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PREZBNTARE GENERALA

Centru Multifunctional de Servicii Sociale Creteni este un centru care
funcfioneazd. ca serviciu social in subordinea Consilului Local Creteni.

Primaria Creteni prin Centru Multifunctional de Servicii Sociale este furnizor
public de servicii sociale, acreditat in condiliile legii, fara personalitate juridicd
proprie.

Centru Multifunctional de Servicii Sociale are sediul in comuna Creteni. sat
Creteni judetul Valcea.

Imobilul in care igi desfbqoard activitatea Centru Multifunctional de Servicii
Sociale Creteni gi terenul aferent, este proprietatea comunei Creteni.

Activitatea Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Creteni se desfbqoard
conform prevederilor legale in vigoare, la nivelul standefrdelor na{ionale.

Centru Multifunctional de Servicii Sociale Creteni oferd servicii sociale pentru
un numdr de maxim 15 persoane vdrstnice pe luna, cu domiciliul in Creteni, care
au nevoie de asistenld sociala destinata nevoilor specifice varstei, pentru a duce o
viatd demnd pAnd la finalul ei si a 15 copii inscrisi in cadrul Centrului de zi pentru
copii aflati in situatii de risc.
Acest serviciu social reuneste :un centru de zi destinat persoanelor varstnice si o
cantina sociala
' 

Misiunea Centrului de zi pentru persoane varstnice este de acordare de servicii
calitative pentru asigurarea nevoilor sociale a asistalilor gi cregterea calitalii vieJii
acestora, cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a persoanei in
mediul propriu de viata, familial si comunitar . Scopul Centrului este acela de a
ameliora starea psihologica a batranilor singuratici si vulnerabili si de a
preveni institutionalizarea acestora.

Indicatorii de rezultat(6'result") ai proiectului sunt I28 de persoane
varstnice dintre care persoane de etnie rroma, 14 persoane. Dupa perioada de
iesire din monitorizare, respectiv iulie 2020 nu mai avem indicatori de
realizat.



Potenfialii benefici ari ai servicjului sunt in general persoane v6rstnice care segdsesc intr-o situalie de vulnerabilitate, respectii, persoane care locuiesc singure,persoane bolnave sau persoane avand relatii discordante cu membrii familiei si aicomunitatii.
Accesul in centru se face pe baza unui dosar intocmit de catre personalulcentrului' evaluat de catre o comisie de analizaformata din 5 persoane, salariati aiPrimariei creteni' Dupa evaluarea dosarului de catre comisie, se intocmestereferatul care este aprobat de catre primar iar secretarul emite dispozitie de accesin centru' Ulterior se intocmeste contractual de acordare servicii sociale pentrufiecare beneficiar al centrului.

Sinteza activitatii centrului Multifunctional de la ianuarie pana la decembrie2020:

serviciile sociale furnizate de centrul Multifunctional sunt in conformitate custandardele minime de calitate, conform legislaliei in uigou.. si consta in:
- Activitdli,cultural - religioase:pana in luna martie toti beneficiarii centruluiau fost vizitati de catre preotii din creteni care au abordat subiecte religioase sicare au rdspuns la intrebdrile varstnicilor.Au fost'2 astfel de vizite in perioadaianuarie -martie. Nu s.-au mai putut efectua vizite la Troita Credintei Crestinecreteni si la bisericile din to-u.tu din cauzafaptului ca nu s-a frecventat centru iarbatranii nostri au preferat sa fie vizitatiacasa de catre preoti(pentru impartasanie).

)er: pe perioadaSe 3 luni asistentul ,o.iul
petrecere a timpului liber, cu scopul

e afectivd, de recunoagtere social6, de
r nevoii de a interacliona qi de a stabili

- S-au acordat servicii comunitare. si asistenld in rczolvarea problemeloradministrative: coordonatorul centrului a luat legatura cu diverse institutii precum:casa Judeteana de Pensii valcea, casa Judete-ana de Sanatate valcea, DirectiaGenerala de Asistenta Sociala si Protectia copilului Valcea, primaria
Madulari,Primaria Amarasti, Primaria Mitrofani fentru a rezolvamultitudinea deprobleme cu care se confunta beneficiarii.
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- imbunata{irii 
:u, menlinerii starii de confort psihic, alrelationdrii cu mediul, cu ceilalli asistafi qi iamilia. De asemenea psihologii auoferit mediere unor conflicte aparute intre beneficiari si membrii familiei. S-a facut



consiliere gi intervenfie in situalii de crizd qi intermedierea legdturilor cu familia qi
anturajul. Consiliere psihologica s-a facut pe ianuarie si februarie 2020.

S-a acordat consiliere sociald vArstnicilor, in vederea acomoddrii acestora la
viata de comunitate gi depdgirea oricdror dificultdli, promovdndu-se dezvoltarea
umand gi dreptatea sociald.
- S-au tinut sesiuni de discu{ii pe diverse teme legate de abuzul asupra persoanelor
varstnice.

-Au fost desfasurate activitd{i informative (citirea presei cdt\i, reviste, urmdrirea
programelor la radio sau TV);

- S-a efectuat evaluarea situatilor de risc social in care se gasesc persoanele
varstnice;

- S-a acordat asistenta medicala prin ridicarea retetelor de la medicul de familie si
procurarea medicamentelor de la farmacie;

In luna octombrie 2020 am fost verificati de catre Inspectia Sociala din cadrul
AJPIS Valcea si s-a intomit proces verbal de inspectie in vederea obtinerii licentei
de functionare pentru inca 5 ani. Mentionam faptul ca s-a obtinut licenta de
functionare nt.9287 din 16.12.2020 valabila de la'data de 30.12.2020 pana la data
de 29.12.2025.

