Servicii primare medicale
oferite de asistentul
medical
Educație pentru sănătate

Personal de specialitate al
Centrului Social
Multifuncțional

Asistent manager
Kinetoterapeut
Asistent medical
Animator socioeducațional
Responsabil
activități sociale
Consilier social
Infirmier

Centru de zi pentru adulți
de integrare/reintegrare
socială
Servicii de asistență
pentru sănătate
Servicii de
integrare/reintegrare
socială și promovarea
unei vieți active și
sănătoase

Serviciu de ingrijire la
Centrul de zi pentru adulți
domiciliu
pentru persoane
de integrare/reintegrare
socială
vârstnice
Serviciul de îngrijire la
domiciliu: ajutor pentru
igiena corporală,
îmbrăcare și dezbrăcare,
hrănire și hidratare,
transfer și mobilizare,
comunicare
Servicii menajere și
gospodărești: ajutor
pentru prepararea hranei,
efectuarea de
cumpărături, activități de
menaj, plata facturilor,
activități de administrare
și gestiune a bunurilor,
activități de petrecere a
timpului liber
Servicii de asistență
socială: servicii de
informare, vizite la
domiciliu, asigurarea
legaturii cu alte servicii,
evaluarea nevoilor si
elaborarea unui plan de
intervenție, însoțirea
vârstnicilor în diverse
situații de ordin social.

