
➢Direcția Generală de Asistență Socială Craiova implementează proiectul

„Îmbătrânirea activă o șansă pentru o viață demnă” POCU/436/4/4/127706 ;

➢Proiectul este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, fiind derulat de Direcția

Generală de Asistență Socială Craiova în perioada 24.05.2019 - 01.11.2023;

➢Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.770.070,50 lei, din care:

• 2.714.669,09 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social

European;

• 55.401,41 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

„ Să avem grijă de bunicii noștri!” 



• Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și reducerea
numărului de persoane vârstnice-vulnerabile, prin
înființarea de servicii sociale integrate, pentru 170
persoane vârstnice aflate în situații de dependență,
și/sau în risc de excluziune socială, din municipiul
Craiova, județul Dolj (identificarea grupului țintă
fiind realizată cu ajutorul bazelor de date puse la
dispoziție de instițutiile în domeniu - DGASPC Dolj,
SPAS etc.), precum și formarea și specializarea a 15
persoane din categoria - personal al
autorităților/agențiilor publice/private; personal al
organizațiilor societății civile și ONG-uri care
furnizează servicii sociale și de ocupare a persoanelor
vârstnice vulnerabile .

Obiectivul 
general al 
proiectului

„Un om este bătrân doar

atunci când regretele au

luat locul viselor.”

John Barrymore

https://cuvintecelebre.ro/citate/autori/john-barrymore/


• OS 1. Promovarea pe scara largă a atitudinii pozitive față de vârstnici și formarea unei
imagini noi a acestora, definindu-i ca parte activă a populației, care concentrează o
proporție semnificativă a potențialului socio-economic și cultural; perceperea
vârstnicilor ca parteneri egali, capabili să participe în rezolvarea problemelor care îi
privesc, promovând astfel egalitatea de șanse și nediscriminarea: accesul egal în grupul
țintă pentru femei și bărbați;

• OS 2. Creșterea calității vieții pentru 170 persoane vârstnice, aflate în situații de
dependență și/sau în risc de excluziune socială și 15 persoane care se încadrează la
indicatorul personal al autorităților/agențiilor publice/private, care furnizează servicii
sociale și de ocupare a persoanelor vârstnice vulnerabile, personal al organizațiilor
societății civile și ONG-urilor;

• OS 3. Servicii de consiliere socială/psihologică și de natură juridică pentru 170 de
persoane vârstnice, aflate în situații de dependență și/sau în risc de excluziune socială,
consiliate individual și în grup;

• OS 4. Servicii socio-medicale pentru 170 de persoane vârstnice, care vor beneficia de
analize medicale și testări generale, ce le vor arată starea reală de sănătate și vor avea
șanse sporite de a o îmbunătăți;

• OS 5. Organizarea și derularea programelor de formare pentru 15 persoane din grupul
țintă al proiectului;

• OS 6. Formarea și activarea parteneriatului social, ca interfață către comunitate, a cărui
obiectiv este găsirea soluțiilor optime care pot fi realizate în cadrul prezentului proiect
pentru problemele complexe ale comunităților locale.

Obiectivele 
specifice 

ale 
proiectului



Grupul țintă vizat 

cuprinde un număr total de 185 de beneficiari din municipiul Craiova, județul Dolj:

170 persoane vârstnice aflate în situații de
dependență și/sau în risc de excluziune
socială;

15 persoane care se încadrează la indicatorul
personal al autorităților/ agențiilor publice/
private care furnizează servicii sociale și de
ocupare a persoanelor vârstnice vulnerabile,
personal al organizațiilor societății civile și
ONG-urilor.



Sub-activități Rezultate

Sub-activitatea 1.1 Management Operațional 1 set de documente si proceduri și o echipă de proiect care asigură implementarea eficientă a

proiectului pentru cei 185 de membri ai grupului țintă: decizii de numire/contractare a resurselor umane

din cadrul proiectului; dosare resurse-umane: CIM, fisă post, CV, cereri specifice, documente ce atestă

compețentele și experiența specifică; planuri de acțiune și calendare de activități revizuite permanent;

dispoziții, procese verbale/minute ale întâlnirilor de lucru;

Rezultatul 1 se corelează cu obiectivul general - derularea unei activități eficiente și eficace de

management asigurând premisele obținerii indicatorilor, obiectivelor specifice și în final a obiectivului

general al proiectului;

Sub-activitatea 1.2 Implementarea procedurilor de

management (decizii interne, coordonare și

monitorizare activități, obiective și indicatori

proiect)

1 sistem de raportare care asigură implementarea eficientă și eficace a proiectului pentru cei 185 de

membri ai grupului țintă;

Sub-activitatea 1.3 Realizarea și monitorizarea

achizițiilor aferente proiectului

1 set de achiziții care asigură implementarea eficientă și eficace a proiectului pentru cei 185 de membri

ai grupului țintă;

Sub-activitatea 1.4 Informare si publicitate proiect 1 Conferință de presă- lansare proiect; 1 Conferință de presă - finalizare proiect; 4 bannere publicitare;

4 roll-up-uri; 50 afișe A 0- policolor; 250 mape A3 personalizate; 1000 pliante A3- prezentare proiect-

policolor; 250 pixuri metalice personalizate; 1 pagina internet si 1 pagina facebook cu date generale și 

evenimente principale din proiect;

Sub-activitățile și rezultatele proiectului



Sub-activități Rezultate

Sub-activitatea 2.1. Caravana de informare privind

oportunitățile proiectului și încurajarea participării

la activitățile proiectului în municipiul Craiova

Minim 250 de persoane din municipiul Craiova, județul Dolj, participante la o campanie de informare

și conștientizare privind încurajarea și oportunitățile participarii la activitățile din cadrul proiectului: 10

campanii de informare și conștientizare organizate și derulate, în vederea creșterii responsabilității

sociale și promovării incluziunii active; „Caravana serviciilor sociale” în municipiul Craiova, județul

Dolj; materiale de informare și promovare realizate și distribuite.

