Cuvânt înainte al Presedintelui Asociatiei Crestine Santa Maria Cristina
Anul 2015 a reprezentat pentru Asociatiei Crestine Santa Maria Cristina un start
important în atingerea sustenabilității organizaționale. Sustenabilitatea a devenit pentru
organizația noastră o prioritate, în condițiile în care mediul economic local în general, și sectorul
societății civile în particular, a devenit în ultimii ani tot mai concurențial și competitiv.
Provocările nu sunt puține atunci când îți dorești o organizație sustenabilă, transparentă și care
oferă servicii sociale de calitate în comunitatea în care își desfășoară activitatea. Iar schimbarea,
sau orientarea către o altă direcție strategică vine din interior, de la echipa de angajați și voluntari
ai organizației. Iar acești oameni au fost primii care au înțeles necesitatea schimbării și valoarea
adăugată pe care aceasta o va aduce pe termen lung organizației. Pentru a-și atinge obiectivele de
sustenabilitate pe termen lung și-a redefinit strategia, urmând patru direcții importante:
❖ concentrarea eforturilor pentru atragerea de finanțări atât din mediul privat cât și prin linii de
finanțare;
❖ dezvoltarea unui department specializat pe fundraising care să acopere necesitățile de
finanțare ale organizației atât pe termen scurt cât și pe termen lung.
❖ creșterea echipei organizației și atragerea de specialiști pe diferite domenii de expertiză.
Pentru a afla mai multe informații despre ceea ce am făcut în 2015 și despre proiectele viitoare,
vă invităm să consultați raportul nostru anual.
Vă mulțumim pentru interes și participare!

PRESEDINTELE ASOCIATIEI
PREDA NELA

Asociatia este o organizatie neguvernamentala care are ca scop apararea si promovarea
drepturilor persoanelor varstnice, protectia sociala si imbunatatirea calitatii persoanelor varstnice
in vederea prevenirii marginalizarii si a riscului de izolare sociala. Programele desfasurate de
asociatie vin in intampinarea nevoilor acestor persoane.
I. Asociatia noastra are ca obiectiv oferirea unei game diversificate de servicii de ingrijiri
social-medicale in centrul pentru persoanele varstnice dependente si semidependente
servicii de calitate membrilor sai, servicii de asistenta sociala, medicala, consiliere, acordarea de
ajutoare materiale si financiare, servicii de socializare si petrecere a timpului liber, consiliere
sociala.
Pentru nenumarate familii, spiritul social occidental a fost valorificat prin prisma ofertei
de care poate dispune un centru de ingrijire si asistenta privat : considerat o institutie
respectabila, in care se depun eforturi sustinute deopotriva de stat si de mediul privat pentru
ingrijirea, respectarea si sustinerea persoanelor in etate, un asemenea loc poate livra o
perspectiva pozitiva celebreleor azile de persoane varstnice din grila institutiilor de stat.
Astazi, ele sunt organisme integre, respectabile, care propun transformarea batranetii intr -un
mod de viata sanatos si optim.
Centrul Rezidential este locul in care toate aceste lucruri se petrec in mod natural, prin
antrenarea unui regim privat in care serviciile de ingrijire a persoanelor aflate in etate sunt
acordate la standarde europene. Din paleta de servicii administrate, cele mai importante sunt,
cel putin in relevanta statistica a alegerii unui asemenea loc, cele medicale.
Atunci cand procesul de ingrijire bolnavi la domiciliu este anevoios, implicand nu doar
costuri exacerbate cat si nepriceperea celor din jur, oportunitatile medicale din asemenea
cadre organizate pot fi sursa unui proces de ajutare si de intretinere mult mai profitabil,
remarcat totodata si prin standarde profesionale. Unul dintre cazurile cele mai delicate, in
acest sens, este reprezentat de conjunctura de ingrijire bolnavi Alzheimer.
O maladie care afecteaza memoria poate deveni agresiva in absenta alocarii unor
verificari, tratamente si controale pe masura. Mai mult decat atat, insitutiile private au in
echipa medicala aferenta persoane specializate in ingrijirea persoanelor varstnice, autorizate
de catre organisme specializate in formare profesionala,, care pot intampina evolutia si
crizele unei varste manifestata si prin asemenea cazuri nefericite.
Pentru linistea tuturor, o a doua familie sociala ar putea fi o solutie afectiva si medicala de
lunga durata.
Serviciile primare au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate care pot
duce la marginalizarea si izolarea sociala si in cazul unor situatii limita chiar la excluderea
sociala a persoanelor varstnice.
Beneficiarii serviciilor din cadrul organizatiei noastre, sunt pensionari (cu toate categoriile de
pensii), persoane varstnice si familiile acestora care necesita ingrijire medicala permanenta,
deosebita care nu poate fi asigurata la domiciliu,varstnici care nu se pot gospodari singuri iar
sustinatorii legali nu isi pot indeplini obligatiile, fie datorita starii de sanatate, fie din cauza
obligatiilor si sarcinilor familiale. De asemenea beneficarii vor fi admisi in limita numarului de
locuri disponibile la momentul solicitarii serviciilor.

