PRIMARIA ORAS RACARI
Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice
Oras Racari, sat Ghergani, str.Nucilor, nr.2
Judetul Dambovita

GHIDUL BENEFICIARILOR DE SERVICII DIN
CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE RACARI

Date de contact:
CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE RACARI
Orasul Racari - Ghergani, str.Nucilor,nr.2
Judetul Dambovita
Cod postal:137385;
Telefon Primarie : 0245658611; Fax Primarie : 0245658070
E-mail primarie: contact@primariaracari.ro;
Sef Centru : Mitrescu Cristina Maria – Telefon – 0751515335
Administrator : Duta Marin – Telefon – 0751167357

Capacitatea Centrului este de : 50 locuri
Infiintare – CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE
RACARI a fost infiintat prin Hotararea Consiliului local Racari nr.20/27.04.2018
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Finantare lucrari de amenajari/reparatii
In vederea organizarii si functionarii Centrului Rezidential pentru Persoane Varstnice
Racari s-au realizat de catre Primaria Orasului Racari lucrari de investitii pentru
reparatii, reabilitare, amenajare si modernizare.
Misiunea noastră este aceea de a îmbunătăți viața rezidenților noștri și a familiilor lor.
Pentru aceasta:
1. Punem la dispoziția tuturor rezidenților un ansamblu complet de dotări de cazare,
relaxare, agrement și supraveghere medicală.
2. Asiguram un mediu prietenos și stabil în ceea ce priveşte confortul bio-psihosocial al
beneficiarului, care le va permite rezidenților să se manifeste activ și să-și dezvolte
capacitățile individuale creative.
3. Îmbunătăţim continuu condiţiile de trai şi dezvoltam serviciile oferite beneficiarilor
din cadrul centrului, conform standardelor de calitate.
Functionare – Functioneaza din anul 2018, ca unitate de tip rezidential , fara
personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Orasului Racari si printr-un
Contract de asociere a Consiliului Local Racari cu Consiliul Judetean Dambovita .
Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice Racari se afla in orasul Racari pe DN 71
la jumatatea distantei intre Targoviste si Bucuresti (39 Km, intr-o zona frumoasa ce a
apartinut conacului Ghica, plina de verdeata, pomi, spatii pentru plimbari in aer liber si
curat).
Pentru a ajunge la Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice Racari se pot folosi
mijloace de transport CFR pe ruta Bucuresti- Ghergani- Titu- Targoviste/Pitesti si auto
pe ruta Targoviste-Racari-Bucuresti.
Obiectivele centrului
1. Găzduirea rezidenților în conditii foarte bune, asigurarea cazării, hranei,
cazarmamentului și condițiilor igienico-sanitare corespunzătoare, precum și întreținerea
și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare;
2. Îngrijirea personală și supravegherea permanentă a rezidenților;
3. Elaborarea programelor individuale și de grup, adaptate fiecărei persoane;
4. Asigurarea pentru beneficiari a protecției și asistenței în cunoașterea și exercitarea
drepturilor lor;
5. Asigurarea consilierii și informării psihologice, sociale rezidenților și aparținătorilor;
6. Asigurarea pazei și securității beneficiarilor;
7. Asigurarea îndeplinirii standardelor de calitate pentru serviciile specifice;
8. Intervenția în prevenirea si combaterea oricaror forme de abuz;
9. Acordarea asistenței și sprijinului pentru rezidenți în exercitarea dreptului la
exprimarea liberă a opiniei, în funcție de discernământul acestora;
10. Organizarea de activități cultural-educative și de socializare atât în interiorul
centrului cât și în afara acestuia;
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11. Conservarea autonomiei personale si exersarea aptitudinilor proprii, in scopul
cresterii calitatii vietii beneficiarilor;
12. Dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizatii neguvernamentale și alți
reprezentanți ai societății civile, în vederea diversificării serviciilor de asistență specială,
în funcție de realitățile și specificul local.
Beneficiarii serviciilor acordate de Centru sunt:
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centru sunt:
a) persoane vârstnice aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială,
admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu
respectarea legislaţiei şi a misiunii/scopului centrului.
b) Admiterea în cadrul Centrului se face cu respectarea legislaţiei, a misiunii/scopului
acestuia și în limita locurilor disponibile.
c ) Capacitatea centrului este de 50 de locuri .
Admiterea in centru – Contractul de servicii
Solicitantul completeaza si depune la registratura Primariei cererea de admitere ,
insotita de urmatoarele documente : acte identitate persoana varstnica – copie , acte care
dovedesc venitul persoanei varstnice- cupon pensie sau , in cazul persoanelor fara
