
 

 

REZIDENTA PENTRU SENIORI MARIA THERESIA 

Raport de activitate: ANUL 2018 

 

1.    Denumirea unităţii de asistenţă socială: 

Rezidenta pentru seniori Maria Theresia 

2.    Adresa unităţii: 

SURA MICA, STR CALEA OCNEI NR 109 550270 JUD. SIBIU 

Tel. 0269 / 708899 

3.   Capacitatea unităţii de asistenţă socială: 90  

Rezidenta pentru seniori Maria Theresia din Sura Mica jud. Sibiu are o capacitate de 90 locuri 

pentru persoane vârstnice sau persoane in incapacitatea de a se ingriji singure:  persoane 

independente si persoane care necesită un grad de îngrijire ridicat. Este vorba de persoane  

hemiplegice, de persoane care depind de scaun cu rotile, sunt incontinente sau suferă de 

demenţă sau boala Alzheimer.  

Pe langa varstnicii care solicita o sedere pe termen lung, rezidenta primeste si persoane, de 

regula varstnice, sau persoane care au nevoie de o sedere temporara, in vederea recuperarii 

starii de sanatate, sau in regim respiro.  

Rezidenta pentru seniori s-a deschis in luna septembrie a anului 2018  

4.     Numărul mediu lunar de beneficiari: 23 

5.     Numărul cazurilor soluţionate: 28 

În anul 2018 am primit 28 de persoane în rezidenta pentru seniori Maria Theresia. Comisia a 

hotărât primirea lor în cămin, iar persoanele respective au venit ajutate de comunitatea din care 

provin (familie, apartinatori). Deasemenea au fost preluate unele  direct din spitale, de 

asemenea ajutate de familie. 

6.     Categoria de beneficiari: persoane vârstnice sau persoane aflate in incapacitatea de a 

se ingriji singure 



7.     Serviciile sociale acordate: 

- asistenţă medicală şi îngrijire 

- cazare şi masă pe perioadă nedeterminată 

- consiliere psihologică 

- socializare 

- participarea la reuniuni, diverse activitati tematice in functie  

- participare la slujbe religioase 

- socializare şi petrecerea timpului liber etc. 

9.   Surse de finanţare: surse proprii, finantare din contributiile beneficiarilor 

10. Numărul de personal implicat în furnizarea de servicii sociale: 

      Nr. total de personal angajat: 27 

11. Structura de personal 

-  personal implicat în acordarea serviciilor sociale pe tipuri de profesii: 

              medic: 1 

              asistente medicale: 5 

              infirmiere / îngrijitori bătrâni: 7 

              asistent social: 1 

        -  personal administrativ şi de întreţinere pe tipuri de profesii: 

             Director economic: 1 

             Gestionar: 1        

             bucătari: 2 

             ajutori bucătari: 2 

             maistru întreţinere: 1 

             întreţinere – curăţenie: 3 

             spălătorie: 1 

             poartă: 1 

 



12.  Activităţi realizate, determinate de evenimente din viaţa persoanelor asistate: 

S-au sărbătorit zilele onomastice  si de nastere ale beneficiarilor în sala de mese, unde dupa 

masa de pranz s-a servit tort si prajituri pentru toti beneficiarii. Ocazional, au loc slujbe 

religioase evanghelice, ortodoxe sau catolice, in functie de solicitarile rezidentilor. De 

sărbătorile religioase mari, fiecare cult a avut parte de slujbe specifice acestui eveniment. 

Rezidentii au în fiecare miercuri o activitate desfasurata impreuna cu doamnele membre 

ale Crucii Rosie : program muzical, recitari de poezii, confectionari de obiecte cu tematica 

(tricolor cu ocazia zilei de 1 Decembrie, felicitari si decoratiuni cu ocazia sarbatorilor de iarna).  

Săptămânal au loc activităţi de ergoterapie , după-amieze cu jocuri în grup conform 

programului stabilit. (jocuri de societate, jocuri de stimularea memoriei, exerciţii de logopedie 

si exprimare combinate cu muzică etc). 

Unii beneficiari au desfasurat din propria initiativă activităţi de gospodărie in curtea 

rezidentei  in aer liber, activitati usoare  in acord cu starea fizica si de sanatate a fiecarui 

beneficiar. 

Au avut loc intr-un cadru festiv sărbătorile creştine conform tradiţiilor cunoscute de beneficiari, 

iar bucătăria a ţinut cont  de traditiile beneficiarilor in stabilirea meniului pentru aceste 

sărbători: 

- Beneficiarii au avut parte de programe dedicate traditiilor de Craciun si Anul Nou, s-

au pregatit meniuri speciale si au fost inclusi membrii familiei in aceste programe pe cat 

era posibil. 

- În perioada Crăciunului, Rezidenta a fost vizitata de grupuri de colindători 

- elevii scolii private Charlotte Dietrich au oferit rezidentilor un spectacol-sceneta de Craciun 

in limba germana 

- s-au confecţionat felicitari si decoratiuni de Craciun. 

- În Seara de Ajun s-a pregătit o masă festivă cu bucate tradiţionale iar după aceea beneficiarii 

au cântat şi au citit poveşti şi poezii cum e tradiţia. 

- De Anul Nou bucătăria a pregătit platouri festive  de hrană şi prăjituri iar beneficiarii au fost 

susţinuţi să sărbătorească impreuna Anul Nou. 

- Programul săptămânal de ergoterapie s-a desfăşurat conform programărilor. 

Beneficiarii au avut întâlniri cu zilnice cu asistentul social, medici specialisti, clerici unde au 

discutat teme importante de conduită, de hrană şi de protejarea independenţei şi intimităţii 

fiecărui beneficiar. 

 

 Administrator,  

 Barsan Eugenia 

 


