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Justificarea necesitatii implementarii proiectului:  
• la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti există o 

populaţie de  peste 350.000 de locuitori, din care 19,54 % 
cu vârsta de peste 60 de ani. 

• pronderea persoanelor cu varsta de peste 60 de ani a 
crescut de la un ritm de la 0,03% in 2003 la un ritm de 0,5 
% in 2010 

• peste 20% din pensionarii din Bucureşti sunt domiciliaţi în 
Sectorul 2. Tot aici se găseşte şi cel mai mare număr de 
pensionari de invaliditate (peste 20.000). 

• un procent de 49.62% din pensionarii existenţi la nivelul 
Sectorului 2 au pensii mai mici de 470 lei.    



Justificarea necesitatii implementarii proiectului:  
 

• Cartierul Ion Creanga numara 25.000 de locuitori, din care 

aproximativ 5.000 au varsta peste 60 ani; 

• dintre acestia peste 1000 de locuitori cu varsta de peste 60 

ani sunt cuprinsi in evidentele D.A.G.S.P.C. Sector 2  
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Nevoile persoanelor varstnice 
 

a) Nevoi socio-medicale 

Varstnicii au resurse insuficiente pentru a duce o viata 

decenta (venituri mici) ceea ce are ca rezultat si 

imposibilitatea accesului la serviciile medicale si sociale 

impuse de nevoile specifice pe care le au (tratamente 

adecvate bolilor de care sufera, procurarea de 

medicamente, hrana, imbracaminte, incaltaminte, lemne 

pentru foc, articole de igiena, achitarea facturilor etc.). 
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Nevoile persoanelor varstnice 
 

b) Nevoia de informare 

Lipsa de informare cu privire la drepturile pe care le au 

varstnicii, potrivit legislatiei in vigoare, are drept consecinta 

resemnarea, izolarea. 
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Nevoile persoanelor varstnice 
 

c) Nevoia de consiliere 

Izolarea si schimbarile foarte rapide din societatea actuala 

fac ca persoanele in varsta sa piarda orientarea si sa nu 

stie unde si la cine sa apeleze in diferite situatii. Aceasta 

stare le face vulnerabile, iar vulnerabilitatea le face sa se 

izoleze si mai mult.  

CENTRUL DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA 

PENTRU PERSOANE VARSTNICE 



Nevoile persoanelor varstnice 
 

d) Nevoia de socializare 

Dincolo de lipsa resurselor pentru asigurarea nevoilor 
primare,  exista suferinta pricinuita de singuratate, de 
sentimentul de a nu mai fi utili nimanui. Vizitele mult prea 
rare ale copiilor ii fac pe varstnici sa simta acut nevoia de 
comunicare. Izolarea unor persoane in varsta nu reprezinta 
o consecinta doar a retragerii din activitatea sociala ci si o 
urmare  a conditiilor restrictive de mediu. 
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Fundamentare 
 

• Strategia nationala de dezvoltare a sistemului de 
asistenta sociala pentru persoane varstnice 

• Planul Local de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 2  
Bucuresti 

• Strategia locala in domeniul protectiei si asistentei 
sociale pentru perioada 2007 – 2013 (aprobata  prin 
Hotarare a Consiliului Local Sector 2 Bucuresti) 

• Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a zonei ION 
CREANGA, sector 2 Bucuresti  

CENTRUL DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA 

PENTRU PERSOANE VARSTNICE 



• In cadrul Planului integrat de dezvoltare urbana a 
zonei Ion Creanga, din sectorul 2 Bucuresti, a fost 
identificata, ca o problema, lipsa  centrelor de zi pentru 
persoane varstnice. Totodata a fost identificata nevoia 
unui centru medical in zona. 

 

• In cadrul prioritatilor acestui plan integrat a fost prevazuta 
si masura privind crearea unui centru multifunctional 
pentru persoane varstnice care sa asigure prevenirea 
dezechilibrelor în viaţa socială a vârstnicilor, respectiv 
reintegrarea lor în viaţa comunităţii locale prin 
conştientizarea şi exploatarea forţelor proprii  
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Pentru înfiinţarea „Centrului de Servicii de Asistenţă Socială 

pentru Persoane Vârstnice” a fost modernizat şi dotat un 

imobil din Str. Valer Dumitrescu nr. 33 Sector 2 Bucuresti.  