venituri , document Administratia financiara din care rezulta ca nu realizeaza venituri ,
declaratie notariala a sustinatorului legal / apartinatorului cu privire la achitarea
contributiei de intretinere in centru a persoanei varstnice si a inhumarii acesteia in caz
de deces , adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa afectiunile , tratamentele
urmate si faptul ca persoana varstnica nu se afla in evidenta cu boli contagioase , nu este
incadrata intr-un grad de handicap si poate frecventa colectivitatea , fisa de evaluare
sociomedicala ( geriatric ), ancheta sociala efectuata la domiciliul beneficiarului
Admiterea persoanelor vârstnice în centru se face prin dispoziţia emisă în acest sens
de către Primar .
La intrarea în centru, beneficiarul, respectiv reprezentantul sau reprezentanţii acestuia
semnează contractul de servicii si angajamentul de plată. Contractul de servicii se
incheie la sediul primariei , Comp. As soc , in trei exemplare , si este semnat de parti.
Dupa stabilirea persoanelor obligate la plata contribuţiei de întreţinere şi a
cuantumului sumelor ce le revin de plătit, se semneaza angajamentul de plată -cu suma
pe care o au la plata contribuţiei de întreţinere.
Acte necesare:
- acte identitate persoana varstnica – copie si consimtamantul acesteia
- acte care dovedesc venitul persoanei varstnice- cupon pensie sau , in cazul persoanelor
fara venituri , document Administratia financiara din care rezulta ca nu realizeaza
venituri
- declaratie notariala a sustinatorului legal / apartinatorului cu privire la achitarea
contributiei de intretinere in centru a persoanei varstnice si a inhumarii acesteia in caz
de deces
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- adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa afectiunile , tratamentele urmate
si faptul ca persoana varstnica nu se afla in evidenta cu boli transmisibile si poate
frecventa colectivitatea
- fisa de evaluare sociomedicala ( geriatric )- Anexa 3la Hot Nr. 886 din 5 octombrie
2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice partea medicala se completeaza de catre medicul de familie si medicul geriatru , restul
de catre specialistii serviciilor sociale de la domiciliul beneficiarului
- ancheta sociala efectuata la domiciliul beneficiarului
Serviciile furnizate in Centru
„Contract de servicii” stipulează drepturile și obligațiile fiecărei părți contractante,
precum și tipurile de servicii sociale pe care le poate asigura:
Ingrijire și asistență - Rezidenții beneficiază de servicii de:
- Alimentatie corespunzatoare (masa se serveste la ore fixe, de 3 ori pe zi + 2
suplimente; se ține cont de regimul dietetic prescris de medic, precum și de preferințele
alimentare, în limitele posibilităților);
- Igienă personală;
- Supraveghere continuă a stării de sănătățe; administrarea medicației prescrise;
asigurarea urgențelor medicale ; educație sanitară
- Evaluare inițială și reevaluări periodice - echipa Centrului efectuează o evaluare
inițiala a fiecărui beneficiar, precum și reevaluări periodice, în baza cărora se stabilesc
nevoile beneficiarului , precum si serviciile ce vor fi asigurate
Servicii de recuperere/reabilitare functionala- terapie de conservare si dezvoltare
a autonomiei personale (meloterapie , educație perceptivă, igiena personală,
autogospodărire)
Servicii pentru integrare/reintegrare sociala - readaptare și socializare; terapie
ocupațională (bucătărie, computer, diverse activități gospodărești, activități cu
voluntari).
Centrul încurajază și sprijină relația beneficiarului cu familia și comunitatea locală si
– de asemenea - facilitează accesul la servicii religioase , de însoțire și consiliere
Activități de relaxare și petrecerea timpului liber :
Excursii;
Programe de divertisment;
Concursuri;
Activităţi de recreere în cadrul complexului.
Protecție împotriva abuzului și neglijenței
Beneficiarii sunt protejați împotriva abuzului (fizic, psihologic, sexual, financiarmaterial), neglijării, disciminării și a tratamentului degradant sau inuman.
Asigurarea confidențialității
Informaţiile despre beneficiari sunt păstrate în mod corespunzător, persoanelor
instituţionalizate aici asigurandu-li-se confidenţialitatea datelor, potrivit legislației în
vigoare.
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Servicii suplimentare
În cazul în care beneficiarul doreşte alte servicii sau facilităţi care nu sunt stipulate în
contractul de servicii şi implicit în taxa generală, care nu vin în contradicţie cu obligaţiile
beneficiarului si apartinatorului legal, de orice natură medicală sau care sa contribuie la
confortul personal al beneficiarului, unitatea îi va facilita îndeplinirea doleanțelor
urmând ca beneficiarul să suporte costurile aferente.

