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INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL BACĂU.........

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 18888/10.09.2019, înregistrată la 
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău cu nr. 17112/12.09.2019, vă 
transmitem Inform area cu privire ia activitatea Clubului 60+.

Informarea cu privire la activitatea Centrului de zi „Clubul Pensionarilor,,
- Club 60+ se referă la perioada ianuarie -  septembrie 2019. Centrul este licenţiat şi 
funcţionează conform standardelor şi legislaţiei în vigoare.

Scopul serv iciului social Centrul de zi „Clubul Pensionarilor” este diminuarea
riscului de marginalizare socială şi însingurare specifică vârstei a treia prin angrenarea
pensionarilor în activităţi cu caracter recreativ şi socio-cultural, în vederea depăşirii
situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială.
promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

I. Serviciile oferite de Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor’ sunt:
1. consiliere socială, psihologică şi juridică;
2. ergoterapie (terapie ocupaţională), ludoterapie (terapie prin joc), meloterapie 

(terapie prin muzică), activităţi de socializare, activităţi cultural-artistice, 
activităţi recreative (vizionarea de programe TV, jocuri în grup, excursii):

3. kinetoterapie profilactică şi de recuperare, în conformitate cu recomandarea 
medicului, şi în funcţie de Planul individualizat de intervenţie, în care se va 
urmări progresul asistatului şi atingerea unor serii de obiective stabilite în urma 
evaluării.

II. Beneficiarii Centrului de Zi „Clubul Pensionarilor” sunt persoane care au calitatea
de pensionar, care au domiciliul legal sau sunt rezidente pe raza Municipiului
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Bacău, indiferent de sex, naţionalitate, religie, prioritate având persoanele vârstnice 
izolate din punct de vedere social, în scopul incluziunii sociale.

Principalele funcţii aîe serviciului social Centrul de zi „Clubul Pensionarilor’ sunt 
următoarele:
L De furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea 

următoarelor activităţi:
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară;
2. consiliere socială, psihologică şi juridică;
3. ergoterapie, ludoterapie, meloterapie;
4. activităţi de socializare, cultural artistice, recreative;
5. kinetoterapie profilactică şi de recuperare.

II. De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor
activităţi:
1. distribuirea pliantelor centrului care au rolul de a mediatiza centrul în 

comunitate;
2. implicarea mass media la manifestările organizate de centru;
3. actualizarea pe site-ul instituţiei cu activităţile organizate;
4. elaborarea de rapoarte de activitate.

III.De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, 
de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor 
de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor 
activităţi:
1. implicarea în activităţi de sprijin şi consiliere a beneficiarului în vederea 

depăşirii situaţiilor de criză, să participe ia procesul de luare a deciziilor în 
furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia 
socială care li se aplică;

2. derularea activităţilor recreative şi de socializare, în vederea creşterii şanselor 
de integrare socială;

3. creşterea calităţii vieţii prin oferirea serviciilor de recuperare şi consiliere;
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4. dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive şi a 
violenţei în familie;

IV. De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor 
activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. respectarea planului individualizat de servicii;
4. planificarea activităţilor din centru;
5. monitorizarea şi reevaluarea;
6. implicarea voluntarilor.

V. De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 
realizarea următoarelor activităţi:
1. păstrarea şi folosirea corespunzătoare a dotărilor centrului;
2. identificarea corectă a necesarului de materiale şi consumabile;
3. stabilirea de atribuţii pentru fiecare salariat, folosirea eficientă a timpului de 

muncă.
Serviciul social Centrul de zi „Clubul Pensionarilor” funcţionează cu un număr de 

6 salariaţi, din care: 1 şef de centru, 1 asistent social, 1 psiholog, 1 kinetoterapeut, 1 
lucrător social şi 1 îngrijitor şi voluntari.

Capacitatea centrului este de 50 de pensionari/zi , în prezent sunt înscrişi 334 
beneficiari.

