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Finalizarea proiectului GERAS– Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate 

pentru vârstnici (id 126135) 

 

Direcția de  Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în calitate de lider, anunță finalizarea 

proiectului "GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici" proiect 

contractat în cadrul apelului POCU/467/4/4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor 

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

adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale. Acesta  a fost implementat în perioada 

03.06.2019 – 02.04.2022, cu obiectivul general de creștere a accesului la  patru tipuri de servicii sociale 

integrate pentru persoanele vârstnice din Municipiul Timișoara aflate în situații de dependență și/sau risc 

de excluziune socială. 

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

lei, valoarea finanțării naționale 361.300,34  lei iar contribuția beneficiarului 55.808,50 lei.  

Rezultatele finale în urma implementării proiectului au fost: 

  Dezvoltarea a patru servicii sociale pentru vârstnici: serviciu de cantină socială prin extinderea 

componentei de transport hrana la domiciliu pentru persoane vârstnice cu deficiențe locomotorii; centru 

de zi de socializare și petrecere a timpului liber- tip club, centru de asistență și recuperare, serviciu social 

de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice  

 Dezvoltarea capacității personalului în furnizarea serviciilor pentru vârstnici 

 225 vârstnici din Timișoara care s-au confruntat cu riscul excluziunii sociale au beneficiat de 

servicii sociale integrate adaptate nevoilor după cum urmează: pentru 75 de vârstnici cu deficiente 

locomotorii s-a acordat zilnic hrana caldă la domiciliu. Aceștia au beneficiat și de servicii 

complementare constând în servicii medicale privind supravegherea stării de sănătate la domiciliu, 

informare și consiliere socială la domiciliu, consiliere juridică la domiciliu; 69 vârstnici au fost 

beneficiari ai serviciilor acordate în cadrul centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber, 

tip club. Aici au luat parte la activități culturale și de voluntariat, și-au dezvoltat abilitățile de utilizare a 

calculatorului/telefonului/tabletei, au putut face exerciții de kinetoteriapie, a fost monitorizată starea 

sănătății și au fost consiliați social, psihologic și juridic; 54 vârstnici au luat parte la activitățile 

educative și de socializare din cadrul centru de asistență și recuperare. Tot aici și-au putut dezvolta 

deprinderi de utilizare a calculatorului/telefonului /tabletei, au participat la acțiuni de voluntariat, 

informare și consiliere socială, asistență juridică, transport  de la domiciliu la centru în cazul persoanelor 

cu afecțiuni locomotorii; pentru 27 vârstnici s-a asigurat îngrijire la domiciliu  însoțite de servicii de 

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

 

Date de contact ale beneficiarului: 

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 
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