
 

 

 

 

 
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 

 

Serviciu de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice 

 
 

 
 
 

    Comuna Bustuchin prin Serviciu de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice 

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 ingrijire la domiciliu prin ingrijitorii din cadrul centrului .  

 

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

dependenta, a situatiei economice si sociale a persoanei varstnice. 

 

     Dependenta persoanei evaluate se stabileste pe baza criteriilor mentionate in Grila 

nationala 

de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, prevazuta in Anexa nr. 1 din Hotararea nr. 

886/2000 , prin evaluarea statusului functional al persoanei varstnice. Evaluarea statusului 

functional cu privire la activitatile de baza si instrumentale ale vietii de zi cu zi se realizeaza 

prin observatia asupra activitatilor efectuate de persoana varstnica, fara ajutorul altei 

persoane. 

     Vor fi selectate pentru proiect doar persoanele care se incadreaza in urmatoarele grade de 

dependenta: - gradul IIIA - persoanele care se deplaseaza singure in interiorul locuintei, se 

alimenteaza si se imbraca singure, dar care necesita un ajutor regulat pentru activitatile 

instrumentale ale vietii de zi cu zi; - gradul IIIB - persoanele care nu si-au pierdut autonomia 

si pot efectua singure activitatile vietii cotidiene. 

 

     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, 



--fisa de evaluare a starii de sanatate,Anexa nr. 3 din HG 886/2000. 

 

        Serviciile de ingrijire la domiciliu pot fi oferite cu o frecventa de o sesiune de 4 ore pe 

saptamana. 

 

      Pentru persoanele beneficiare de ingrijire la domiciliu se va realiza aceasta activitate prin 

sprijin pentru realizarea activitatilor instrumentale ale vietii zilnice, potrivit prevederilor Legii 

asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare:presta serviciile urmatoare, in 

functie de necesitati : 

 a) Prepararea hranei; 

 b) Efectuarea de cumparaturi;  

c) Activitati de menaj;  

d) Facilitarea deplasarii in exterior si insotire;  

e) Activitati de administrare si 

gestionare a bunurilor; 

 f) Acompaniere si socializare; 

 

   Centrul dispune de o capacitate de 60 de persoane varstnice care pot fi sprijinite prin servicii 

de ingrijire la domiciliu. 

 

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. 
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