Activităţi de informare, cultural-artistice, de recreere şi socializare:
- vizionare TV, iecturarea ziarului şi a revistelor, completare rebus
- jocuri de societate (rummy, table, şah), tenis de masă şi concursuri pe 

aceste teme
vizite la muzee şi numeroase excursii

- şedinţe informative săptămânale, pe teme prestabilite, cu diferiţi invitaţi, 
în funcţie de dorinţele beneficiarilor

~ activităţi de socializare, organizate la Restaurantul Green Park, menite să 
celebreze zilele de naştere ale beneficiarilor născuţi în luna respectivă

- cursuri de limba engleză, de calculatoare
- diferite spectacole susţinute de membrii ansamblului „Ghiocelul,, în 

cadrul anumitor evenimente
- activităţi organizate cu ocazia diverselor zile (1 şi 8 martie. Ziua Unirii, 

Ziua poetului Mihai Eminescu, etc)
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terapie prin dans şi artă - beneficiarii Club 60+ au participat săptămânal 
la şedinţe de aerobic la Sala de Atletism şi au făcut terapie prin pictură 
sub atenta supraveghere a pictorului loan Mărie.

Activităţi de terapie ocupaţională:
- realizare de mărţişoare şi felicitări cu ocazia zilei de 8 Martie
- confecţionare de cocarde şi brăţări 

confecţionare de perne pentru a fi donate
- confecţionare eşarfe, care au fost dăruite beneficiarilor 

activităţi gastronomice
- activităţi de ecologizare şi cules de plante medicinale, menite să 

promoveze o îmbătrânire activă:
- activitate de împădurire desfăşurată în localitatea Cleja;
- confecţionare sacoşe, flori de hârtie şi coroniţe pentru Ziua 

Internaţională a Iei.

Alte activităţi şi proiecte:
- Expoziţie de pictură -  activitate realizată la Şcoala de vară
- Concurs desfăşurat cu ocazia zilei de 14 Februarie: “Să ne cunoaştem mai 

bine”
Participare la activitatea DGASPC - “Cel mai frumos ou de Paşte” 
Activitate organizată la Colegiul Tehnic de Comunicaţii “ Nicolae 

Vasilescu Karpen”-beneficiarii Centrului de Zi au participat împreună cu 
elevii la efectuarea unei lucrări de coafură, frizerie 
Sărbătorirea celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie- domnul Primar 

Cosmin Necula a înmânat diplome şi premii acestora
- Activitate desfăşurată cu Grădiniţă Oblio- beneficiarii Centrului de Zi au 

pictat şi s-au jucat cu copiii din cadrul acestei grădiniţe
- “Bucurie în mişcare'5- eveniment organizat pentru promovarea unei vieţi 

active şi menţinerea unei stime de sine crescute
- “Să acţionăm pentru un viitor mai sănătos”- eveniment organizat la Sala 

de Atletism Bacău cu Direcţia de Sănătate Publică şi Şcoala Gimnazială 
“Alecu Russo” Bacău

- “Donează o carte, fii medicament”,activitate de donare de carte pentru 
pacienţii din incinta Spitalului Judeţean Bacău, Secţiile de Pediatrie şi 
Oncologie

- „Transmiterea tradiţiilor şi obiceiurilor de Paşte tinerei generaţii”- 
colaborare cu Centrul de Zi “O şcoala pentru toţi”
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- Expoziţie retrospectivă a pictorului de artă naivă “Badiţa" loan Mărie, cu 
ocazia celebrării a 50 de ani de căsnicie- expoziţie dedicată soţiei realizată 
împreună cu Complexul Muzeal “Iulian Antonescu,,

- Eveniment dedicat zilei populare de Dragobete, prin participarea 
domnului profesor Iulian Bucur- împreună cu Complexul Muzeal “Iulian 
Antonescu”
Program de studiu al limbilor străine, colaborare cu “Universitatea 
Vasile Alecsandri’’ Bacău
Activităţi de igienizare, ecologizare a spaţiilor verzi din municipiul 
Bacău realizate împreună cu Direcţia de Salubritate, Agrement, Parcuri 
Bacău

- Colaborare cu GTL Medical Clinic Bacău -  clinica acordă gratuit servicii 
medicale pentru beneficiarii centrului ( lunar , un anumit număr de 
persoane).

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ, 

CARMEN GEORGETA FIFIRIG

M
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