SCOPUL CENTRULUI

CONDIȚII DE CAZARE

Scopul centrului de îngrijire și asistență
este de a oferi persoanelor adulte și
vârstnice aflate în dificultate
cazare, protecție, îngrijire personală,
îngrijire medicală, hrană, asistență socială,
socializare, consiliere psihologică și juridică.

Centrul rezidențial de îngrijire și asistență oferã
spații de cazare la cele mai înalte standarde.

SERVICII OFERITE

Având o capacitate de 38 de locuri distribuite
în camere de 2  5 paturi, centrul pune la
dispoziție în fiecare cameră paturi, noptiere,
dulapuri, mese și scaune, televizor LCD,
cablu TV, baie personală cu duș.

Serviciile sociale se acordã persoanelor
adulte aflate întro situație socială defavorizată
sau având nevoie de asistență
pentru îndeplinirea activităților zilnice.

Livingul spațios destinat activităților de
socializare și pentru cultivarea hobbyurilor,
este dotat cu canapele, fotolii, scaune și mese,
CD și DVD player cu proiector, pentru a facilita
vizionarea de filme de către toți rezidenții.

Servicii de reabilitare
recuperare, reabilitare, reinserție socială;

Servicii sociale

activitate de administrare și gestionare;

asigurarea hranei necesare,
conform regimului stabilit;

facilitarea deplasării în exterior și interior;

asigurarea unui nivel maxim posibil
de siguranță și autonomie;
asigurarea unor condiții de îngrijire care
să respecte identitatea, integritatea și
demnitatea persoanei;
asistență pentru igiena corporală;
asistență pentru îmbrăcare/dezbrăcare;
asigurarea menținerii
capacităților fizice și intelectuale ale persoanei.

Servicii medicale
personal medical disponibil permanent;
administrarea tratamentului medicamentos;
medicină generală;
control de specialitate;

Alte activități

De asemenea, centrul oferã o salã de mese
dotată cu cuptor cu microunde precum și
frigider destinat utilizării de către rezidenți.
Pentru petrecerea timpului liber, centrul
dispune de curte interioară mare cu bănci și
zonã de recreere.

activități de petrecerea timpului liber;
activități de club;
activități religioase și socioculturale;
organizarea de mese festive și zile onomastice;
ajutor material: îmbrăcăminte, încălțăminte,
produse de igienă;

ETAPELE PROCESULUI DE ADMITERE
Depunerea cerererii tip la sediul centrului
sau la alte locații ale Asociației Smiles;
În momentul când existã un loc liber, se efectueazã
o evaluare sociomedicală la domiciliu;
În urma evaluãrii, se decide dacã persoana este
eligibilă și care sunt costurile și serviciile oferite.
Costul este stabilit în funcție de evaluarea nevoilor,
gradul de dependență și veniturile personale.

CENTRU REZIDENȚIAL

DE ÎNGRIJIRE
ȘI ASISTENȚĂ
ACTE NECESARE
ÎNSCRIERII ÎN CENTRU

PERSOANE DEPENDENTE

Cerere din partea solicitantului
sau a reprezentantului legal;
Copie act de identitate;
Copie certificat de naștere;
Copie certificat de căsătorie;
Copie hotărâre de divorț
sau certificat de deces, după caz;
Documente care sã ateste
venitul lunar
(adeverință de salarizare,
pensie de boalã,
pensie de handicap, etc.)
după caz;
Adeverință medicală, analize,
ieșire spital, decizie de încadrare
în grad de handicap,
alte documente medicale.

CONTACT
Str. Tilecușului nr. 8
Tileagd, Bihor, 417585
Tel.: 0259.345.908
Informații și programări
pentru vizitarea centrului:
Ligia Cralic
Tel. 0734.22.55.58
ligia.cralic@asociatiasmiles.ro
Diana Caba
Tel. 0734.22.55.57
diana.caba@asociatiasmiles.ro

www.asociatiasmiles.ro

ASOCIAÞIA SMILES este o organizaþie
nonprofit cu sediul în Bihor,
persoanã juridicã românã
de drept privat cu scop nepatrimonial,
având caracter umanitar, civic ºi nepartinic,
înființată conform OG nr. 26 din 2000.
În iulie 2017, Asociația Smiles a deschis
centrul rezidențial ca parte a
Complexului Comunitar Tileagd.