Am avut o vizita din partea ADR SudVest Oltenia, finantatorul proiectului, de
fapt ultima vizita in care s-a intocmit raportul final de m,enitoriz are.

in perioada ianuarie-martie 2020 numdrul total al persoanelor care au beneficiat
de serviciile Centrului de zi pentru persoane varstnice a fost de 38 de persoane
varstnice/sau in situatie de risc social.

In luna septembrie s-a transmis o adresa catre Directia de Sanatate Publica Valcea
prin care se solicitau informatii cu privire la procedurile de aducere a persoanelor
varstnice in centru.Am primit raspuns ca acest lucru este posibil numai cu
respectarea masurilor de siguranta respectiv: obligatoriu purtarea mastii de
irrotectie si respectarea distantei intre beneficiari de minim 2 metri. Nu s-a putut
tealiza acest lucru avand in vedere ca acestia nu puteau sa poarte in permanenta
masca de protectie 6 ore pe zi, multi dintre ei avand si problem. 

"u..rpiratia.

Activitati personal CMSS

Lucratorul social a insotit, pe teren coordonatorul centrului( acesta avand si
atributii de asistenta sociala) pentru intocmirea anchetelor sociale la persoanele
nedeplasabile pentru incadrarea in grad de handicap, anchete pentru divort si



incredintarea minorilor, anchete sociale pentru copii aflati in plasament sau
institutionalizati, anchete sociale pentru curatela, ,i/ruu pentru institutiile care
solicita aceste anchete.

Lucratorul social impreuna cu coordonatorul au mers
cererile beneficiarilor si a intocmi anchetele sociale
centru/cantina sociala..

pe teren pentru a prelua
necesare accesului in

Tot lucratorul social a mers o data pe saptamana si a vizitat fosti beneficiari ai
centrului pentru a afla situatiile cu care se confrunta pana la revenirea in centru.
Le-a cumparat medicamente, alimente, sau ceea ce a solicitat fiecare beneficiar, a
mers la medicul de familie pentru eliberare de retete.Coordonatorul le-a facut
programari telefonic beneficiarilor centrului, la medicii specialisti in vederea
scutirii de drumuri in prus, mai ales avand in vedere situatia
pandemiei.Coordonatorul impreuna cu lucratorul social au solicitat ambulanta la
domiciliu unor beneficiari care au avut nevoie de asistenta medicala dar au si mers
si au externat beneficiarii din spital acestia neavand persoane care sa-i insoteasca
sau mijloc de transport pana la domiciliu.

Coordonatorul centrului impreuna cu asistentul social au monitorizat persoanele
aflate in izolare sau carantina, infectati cu SAR-COV -2 care nu aveau apartinatori
sau rude in comunitate. Le-au facut cumparaturi" le-au cumparat medicamente, i-
au informat cu privire la drepturile si- obligatiile pe care le au in contexul
pandemiei Covid-19.

Personalul Centrului Multifunctional au asigurat curatenia si la Centru de zipentru copii pana in luna martie 2020.In fiecare zi, 2 persoane, prin rotatie, de la
centru multifunctional mers sa asigure curatenia dupa mbsa de pranz a copiilor.

Lucratorul social al centrului a mers la centru de zipentru copii, la grupa deprescolari pentru a efectua activitatile curente ale centrului.
Personalul administrativ curatenie respectiv femeia de serviciu a centrului a

tinut locul femeii de serviciu din primarie ori de cate ori situatia a impus-o.Fiecare
salariat al centrului intocmeste proces verbal de activitate pentru fiecare activitate
din afara fisei postului.
Obiective majore pe anul 20Zl
l.Cresterea calitatii serviciilor oferite persoanelor care frecventea za Centru
Multifunctional de Servicii Sociale Creteni
2.Cresterea gradului de socializareprin activitati intergenerationale;
3'Promovarea activitatilor Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Creteni
in comunitate;
4.Realizarea si imbunatatirea in continu are a unei bune colaborari cu toate
institutiile specializate si implicate in protectia persoanelor v6rstnice;
5 . Aj utorarea persoane lor varstnice nedeplasabi leigreu deplasabile, fara
apartinatori prin infiintarea unui serviciu de ingrijire batrani la domiciliu(ex: cu



ajutorul persoanelor beneficiare de ajutor social prin selectia si integrarea acestorain comunitate )
6'Identificarea batranilor fara apartinatori care doresc sa intocmeasca un contractde intretinere in schimbul ptopii.i locuinte si gasirea solutiilor conform legislatieiin vigoare. Monitorizarea iituutiitot acestora piin consiliere de ambele parti.
7'Identificarea unor persoane care dores. ,u don*re teren sau locuinta in vedereainfiintarii de locuinte de tip familial pentru batranii sau copiii cu dizabilitati.8'consiliere privind implicarea comunitatii in problematica persoanelor v6rstnice.9. Infiintarea unui serviciu de ingrijire batrani la domiciliu.

Coordonator Centru Multifunctional
Zugravu Ana
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