Drepturile beneficiarilor
1. dreptul de a fi consultați la toate deciziile care îi privesc;
2. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, intim, funcțional;
3. de a-şi exprima liber opţiunile;
4. de a gândi şi acţiona autonom;
5. de a fi informați cu privire la starea lor de sănătate;
6. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contract;
7. de a beneficia în mod egal de serviciile oferite de complex;
8. de a beneficia de confidentialitate privind datele personale si informaţiile medicale;
9. de a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploataţi sexual;
10. de a face reclamaţii si sugestii fără teama de represalii;
11. de a nu fi exploatați economic – abuzuri privind banii, proprietațile, pretenții ce
depășesc taxele convenite pentru serviciile oferite;
12. de a fi tratați și de a avea acces la toate serviciile fără discriminare;
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13. de a beneficia de intimitate, de a-și manifesta liber orientările și interesele culturale,
etnice, religioase, sexuale, conform legii;
14. de a-și dezvolta talentele și abilitățile;
15. de a-și utiliza cum doresc lucrurile personale;
16. de a-și gestiona cum doresc resursele materiale;
17. de a fi informați cu privire la toate activitățile ce se desfașoară în cadrul Centrului
18. de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;
19. de a fi tratați individualizat;
20. de a primi raspuns la toate solicitările, opiniile exprimate;
Obligațiile și responsabilitatile beneficiarilor
1. Să respecte drepturile celorlalți beneficiari;
2. Să manifeste un comportament civilizat față de ceilalți beneficiari;
3. Să nu agreseze fizic sau verbal beneficiarii sau salariații;
4. Să nu consume băuturi alcoolice;
5. Să respecte programul zilnic de îngrijire;
6. Să foloseasca cu atenție și grijî bunurile Centrului
7. Să respecte ordinea, curățenia, igiena personală și igiena camerei unde locuiesc;
8. Să nu se întoarcă din învoire în stare de ebrietate;
9. Să respecte intimitatea celorlalți beneficiari;
10. Să nu iși însușească bunuri ce aparșin altor persoane;
12. Să nu abuzeze fizic, psihic, sexual, economic ceilalți beneficiari.
Nerespectarea acestor obligații va atrage măsuri punitive din partea unității până la
externarea beneficiarului cu respectarea normelor legale in domeniu.
Ghidul beneficiarului este oferit și explicat acestuia și aparținătorilor odată cu încheierea
contractului de servicii , sub semnătură , precum și potențialilor beneficiari/membrii de
familie .

Sef Centru,
Ec.Mitrescu Cristina Maria
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