Clădirea existentă a fost reabilitată, inclusiv din punct de 

vedere energetic, recompartimentată în vederea activităţilor 

ce urmează a se desfăşura si dotată cu un ascensor, pentru a 

permite accesul persoanelor in vârstă sau cu dizabiliăţi 
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Obiectivul general: 

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 

serviciilor sociale, pentru asigurarea unui 

acces egal al cetăţenilor la astfel de 

servicii 



Obiectivele specifice : 
1. Dezvoltarea serviciilor de calitate, oferite persoanelor 

vârstnice aflate în situaţie de risc social: 

a. servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, 

gimnastică medicală şi de întreţinere; 

b. servicii sociale de educaţie şi formare permanentă (limbi 

străine, utilizarea calculatorului); 

c. servicii de consiliere socială, psihologică şi juridică; 

d. asigurarea unor facilităţi de socializare şi petrecere a 

timpului liber: organizarea de conferinţe, seminarii, 

prelegeri, prezentări, organizarea a diferite jocuri de 

societate, organizarea unei biblioteci şi a unei săli de 

lectură. 
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Obiectivele specifice : 
 

2. reducerea numărului de persoane vârstnice care suferă 

de singurătate, cu scopul combaterii marginalizării 

sociale; 

3. soluţionarea solicitărilor care au ca obiect acordarea 

de servicii medicale gratuite într-un cabinet medical 

cu personal calificat, situat în cartierul Ion Creangă. 



Surse de finantare a proiectului: 
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Rezultate obtinute: 
• Înfiinţarea Centrului de Servicii de Asistenţă Socială 

pentru Persoane Vârstnice 

• Crearea a 11 noi locuri de muncă 

• Asigurarea de servicii sociale de calitate pentru un 

numar de 700 persoane în vârstă, din cartierul Ion 

Creangă. La data inaugurarii oficiale a centrului sunt 

inregistrati 400 membri. 
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Durata de implementare a proiectului: 
 

 

15.03.2011 – 14.12.2012 
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PLAN DEMISOL 



SERVICII FURNIZATE LA DEMISOL 

Cabinet de medicină generală: examene medicale de evaluare 

si supraveghere a stării de sănătate, prescripții medicale, 

trimiteri către cabinete, spitale sau alte unităţi medicale 

pentru investigații şi analize de laborator 

Cabinet de fizioterapie: tratamente specifice adaptate 

afectiunilor individuale ale pacientilor, avand la dispozitie 

aparatura de ultima generatie 

Cabinet de kinetoterapie: prin tratamentul kinetoterapeutic 

se urmăreşte restabilirea aliniamentului normal al corpului, 

refacerea forței musculare şi creşterea rezistenţei musculare, 

redobândirea capacităţii de efort, formarea capacităţii de 

relaxare. 
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PLAN PARTER 



SERVICII FURNIZATE LA PARTER 

Cabinet consiliere socială şi juridică: persoanelor vârstnice li 

se oferă informaţii cu privire la drepturile pe care le au, precum şi 

la instituţiile unde pot apela şi procedurile care trebuie urmate. 

Cabinet consiliere psihologică: consilierea psihologica este o 

formă de intervenție care se adresează persoanelor sănătoase, 

aflate într-un impas cu privire la rezolvarea unor situații dificile, 

socio-profesionale sau familiale. 

Sală de festivităţi: centrul asigură toate facilităţile pentru 

organizarea de conferinţe, seminarii, prezentări şi organizarea 

de evenimente festive. 
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PLAN ETAJ 



SERVICII FURNIZATE LA ETAJ 

Sală de limbi străine: Centrul furnizează cursuri de limba 

engleză într-o atmosferă prietenoasă, propice motivării şi 

stimulării progreselor, punând în centrul atenţiei nevoile 

cursanţilor.  

Sală de lectură: sala de lectură a centrului este un spaţiu de 

relaxare, unde membrii au posibilitatea să-şi petreacă timpul în 

compania cărţilor preferate. 

Sală pentru jocuri de societate: membrii centrului se pot relaxa 

într-un mod plăcut şi interesant prin participarea activă la diverse 

jocuri de societate: table, domino, canastă, Monopoly, şah, 

remy, cărţi etc. 
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PLAN MANSARDA 



SERVICII FURNIZATE LA MANSARDA 

Sală pentru gimnastică medicală şi de întreţinere: practicarea 

în mod regulat şi organizat a exercițiului fizic va contribui la 

evitarea efectelor nocive ale sedentarismului şi creşterea calităţii 

vieţii. Prin exercițiile efectuate se are în vedere câștigarea 

mobilității articulare, normalizarea tonusului muscular, formarea 

obișnuinței unor mişcări corecte si coordonate, corectarea 

atitudinilor posturale vicioase şi a modificărilor de ax ale coloanei 

vertebrale. 

Sală de informatică: membrii vor fi inițiați în însuşirea tehnicilor 

de utilizare a calculatorului,  formarea şi dezvoltarea deprinderilor 

de utilizare a unui procesor de text precum şi dezvoltarea 

abilităţilor de navigare pe internet şi de comunicare, prin 

intermediul reţelelor de socializare, cu cei dragi.  
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 

Str. Olari nr. 11-13, Sector 2 Bucureşti 

Telefon 021.252.22.02   Fax 021.252.22.17 

www.social2.ro 

Investim în viitorul tãu! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat 

de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã. 


