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  Centrul Social Multifuncțional Jariștea este instituția publică de asistență socială, cu personalitate

juridică, în subordinea Consiliului Local al Comunei Jariștea, jud. Vrancea, înființat prin Hotărârea

Nr.09 din 12.02.2015 ,  și care are rolul de a asigura  aplicarea politicilor si strategiilor de asistență

socială, potrivit legii si de a acorda sprijin si asistența in vederea prevenirii situațiilor ce pun in pericol

securitatea persoanelor  ocrotite,  precum si pentru reintegrarea acestora în  familie  și  în comunitate,

obținându-se în acest sens Licența de Funcționare Nr.98 din data de 17.02.2016. 

Acesta iși desfășoară activitatea de luni pană vineri în intervalul orar 08.00-16.00  și asigură in

regim  de  zi   condiții corespunzătoare de  consiliere  juridică,  psihologică și  socială prin  personal

specializat angajat ,  condiții de socializare  și o masă caldă ,  activități de   petrecere a timpului liber

pentru persoanele vârstnice aflate in risc de excluziune socială.

În anul 2019 au fost înregistrate în Centru un număr de 3.119 intrări a  beneficiarilor, dintre care

2.045 femei, 1.044 bărbati si 109 rromi.

OBIECTIVE STRATEGICE

1.În  vederea  prevenirii  marginalizarii  sociale  a  persoanelor  varstnice,  precum  și  a

instituționalizării lor, se acordă  servicii sociale pentru persoanele vârstnice aflate in dificultate , care

pot necesita temporar sau permanent consiliere psihologică sau juridică, şi care datorită unor motive de

natură economică, psihică sau socială nu au posibilitatea de a-şi asigura nevoile de socializare  și de

timp liber ;

2. Sensibilizarea societatii cu privire la problematica persoanelor vârstnice aflate in dificultate;

3. Existența unui program de activitați corespunzător vârstei, nevoilor si particularităților, care

să-i ajute să iși mențina echilibrul psihic și fizic; 

4.  Sprijin  și  consiliere  familială în  rezolvarea  problemelor  cu  care  se  confruntă persoana

vârstnică sub diverse aspecte juridice,psihologice, medicale si sociale;
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5.  Servicii  de  calitate  oferite  de  personalul  Centrului  Social  cu  profesionalism,  respect  si

simpatie fată de beneficiari;

6. Colaborarea cu membrii de familie a beneficiarilor persoane vârstnice, precum si consilierea

acestora;

7. Oferirea de condiții de siguranță si bunăstare.

CAPACITATEA CENTRULUI : maxim 30 beneficiari/zi  .

SERVICII 

Centrul respectă  Codul Drepturilor Persoanelor Vârstnice ,  astfel   oferind servicii de consiliere

juridică si informare, de consiliere psihologică, socializare și  petrecere a timpului liber , asistare socio-

medicală ,  servicii  de  consiliere  socială ,  consiliere  psihosocială în  vederea  reintegrării familiale

/comunitare .

Serviciile le oferim potrivit nevoii beneficiarului în urma aplicării grilei nationale de evaluare a

nevoilor persoanelelor vârstnice  , numai cu acordul lui sau a familiei ori reprezentantului legal in baza

unui  contract  cu  beneficiarul,  conform  planului  de  interventie,  planului  individualizat  de

integrare/reintegrare.

CONDITIILE OFERITE IN CENTRU 
Centrul dispune de  săli de consiliere psihologică si juridică, de spații  pentru socializare si de

petrecere a timpului liber, cabinet medical,  grupuri sanitare pentru beneficiari  , în număr suficient si

dotate corespunzător , sală de mese si oficiu de servire a hranei(o masă caldă pe zi) potrivit nevoilor si

a preferințelor beneficiarilor , spații de primire a vizitatorilor , curte interioara.

De  asemenea,  Centrul  asigură toate  materialele  si  condițiile pentru  derularea  activitaților

recreative si de socializare, conform vârstei , abilităților si potențialului beneficiarilor.

Centrul  are  următoarele categorii  de  personal:  director,  economist,  asistent  social,psiholog,

jurist, ospătar, îngrijitor.
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Activitatea desfașurată

1.Informare si relații cu comunitatea

În anul 2019 , Centrul Social Multifuncțional Jariștea a organizat diverse acțiuni de informare la

nivelul  comunitătii în ce priveste serviciile oferite , rolul  său in comunitate, accesarea si modul de

funcționare,  importanța existenței acestui serviciu si beneficiile aduse persoanelor  vârstnice.  În acest

sens, se derulează un Protocol de colaborare cu Parohia Vărsatura pentru participarea beneficiarilor la

slujbele religioase cu ocazia sărbătorilor importante  , dar și în vederea identificării unor cazuri  în risc

de  excluziune socială a persoanelor  vârstnice din aceasta zonă, precum  și colaborarea cu Postul de

Poliție din com.Jariștea în vederea prevenirii tuturor formelor de abuz si inșelăciune. Pentru implicarea

celor  mici  si  a  elevilor,  in  viața vârstnicilor se  derulează  un   Protocol  de  colaborare  cu  Școala

Gimnazială Jariștea.

