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TIPURI DE SERVICII
GRATUITE OFERITE:

Oferirea de mijloace compensatorii,
mijloace de suport, sau de susținere în
procesul de vindecare și recuperare:
cadre de mers, fotolii rulante, saltele
anti-escare, cârje și bastoane, etc

Servicii de îngrijire la domiciliu:
Ÿ persoane vârstnice (65 de ani sau

peste 65 de ani)

Ÿ persoane bolnave (suferă de o boala

acută sau cronică, unele ﬁind
pensionate pe caz de boala)

Ÿ persoane care și-au pierdut total sau

parțial autonomia

Ÿ persoane care se confruntă cu lipsa

unui mediu familial suportiv sau
resurse interne limitate ale familiei,
aparținătorilor în a-i sprijini,
respectiv vârstnici singuri

Manoperele medicale oferite pacienților
cu statut de asigurat medical prin vizitele
asistentilor medicali la domiciliu, în
functie de gradul de dependență
Servicii de bază și ajutor în realizarea
igienei corporale, la îmbrăcare
/dezbrăcare, la hrănire și hidratare,
transfer și mobilizare, deplasarea în
interior sau comunicare
Servicii de suport:
Ÿ ajutor la prepararea hranei
Ÿ efectuarea de cumpărături
Ÿ activități de menaj ușor
Ÿ însoțirea și facilitarea deplasării în
exterior
Ÿ activități de gestionare și administrare
a bunurilor
Ÿ activități de petrecere a timpului liber

Servicii de socializare
și petrecere a timpului liber:

Ÿ evenimente culturale sau orice alte

inițiative cetățenești
Ÿ scurte ieșiri în oraș, ( ﬁlm, teatru,
concerte, expoziții, excursii de o zi ) în
diverse locații din apropierea orașului
la obiective creștine și istorice.

Oferire pachet alimentar de bază
trimestrial ﬁecarei persoane înscrise