Identificarea nevoilor acestor persoane se face prin completarea fisei de evaluare socio-medicala
si geriatrica.
■ Către cine ne adresăm:
• persoanele varstnice si familiile acestora
■ Ce oferim:
1. Servicii sociale şi medicale de îngrijire şi recuperare oferite de catre echipa multidisciplinara
de specialişti. Serviciile de ingrijire social-medicale sunt oferite pe baza solicitarilor
beneficiarului/reprezentantului legal/membru al familiei de origine sau extinse in functie de
criteriile de eligibilitate stabilite, cu respectarea drepturilor beneficiarilor, respectându-se
standardele de calitate şi având la bază un plan de îngrijire individual, stabilit în urma unei
evaluari socio-medicale efectuata de catre o echipa de specialisti.
Serviciile sociale furnizate reprezinta o paleta larga de elemente care gestioneaza, garanteaza
si atribuie ingrijire medicala, asigurara alimentaţia corespunzătoare calitativ şi cantitativ (aport
caloric, diversitate, prelucrare, prezentare), consultanta psihologica, afectiva, precum si
programe de reintegrare in familie dar si acomodare intr-un centru specializat pentru toate
persoanele dragi din viata noastra, care odata ajunse intr-o etate dificila, necesita sprijin in
vederea conservarii si ameliorarii propriei conditii. Se urmăreşte integrarea socială a persoanei în
vârstă prin recuperarea sa fizică şi psihică, prin servicii de asistenţă socială, medicale şi de
îngrijire pentru persoane în vârstă dependente.
Urmăreşte asigurarea serviciilor de natura social-medicala, în principal tratarea mai multor
tipuri de afecţiuni, pe de o parte a celor care nu necesită internare ci doar supravegherea
administrării tratamentului iar pe de alta parte a afecţiunilor cronice al căror tratament, după
stabilizare în spital, poate fi continuat si la domiciliu sub supraveghere, dar din lipsa timpului pe
care sa il implice familia nu il aloca si atunci apeleaza la aceste tipuri de ingrijiri.
2. Activități de evaluare psihologică, medicală și socială
3. Activități de consiliere psihologică, medicală și socială
4. Activități de kinetoterapie
5. Activități lucrative : quilling, bricolaj, modelaj, mici decorațiuni, picture, desen. Activitati de
socializare si petrecere a timpului liber – (activitati gen club)