Pentru promovarea si mediatizarea Centrului Social  s-au realizat materiale de promovare,  și

anume pliante  afișate la sediul Centrului,  în cadrul  Primăriei ,la medicii de familie, articole in presă,

precum și în cadrul Parohiei Vărsătura.

2.Activități de consiliere juridică si psihologică

În cadrul programului zilnic de activități se desfășoară ore de consiliere juridică si psihologică

cu specialiștii Centrului ,beneficiarii fiind ajutați în rezolvarea problemelor atât de natură juridică, cât și

psihologică.

Activitatea psihologului constă în evaluarea psihologică, consilierea, dezvoltarea, remedierea si

instruirea psihologică. Obiectivele de bază urmărite au fost : analiza psihologică a situatiei sociale si

familiale,  determinarea  cauzei  problemelor  si  mijloacele  de  rezolvare  ale  lor;  contributirea  la

dezvoltarea personală ,precum si depășirea problemelor în sănătatea mentală si socială,  emoțională și

personală a beneficiarilor. Metodele folosite de evaluare clinică si psihodiagnostic  au fost :interviul

clinic, anamneza si observația  clinică.

3.Acțiuni de asistență medicală și supravegherea stării de sănătate

Centrul  Social  are  încheiate  colaborări cu  doi  medici  de  familie  ,  cu  un  medic  specialist

geriatrie-gerontologie si un asistent medical autorizat, care contribuie la verificări medicale periodice si
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 monitorizarea  stării de  sănătate a beneficiarilor (monitorizare  funcții vitale, efectuare EKG,

ecografii abdominale, infiltrații, teste osteoporoză, evaluări generale etc.).

În  vederea  menținerii/ameliorării/imbunătațirii stării de  sănătate,   persoanele  vârstnice din

cadrul Centrului beneficiază de analize medicale gratuite anual,  recoltate la clinici de specialitate ,

precum și de prevenire a îmbolnăvirilor prin vaccinare antigripală, susținerea informărilor  de educație

pentru sănătate.

4.Activități de socializare și petrecere a timpului liber

În cadrul Centrului Social în cursul anului 2019 s-au realizat diverse activități de sărbătorire a

zilelor de 1 si 8 martie, tradiții si obiceiuri de Paște în săptămâna 22-26 aprilie, sărbătorirea zilei Marii

Uniri de la 1 decembrie, precum și cu ocazia  sărbătorilor de iarnă prin spectacole  susținute de corul

Școlii Gimnaziale Jariștea- prof. îndrumător Ioana Roșu și prof. coordonator Lili Pătrunjel; 

Beneficiarii  Centrului   au  participat  deseori   la  activităti cultural-religioase,  cum ar  fi  cele

dedicate eroilor neamului  în data de 17 mai  ,  în data de 6 august participarea la hramul  Mănăstirii

Buluc  din satul Pădureni , în data 14 septembrie- slujba de Înălțare a Sfintei Cruci etc.

Activitatea din Centru cuprinde mai multe tipuri de acțiuni:

-socializare  constând în  discuții libere,  discuții pe  diverse  teme  (religioase,  medicale,

terapii,informări diverse );

-vizionare programe TV ;

-prezentare filme documentare;

-lectură;

-jocuri de societate;

-colaborare  cu  unitati  medicale-  policlinici,  în  vederea  efectuării examenelor  de  laborator,

consultațiilor generale și de specialitate ;

- acțiuni specifice psihologului/juristului;

- servire masă caldă;

-ameliorarea relațiilor intrafamiliale, aplanarea conflictelor cu membrii comunitatii etc.
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Astfel, ca urmare a  activităților din cadrul Centrului s-a realizat  distrugerea unor bariere de

comunicare si apropierea beneficiarilor la nivel personal si spiritual unul fata de altul, menținerea unui

tonus  fizic  si  psihic  ridicat  ,ameliorarea  si  îmbunătățirea stării de  sănătate prin  implementarea

monitorizării,  prevenirea degradării prevenind marginalizarea și excluziunea socială , cât și prevenirea

instituționalizării  persoanelor vârstnice.

                                                      DIRECTOR,
        Maria-Adela Munteanu




