Criterii de eligibilitate:
Persoane cu vârsta de peste 65 de ani;
Persoane care nu sunt înregistrate cu boli cronice care
necesitã supraveghere ºi asistenþã medicalã de specialitate;
Persoane care nu au un comportament violent cunoscut
(fizic sau verbal);
Persoane care nu fumează și nu consumă băuturi alcoolice
în exces;
Persoane ce nu suferã de boli psihice sau alte boli care nu
permit integrarea întrun centru social.

Etapele procesului de admitere/evaluare:
Depunerea cerereri tip la sediul cãminului
În momentul în care existã un loc liber, se realizeazã o
evaluare sociomedicalã la domiciliul viitorului beneficiar
În urma evaluării, se decide dacă persoana este eligibilă și
care sunt costurile preconizate, precum și serviciile oferite.

Documente necesare
înscrierii în Cãmin:
 Cerere din partea solicitantului sau a
reprezentantului legal;
 Copie act de identitate;
 Copie certificat de naștere;
 Copie certificat de cãsãtorie;
 Copie hotărâre de divorț sau certificat de deces
(dupã caz);

Contact:
Str. Kulin Gyorgy, nr. 2426
410055 Salonta, Bihor
Corp I: Tel.: 0259.372.263
Corp II: Tel.: 0259.372.363
Informații și programãri
pentru vizitarea Cãminului:
Georgeta Opreanu
Tel. 0734.22.55.55
georgeta.opreanu@asociatiasmiles.ro

 Cupon pensie recent;
 Adeverință medicală, analize, bilet ieșire din spital,
decizie de încadrare în grad de handicap, etc.

www.asociatiasmiles.ro/centrevarstnici

Cãmin
pentru
Persoane Vârstnice

ASOCIAÞIA SMILES este o organizație nonprofit cu
sediul în județul Bihor, persoană juridică română de
drept privat cu scop nepatrimonial, având caracter
umanitar, civic şi nepartinic, înființată conform O.G. 26
din 2000. În cadrul Asociaþiei Smiles sa deschis în anul
2013 Cãminul pentru Persoane Vârstnice din localitatea
Salonta, iar în anul 2016 sa deschis o nouã clãdire
destinată persoanelor cu demență.

Fiecare camerã este dotatã cu paturi, noptiere, dulapuri
masă și scaune, televizor LCD, cablu TV, baie personală cu
duș. Căminul deține o sală de mese datată cu cuptor cu
microunde, frigider destinat beneficiarilor.
Pentru petrecerea
timpului liber centrul
dispune de o terasã
spațioasă și curte
amenajatã cu mese,
scaune,
plante
decorative.
Corpul II este destinat în exclusivitate persoanelor cu
demență senilă sau mixtă, oferind îngrijire și asistență
specializatã.

Scopul Cãminului pentru Persoane Vârstnice
Salonta este de a oferi găzduire, protecție, îngrijire
personalã, îngrijire medicalã, hranã, asistentã
socială, socializare, consiliere psihologică și
juridicã.
Condiții de cazare:
Cãminul pentru Persoane Vârstnice Salonta este
organizat în douã corpuri de clãdire diferite pentru a
veni în sprijinul persoanelor vârstnice aflate în
dificultate.

Cu o capacitate de 12 locuri, cãminul oferã cazare în camere
cu 1, 2 sau 3 paturi. Fiecare dormitor este dotat cu paturi
electrice, special destinate îngrijirii bolnavilor, noptiere și câte
un dulap pentru fiecare persoanã având acces la baie din
fiecare camerã.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor rezidenților noștri, am
amenajat în scop terapeutic o camerã senzorialã, hidrobazin
și un salon special pentru activități recreative și socializare.
Pentru confortul beneficiarilor noștri am amenajat o curte
interioară cu plante ornamentale, mese și bănci.

Servicii oferite:

Corpul I este destinat îngrijirii persoanelor vârstnice,
oferind spațiu locativ format din dormitoare, livingul
spațios destinat activităților de socializare sau chiar
pentru cultivarea hobbyurilor, este dotat cu canapele,
fotolii scaune și masă, CD player și orgă. De aseme
nea, oferă spațiu special amenajat pentru vizionarea
TV și DVD accesibil tuturor beneficiarilor. Pentru a
facilita accesul la mansardã, cãminul este prevãzut cu
un lift interior.

Serviciile sociale se
acordã cu precãdere
persoanelor vârstnice
care sunt întro situaþie
socialã defavorizatã sau
au nevoie de ajutor pentru
îndeplinirea activitãþilor
zilnice.

Cãminul dispune un numãr de 30 de locuri astfel:
2 camere cu un pat, 12 camere cu douã paturi,
2 camere cu 3 paturi și o cameră cu 4 paturi.

Serviciul se acordã la
solicitarea persoanei,
familiei acesteia,
reprezentantului legal sau
a autoritãþilor statului.

Fiecare camerã are grup sanitar propriu.

Servicii sociale oferite:
 asigurarea hranei necesare, conform regimului stabilit;
 asigurarea unui nivel maxim posibil de
autonomie ºi siguranþã;
 asigurarea unor condiþii de îngrijire care sã respecte
identitatea, integritatea ºi demnitatea persoanei;
 asigurarea menþinerii capacitãþilor fizice ºi intelectuale a
persoanei;
 asigurarea consilierii, informarea reprezentantului legal asupra
stãrii de sãnãtate ºi a problemelor sociale atunci când acestea
intervin;
 ajutor pentru igiena corporalã;
 ajutor pentru îmbrãcare/dezbrãcare;
Servicii medicale oferite:
 personal medical
 administrarea tratamentului medicamentos;
 medicinã generalã;
 control de specialitate;
Servicii de reabilitare:
 recuperare, reabilitare, reinserþie socialã;
 activitate de administrare ºi gestionare;
 facilitarea deplasãrii în exterior ºi interior;
Alte servicii oferite:
 activitãþi de menaj;
 activitãþi de petrecere a timpului liber;
 activitãþi de club;
 activități religioase și socioculturale;
 organizarea de mese festive și zile onomastice;
 ajutor material: îmbrãcãminte, încãlþãminte,
produse de igienã etc.

