
 

 

 

 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 
Obiectiv specific: 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de saracie sau 
excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de 
pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC 
Titlul proiectului: Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în 
comuna Bustuchin, județul Gorj  
Contract POCU:  POCU/303/5/2/129724 
Beneficiar: Comuna Bustuchin 
 

 

Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber 

 
 

 
 
 

    Comuna Bustuchin prin Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber înfiinţat 

prin proiectul Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în 

comuna Bustuchin, județul Gorj  , ofera persoanelor varstnice posibilitatea de a beneficia de 

servicii de consiliere  si terapie psiho-sociala prin angajatii  din cadrul centrului .  

 

Misiunea Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber de la Bustuchin este de a 

preveni excluziunea sociala sau marginalizarea persoanelor vârstnice care la un moment dat 

se pot afla într-o situaþie de dificultate, singuratate, abandon, lipsa de sprijin psiho-social prin 

asigurarea pe timpul zilei a unor activitati de socializare, recreere si petrecerea timpului liber, 

consiliere sociala, suport emotional, consiliere psihologica, activitati socio-medicale si 

consiliere juridica. 

Serviciul de socializare si petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice din cadrul 

centrului are drept scop prevenirea si/sau limitarea unor situatii de dificultate si 

vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluziune sociala, promovând 

participarea persoanelor vârstnice la viata sociala si cultivarea relatiilor interumane. 

 

Centrul elaboreaza programe de integrare/reintegrare sociala pentru fiecare dintre cei 30 de 

beneficiari, care cuprind activitati/servicii/terapii specifice: activitati de informare, de 

consiliere, terapie psiho-sociala, activitati de petrecere a timpului liber (miscare si activitati 

fizice în aer liber, activitati artistice, educationale s.a.), activitati de voluntariat etc. 

Persoanele varstnice vor beneficia de activitati de socializare si petrecere a timpului liber prin 

ateliere de lucru (sah, rummy,vizionare programe TV, lecturare presa si carti, discutii tematice 

etc.), activitati culturale de sarbatorile religioase, consiliere sociala, consliere pshilogica etc. 

 

     Selectarea beneficiarilor se stabileste pe baza evaluarii nevoilor si incadrarii in grade de 

dependenta, a situatiei economice si sociale a persoanei varstnice. 

 

          Persoanele varstnice care pot beneficia de aceste servicii trebuie sa se incadreze in 

urmatoarele conditii: 



-- formular de inregistrare a grupului tinta, declaratia pe propria raspundere ca nu a participat 

la aceleasi activitati ale proiectului pe nici un alt proiect cofinantat din FSE, 

-- declaratia pe propria raspundere ca este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor 

personale furnizate, 

-- copii dupa CI din care sa reiasa domiciliul beneficiarului, 

-- documente stare civila, 

-- dovada ca persoana se afla in risc de saracie sau excluziune sociala (ancheta sociala de la 

Compartimentul de Asistenta sociala de la Primarii, 

 

 

 

   Centrul dispune de personal calificat in realizarea programelor/serviciilor de 

integrare/reintegrare sociala ( expert psiho-terapeut, asistent social ) si are o capacitate de 30 

de persoane varstnice care pot fi sprijinite prin servicii oferite in cadrul centrului. 

 

Centrul dispune de echipamentele, materialele, aparatura si mobilierul necesar pentru 

derularea activitatilor.  

 

Prin imbinarea celor doua activitati cea de socio – terapie si cea de ingrijire la domiciliu 

persoanele varstnice beneficiare nu se vor mai simti marginalizate, vor putea sa socializeze, sa 

isi creeze un suport emotional favorabil care sa le prelungeasca viata in mod optimist. De 

asemenea, cei 30 de beneficiari ai centrului vor beneficia si de serviciile medicale oferite de 

catre partenerul proiectului, astfel ca Centrul are capacitatea si de a asigura supravegherea 

starii de sanatate a beneficiarilor. 

 

 

Pentru inscrieri si mai multe informatii puteti folosi datele de contact de mai jos. 

 

Date de contact: 

 

Comuna Bustuchin, sat Bustuchin, județul Gorj, cod poștal 217115, telefon/fax: 

0253475156, 0744905434, e_mail: primaria.bustuchin@yahoo.com, web-site: 

www.primariabustuchin.ro. 

 

 

 

 

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” 

mailto:primaria.bustuchin@yahoo.com
http://www.primariabustuchin.ro/

