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Raport anual
1 Iulie 2019- 1 Iulie 2020
Camin pentru persoane varstnice „St.Johann”
1. Persoane asistate
In perioada de 1 Iunie 2019- 1 Iunie 2020 au fost asistate un numar de
aproximativ 26 de persoane. In perioada raportata au decedat 10 persoane.
In aceasta perioada, am avut urmatoarea situatie de intrari iesiri:
- Iunie 2019- Decembrie 2019: 6 persoane internate, 1 persoana decedata,
2 persoane retrase la cerere.
- Ianuarie 2020 -Martie 2020 : 4 persoane internate, 0 persoane decedate, 2
persoane retrase la cerere.
- Aprilie 2020 - Iunie 2020: 3 persoane internate, 1 persoana decedata, 0
persoane retrase la cerere.
Numarul total al varstnicilor asistati in ultimele 12 luni este de 26, iar in
prezent au ramas 21 de persoane asistate.
In ceea ce priveste gradul de dependenta, persoanele asistate au prezentat
urmatoarele situatii:
persoane independente- persoane care se deplaseaza singure in
interiorul Caminului pentru persoane varstnice, se alimenteaza si se
imbraca singure, si-au pastrat autonomia, dar datorita varstei inaintate,
necesita sa fie supravegheate.
- persoane semidependente- persoane care, din cauza problemelor de
sanatate de natura fizica sau psihica, necesita ajutor regulat pentru
activitatiile instrumentale ale vietii de zi cu zi ( prepararea hranei,
activitati de menaj, efectuarea cumparaturilor, spalat rufe etc.), sau care
necesita ajutor partial pentru unele dintre activitatile de baza ale vietii de
zi cu zi (sprijin in alimentatie, schimbat lenjerie pat etc.);
-
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-

persoane dependente- persoane care si-au pierdut partial sau total
autonomia mentala, corporala, locomotorie, sociala, sau persoane care siau conservat autonomia mentala si partial autonomia locomotorie, si care
necesita ajutor regulat pentru activitatiile de baza\instrumentale ale vietii
de zi cu zi.
Din cei 21 beneficiari actuali, 10 sunt femei iar 11 sunt barbati;

2. Interventii zilnice
Sunt reprezentate de servicile de ingrijire oferite beneficiariilor
care constau in : hranirea si hidratarea beneficiarilor, ajutor pentru igiena
corporala, imbracare\dezbracare, igiena eliminarilor, igiena personala a
varstnicilor cu probleme de incontinenta, transfer si mobilizare, deplasare
in interior, comunicare, ingrijirea persoanei, asistenta in vederea sanatatii
si supravegherea si monitorizarea starii de sanatate individuala a
beneficiarilor, acordand servicii medicale primare: sprijin in administrarea
tratamentelor medicale orale prescrise, pregatirea medicamentelor (tipul
de medicamente, doza adecvata potrivit recomandarilor\prescriptilor
medicale, etc. ), si indrumarea necesara catre servicii si consultatii
medicale de specialitate.
3. Interventii ocazionale sau la nevoie
Aceste interventii sunt reprezentate de realizarea unor demersuri
pentru implicarea altor furnizori de servicii, programare la medic de
familie\specialist\analize medicale laborator, precum si alte analize
medicale necesare, (insotire la medic de familie, institutii, cumparaturi,
etc.), facilitarea deplasarii in exterior, companie, activitati de administrare
si gestionare (sprijin pentru plata unor servicii si obligatii curente,
ridicarea retetelor medicale de la medic de familie\specialist, procurarea
medicamentelor, pe baza retetelor eliberate, ridicare indemnizatie etc. ),
interventii de consiliere, asigurare de companie prin intermediul
personalului si al asistentului social;
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Alte servicii si activitati desfasurate pana in prezent in scopul
prevenirii marginalizarii sociale si sprijinirea pentru reintegrare sociala:
activitatii de petrecere a timpului liber;
- Participarea beneficiarilor la activitati de petrecere a timpului liber: jocuri
de masa; jocurii fizice; meloterapie; terapie ocupationala-lucru manual
- Iesiri in aer liber
4. Activitatii administrative:
Pentru buna organizare si functionare a serviciului au fost realizate
saptamanal\lunar sau atunci cand a fost necesar urmatoarele tipuri de
activitatii: evaluare potentiali beneficiari, revizuire si replanificare
frecventa serviciilor acordate beneficiarilor, prelungire contracte
beneficiari, incasare contributii beneficiarii, actualizat dosare, aranjat
dosare, fise monitorizare, monitorizare lunara, identificare si admitere
cazuri noi, reevaluari, xerox, telefoane, etc.
5. Resurse umane
Personalul implicat in acordarea serviciilor sociale pentru cazurile
asistate este dupa cum urmeaza: ( 1 manager intreprindere sociala, 1
asistent social, 1 coordonator activitate, 5 infirmieri\ingrijitori de
varstnici, 1 menajera, , 1 medic de familie, 1 kinetoterapeut, , 1 asistente
medicale, 1 bucatar-sef,)
 Csergezan Bernard Emilian- manager Intreprindere
Sociala, calificat, administrator, angajat al Asociatiei
„As.St.Johann”
 Muresan Daniela- director si asistent social, angajat al
Asociației St.Johann
 Jutka Zsigismond-asistent medical generalist”
 Șugar Rodica- medic generalist, calificat, în medicină de
familie , colaborator al Asociatiei „St.Johann”
 Porkolab Ana- îngrijitor vârstnici, angajat al Asociației
St.Johann
 Neamțu Anica- îngrijitori vârstnici, angajat al Asociației
St.Johann
 Varga Shara- îngrijitor vârstnici, angajat al Asociației
St.Johann
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 Bartha Irma- îngrijitor vârstnici, angajat al Asociației
St.Johann
 Lunca Levente- îngrijitor vârstnici, angajat al Asociației
St.Johann
 Iaroi Ilona- bucătar calificat, angajat al Asociației St.Johann
 Nogy Gizela- îngrijitor vârstnici, voluntar al Asociației St.
Johann
5. Parteneri\Sponsori
 Partener: Smurd Sărmașu
 Partener: Spitalul Județean de Urgență Sărmașu
 Partener: Primaria Sarmasu
 Partener:. Liceul Teoretic Samuel Micu Sărmașu
 Partener: DGASPC Mureș
 Partener: Biserica Adventistă de ziua a- 7-a Sărmașu
 Partener: Biserica Reformată Sărmașu
6. Resurse materiale\financiare
Punctul de lucru al Asociatiei „St.Johann” din localitatea
Sărmașu,strada Republicii nr 106, judetul Mureș, dispune de urmatoarele
facilitati: laptop, aparate de telefon, autoturism in anumite
ocazii\evenimente, imprimanta, (scanner, internet), la care se adauga
elemente de birotica: bibliorafturi, separatoare, dosare plastic, dosare plic
si\sau dosare cu sina, folii protectie, marker, instrumente de scris,
capsator, perforator, tus, stampila, hartie xerox, plicuri, etc.

Director: Muresan Daniela

