Material informativ privind
Serviciul de îngrijire a persoanelor
vârstnice și a persoanelor cu nevoi
speciale din comuna IBĂNEȘTI
I. Informaţii generale
„Serviciul de îngrijire a persoanelor
vârstnice și a persoanelor cu nevoi
speciale din comuna IBĂNEȘTI” este
organizat şi funcţionează în cadrul
Consiliului local Ibănești.
II. Adresa de desfăşurare a activităţii
şi programul de funcţionare
Serviciului îşi desfășoară activitatea în
clădirea
Dispensarului
uman
–
încăperea în care a funcționat Poșta,
situat în localitatea Ibănești, nr.648,
judeţul Mureş, cod poştal 547352,
telefon 0265538300 – int.112.
Programul de funcţionare: în toate zilele
lucrătoare între orele 900-1200
III. Scopul şi principale activități ale
serviciului
Scopul serviciului este de a răspunde
nevoilor sociale, precum şi celor
speciale, individuale, familiale sau de
grup, în vederea depăşirii situaţiilor de
dificultate, prevenirii şi combaterii
riscului
de
excluziune
socială,
promovării incluziunii sociale şi creşterii
calităţii vieţii în conformitate cu art. 27
din Legea nr. 292/2011.
Principalele activităţi ale serviciului
sunt de furnizare a serviciilor sociale în

comunitate,
prin
asigurarea
următoarele activităţi:
1. evaluarea iniţială - Evaluarea
iniţială are drept scop identificarea
nevoilor individuale şi familiale, în baza
cărora
este
elaborat
planul
de
intervenţie. În cadrul procesului de
evaluare iniţială, persoana primeşte
gratuit
informaţiile
referitoare
la
riscurile sociale şi drepturile de
protecţie socială de care poate beneficia,
precum şi, după caz, consilierea
necesară în vederea depăşirii situaţiilor
de dificultate. Evaluarea iniţială poate
avea în vedere inclusiv realizarea
diagnozei sociale la nivelul grupului şi
comunităţii şi elaborarea planului de
servicii comunitare.
2. elaborarea planului de intervenţie,
elaborat în urma evaluării iniţiale,
cuprinde măsurile de asistenţă socială,
respectiv serviciile recomandate pentru
soluţionarea situaţiilor de nevoie sau
risc social identificate, precum şi
beneficiile de asistenţă socială la care
persoana are dreptul.
3. aplicarea planului de intervenţie
prin realizarea unor activităţi de tipul:
informare
şi
consiliere,
consiliere
psihologică, educaţie extra-curriculară,
intervenţie
în
stradă,
facilitarea
accesului la servicii de locuire, ocupare,
activităţi de promovare a incluziunii
sociale a persoanelor defavorizate etc.
4. de valorificare a potenţialului
membrilor
comunităţii
în
vederea
prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz,
abandon, violenţă, excluziune socială

etc., prin asigurarea următoarelor
activităţi:
- activităţi de sensibilizare şi
informare a populaţiei;
- promovarea participării sociale;
- de informare a potenţialilor
beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de
activitate şi 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.
IV. Personalul serviciului
Personalul serviciului este compus de
personalul de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Ibănești, personal specializat şi
voluntari.
IV.
Potenţialii
serviciului

beneficiari

ai

Persoanele adulte de pe raza comunei si
familiile acestora, aflate în situaţii de
dificultate sau în risc de excluziune
socială.
V. Condiţiile de accesare a serviciilor
Serviciul este asigurat gratuit tuturor
potenţialilor beneficiari.