Îmbunătățirile/beneficiile reale pentru grupul țintă aduse de obținerea acestui rezultat vor fi:

• persoanele participate la campanie vor fi informate și constientizate în vederea promovării

avantajelor participării la activitățile din cadrul proiectului;

• încurajarea tuturor persoanelor vârstnice să participe la activitățile proiectului și a personalului

specializat în vederea implicării în cadrul activităților care vor fi desfășurate în cadrul centrului de zi;

Sub-activitatea 2.2. Selectarea, coordonarea și

comunicarea cu grupul țintă care va participa la

activitățile proiectului

170 Persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau în risc de excluziune socială și 15

persoane care se încadrează la indicatorul personal al autorităților/ agențiilor publice/ private care

furnizeaza servicii sociale și de ocupare persoanelor vârstnice vulnerabile; personal al organizațiilor

societății civile și ONG-uri;

• acțiuni de informare și promovare a proiectului (conferința de lansare a proiectului, distribuirea

materialelor de informare și publicitate, site-ul proiectului);

• organizarea și derularea unei campanii de informare, conștientizare și încurajare a participării în

cadrul proiectului, în cadrul întâlnirilor din „Caravana serviciilor sociale” se va prezenta inclusiv

metodologia de selectare a grupului țintă, se vor distribui brosuri în cadrul cărora vor fi prezentate

activitățile proiectului și mai ales activitățile Centrului de zi care va fi înființat în cadrul proiectului;

Sub-activitatea 3.1. Înființarea și funcționarea 

Centrului de zi pentru persoane vârstnice “Clubul 

Seniorilor”

Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor”, funcțional; 1 regulament de

funcționare a Centrului de zi; un serviciu licențiat conform legislației în vigoare;

Sub-activitatea 4.1. Furnizarea serviciilor de

consiliere socială/psihologică și de natură juridică

170 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau în risc de excluziune socială consiliate

individual și de grup: 5440 h sesiuni de consiliere individuală; 544 h sesiuni de consiliere de grup;

dezvoltarea conștiinței de sine, autoacceptării, autodezvoltării și individualizării, rezolvării

problemelor, în vederea unei educații psihologice, dezvoltării de abilități sociale sau modificării

comportamentale;



Sub-activități Rezultate

Sub-activitatea 4.2 Furnizarea programelor de

terapie ocupațională și ergoterapie, adaptate vârstei

a treia

5 ateliere tematice care vor fi moderate de experți în domeniu: atelier de lucru manual, atelier de

pictură, atelier de ceramică, atelier de confecționat obiecte de decor și atelier de tricotat; 10 echipe de

lucru; 6 expoziții organizate în cadrul Centrului de zi “Clubul Seniorilor”;

Sub-activitatea 4.3. Furnizarea serviciilor de

îngrijire socio-medicală

170 de persoane vârstnice vor beneficia de analize medicale și testări generale care le vor arăta starea

reală de sănatate și vor avea șanse sporite de a o îmbunătății;

Sub-activitatea 4.4 Socializare și petrecere a

timpului liber

170 de participanți la o serie de activități recreative și jocuri de societate în care vom implica toți

membrii grupului țintă (tenis de masă, șah, rummy, table, cărti etc.); 170 de participanți la cursuri

precum: fotografie, prim ajutor, teme culinare, IT;

Sub-activitatea 5.1 Organizarea și derularea

programelor de formare pentru 15 persoane din

grupul țintă al proiectului

15 persoane din cadrul autorităților/ agențiilor publice/ private care furnizează servicii sociale și de

ocupare persoanelor vârstnice vulnerabile; personal al organizațiilor societății civile si ONG- uri care

beneficiază de un program de formare profesionala; 15 persoane participante la cele 3 ateliere

specifice;

Sub-activitatea 6.1. Organizarea și susținerea

campaniilor de informare și conștientizare asupra

problemei sociale și a seminariilor în vederea

promovării voluntariatului și a implicării active

400 de persoane participante în cadrul sub-activității 6.1; Campanii de informare și conștientizare/

acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat vor

dobândi o viziune nouă, europeană asupra divesității etnice și problemelor sociale din comunitate, vor

deveni conștienți de efectele negative ale discriminării și de efectele pozitive ale voluntariatului și

participarii active, contribuind la consolidarea unei comunități moderne;

Sub-activitatea 6.2. Înființarea de parteneriate

sociale și derularea acestora

15 persoane membre ale parteneriatului social în cadrul sub-activității 6.2 vor participa la activități și se

vor implica în implementarea proiectului ca interfață către grupul țintă, vor acționa împreună pentru

rezolvarea problemelor identificate în cadrul proiectului.


