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Stadiul implementării proiectului  GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, 

sustenabil  

 

 

 

Direcția de  Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de lider implementează  proiectul 

"GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici"(cod SMIS 

126135), proiect contractat în cadrul apelului POCU/436/4/4 Reducerea numărului de persoane aparținând 

grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare 

profesională adecvate nevoilor specifice.  

Proiectul -"GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici" 

se derulează  în perioada 03.06.2019 – 02.04.2022. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea 

accesului la servicii sociale integrate, accesibile, durabile și de înaltă calitate prin dezvoltarea de servicii 

sociale integrate fără cazare si furnizarea acestor servicii unui număr de 165 de persoane vârstnice din 

Municipiul Timișoara aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială care determină o 

situație de vulnerabilitate, precum și depășirea situației de vulnerabilitate pentru minim 92 de persoane 

vârstnice ca urmare a sprijinului primit prin proiect. 

 

Rezultate intermediare: 

 

Până în prezent 211 vârstnici din municipiul Timișoara au beneficiat de servicii sociale în 

cadrul proiectului astfel: 

 67 beneficiari servicii sociale de tip cantină socială dezvoltate prin extinderea componentei de 

transport hrana la domiciliu pentru persoane vârstnice cu deficiențe locomotorii. Pe lângă hrana calda 

livrată la domiciliu vârstnicilor li s-au acordat și servicii de evaluarea nevoilor, servicii medicale privind 

supravegherea stării de sănătate la domiciliu, informare și consiliere socială la domiciliu, consiliere 

juridică la domiciliu ; 

 68 beneficiari servicii sociale de tip centru de zi pentru persoane vârstnice (centru de zi de socializare 

și petrecere a timpului liber, tip club); Serviciile au constat în evaluarea nevoilor și elaborarea unui plan 

de servicii, kinetoterapie , dezvoltare deprinderi de utilizare a calculatorului/ telefonului /tabletei, 

activități culturale și de voluntariat, informare și consiliere socială , asistență juridică; 

 50  beneficiari servicii sociale de tip centru de zi pentru persoane vârstnice (centru de asistență și 

recuperare). Serviciile oferite s-au axat în principal pe evaluarea nevoilor și elaborarea unui plan de 

servicii, dezvoltare deprinderi de utilizare a calculatorului/telefonului / tabletei, activități cultural- 

educative și de voluntariat, informare și consiliere socială, asistență juridică, transport  de la domiciliu la 

centru în cazul persoanelor cu afecțiuni locomotorii; 
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 26 beneficiari servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice (tip unitate de 

îngrijire la domiciliu). Bătrânii singuri au pe lingă serviciile de îngrijire la domiciliu și de beneficiat de 

servicii de asistență medicală primară, informare și consiliere socială, asistență juridică. 

În furnizarea serviciilor din cadrul proiectului s-a acordat o atenție deosebită respectării prevederilor 

legale cu privire la prevenirea răspândirii COVID-19 încă de la debutul pandemie în luna martie 2020. 

Atât pentru personalul/experții implicați în implementarea activităților cât și pentru beneficiarii 

proiectului – persoane vârstnice  se mențin măsuri de igienă specifice. 

 

 

Tot în cadrul proiectului 30 de persoane, personal Direcția de asistență Socială a Municipiului Timișoara, 

au avut oportunitate de a participa la un curs de formare profesional în cadrul căruia au putut să își 

dezvolte competente specifice necesare în activitatea cu persoane vulnerabile. 

 

 

Proiectul are o valoare totală de 2.780.725,50 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 2.363.616,66  lei, 

valoarea finanțării naționale este de 361.300,34  lei iar contribuția beneficiarului este de 55.808,50 lei.  
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Date de contact: 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 

Website: socialtm.ro /Email: dastimisoara@gamil.com 

Telefon: 0356.416050; Fax: 0356.416049 

Adresa: str. Ioan Plavoșin, nr. 21, Timișoara 

Persoana de contact:  Manager proiect - Codruța Darida 
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