Activitatile de socializare au ca scop cresterea gradului de implicare si participare la viata sociala
activa a varstnicilor care doresc sa se implice in activitati specifice intereselor varstei lor.
In cadrul activitatilor se organizeaza cercuri dupa cum urmeaza: consultare biblioteca, cenaclu
literar, cerc de pictura, petrecerea zilelor onomastice, un grup vocal format din persoane
varstnice, alte activitati de socializare si petrecere a timpului liber - sah, table carti de joc,
rummy, gatit, impletit, jocuri si concursuri, excursii turistice organizate la alte camine de profil,
odihna si tratament.
-Activitati de informare asupra situatiilor de risc, precum si asupra drepturilor sociale ale
persoanelor varstnice si ale familiilor acestora.
Aceste activitati se organizeaza prin mai multe actiuni:
Organizarea la sediul centrului de sesiuni, dezbateri, intalniri cu beneficiarii si familiile
acestora in vederea informarii acestora asupra situatiilor de risc la care persoanele varstnice se
pot expune. Informare si consiliere juridica, informare despre drepturile persoanelor varstnice
prevazute in legislatie: ajutoare pentru incalzirea locuintei, reduceri la abonamente, posibilitati
de procurare a mijloacelor ajutatoare de mers, alte informari asupra domeniilor de interes pentru
varstnici, organizarea de sesiuni medicale cu persoanele varstnice.
6. Activități de integrare în comunitate (desfășurate în grup sau individual)
7. Oportunități de voluntariat
■ Unde:
Organizația păstorește două centre de ingrijire si asistenta pentru vârstnici în Jud. Ilfov oras
Pantelimon care se autosusțin. Serviciile sociale oferite sunt acordate de o echipa
multidisciplinara, dotările sunt realizate conform standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale
Centru rezidențial pentru persoane varstnice– Pantelimon, jud. Ilfov, str. Rascoalei nr. 21 si
21A
■ Pentru cine oferim:
• 25 de vârstnici din București și județele tarii
II. O alta activitate pe care Asociatia o deruleaza in paralel este si proiectului : O masa calda
pentru bunicii nostrii – un program de sprijin al persoanelor varstnice care sunt imobilizate la
domiciliu din cauza varstei inaintate si a bolilor de care sufera cu posibilitati financiare reduse si
care nu beneficiaza de sustinerea familiei.
In cadrul proiectului au fost sustinute 20 de familii cu situatie materiala precara,
proiect care s-a derulat pe o perioada de 12 luni.
Proiectul se prelungeste cu inca un an in limita posibilitatilor financiare ale organizatiei.

EVENIMENTE ALE ORGANIZAȚIEI




Participare ONGFEST – în Parcul Herăstrău
Sarbatorirea Zilei Internationale a persoanelor varstnice- 1 Octombrie
Ziua Porților Deschise – eveniment pentru toți cei curioși și interesați, în cadrul
căruia au fost prezentate spațiile și instrumentele de lucru ale organizației.

MULȚUMIRI
Pentru ca Organizația să poată reuși în activitățile sale au contribuit oameni minunați care au
știut că ajutorul lor face o mare diferență în viața participanților la serviciile noastre, fie că
este vorba despre vârstnici sau persoane în nevoie. De aceea mulțumim sponsorilor,
donatorilor, partenerilor, voluntarilor noștri precum și membrilor echipei care cu pasiune
oferă timp, energie, creativitate, empatie, seriozitate, profesionalism pentru îndeplinirea
misiunii organizației.
ECHIPA ORGANIZAȚIEI
Consiliul de administrație
Președinte – Preda Nela
Membru – Preda Adrian
Membru – Preda Nicolae
Sef centru Buiciuc Diana Simona
Evaluare și consiliere – Alina Veronica Bigan
Psihiatru – dr Pletea Paul Sorin
Kinetoterapeut – Cătălin Ioan Roman
Infirmier- Nedelcu Lucica
Infirmier- Alexe Daniela
Infirmier-Foiciuc Beatrice
Infirmier-Bacriu Ioana
Asistent medical-Serbu Eliza
Asistent medical- Milica Roxana
Administrator-Sandu Bogdan Catalin

