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Furnizare Servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice prin 

proiectul GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate 

pentru vârstnici în contextul prevenirii răspândirii COVID-19 

 

Direcția de  Asistență Socială a Municipiului Timișoara, anunță continuarea furnizării celor 

patru tipuri de servicii sociale integrate  pentru vârstnicii din Timișoara în cadrul proiectului 

"GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici" cu respectarea 

măsurilor de prevenție cu privire la răspândirea COVID-19. 

Cele 4 tipuri de servicii integrate se vor acorda după cum urmează: 

- Cantina socială cu transport hrana la domiciliu - având în vedere faptul că beneficiarii sunt 

persoane vârstnice vulnerabile, care se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile de bază ale 

vieții zilnice, cu afecțiuni locomotorii, activitatea se va derula fără modificări în perioada 

următoare  

- Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber, tip club - activitatea cu beneficiarii 

persoane vârstnice în incinta centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber, tip club –bl. 

Gen.Dragalina nr. 38-42  se reorganizează. Beneficiarii vor fi contactați telefonic, rolul 

convorbirilor fiind acela de a asigura consilierea/informarea socială, asigurarea unei minime 

socializări, identificarea nevoii de ajutor acolo unde se impune (persoane singure care au nevoie 

de ajutor la cumpărături, medicamente etc.). prin intermediul convorbirilor telefonice se vor 

identifica și a pre întâmpina situații de dificultate cu care aceștia s-ar putea confrunta și da a 

semnala acesta situații dacă este cazul către instituțiile abilitate. Activitățile de consiliere 

juridica, dezvoltare competente IT, voluntariat etc. se derulează folosind lucrul la distanță și 

tehnologii care permit transmiterea de date (audio, video etc.) și accesul la informații  prin 

platforme online. 

- Centru de asistență și recuperare -activitatea cu beneficiarii persoane vârstnice în incinta 

centru de zi pentru persoane vârstnice (centru de asistența si recuperare) –Cl.Sever Bocu nr. 44A 

se reorganizează. Beneficiarii vor fi contactați telefonic, rolul convorbirilor fiind acela de a 

asigura consilierea/informarea socială, asigurarea unei minime socializări, identificarea nevoii de 

ajutor acolo unde se impune (persoane singure care au nevoie de ajutor la cumpărături, 

medicamente etc.). prin intermediul convorbirilor telefonice se vor identifica și a pre întâmpina 

situații de dificultate cu care aceștia s-ar putea confrunta și da a semnala acesta situații dacă este 

cazul către instituțiile abilitate. Activitățile de consiliere juridica, dezvoltare competente IT, 

voluntariat etc. se derulează folosind lucrul la distanță și tehnologii care permit transmiterea de 

date (audio, video etc.) și accesul la informații  prin platforme online. 

- Îngrijire la domiciliu - Având în vedere faptul că beneficiarii sunt persoane vârstnice 

vulnerabile, care se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile de bază ale vieții zilnice, 
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activitatea se va derula fără modificări în perioada următoare. În cadrul îngrijiri la domiciliul se 

va pune accent pe activitățile de igienizare a locuinței, igiena personală, de informare cu privire 

la măsurile de prevenție privind răspândirea infecției  cu COVID 19 și limitarea activităților în 

comunitate 

 

Tote persoanele vârstnice beneficiare de servicii in cadrul proiectului  vor fi încurajate să informeze 

imediat apariția modificării stării de sănătate. Beneficiarii vor completa declarație pe proprie răspundere 

privind situația de carantină sau de autoizolare la domiciliu impusă de autorități în fiecare zi in care 

beneficiază de servicii sociale. 

Toți experții implicați în furnizarea serviciilor din cadrul proiectului respectă toate prevederile legale cu 

privire la prevenirea răspândirii COVID-19.Pentru personalul/experții implicați în implementarea 

activităților au fost luate măsuri de igienă specifice prin punerea la dispoziție de măști, materiale 

dezinfectante. 

 

 

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 

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


