
Fundaţia Solidaritate şi Speranţă este o organizaţie nonguvernamentală şi nonprofit , înfiintată de Mitropolia Moldovei 

și Bucovinei la 12 August  2002. 

Servicii  sociale  licenţiate : 

� Cantina socială „Sfântul Sava”; 

� Centrul de consiliere şi reabilitare a persoanelor dependente de alcool şi alte droguri „Sfântul Nicolae”; 

� Centrul de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu „Sfântul Mina”; 

� Centrul de zi pentru copii „Sfântul Stelian” Iaşi; 

� Centrul de zi pentru copii „Sfânta Marina” Iaşi; 

� Centrul de zi pentru copii „Mia Casa Inculeţ” com. Bârnova, jud. Iași; 

� Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice „Sfânta Cuvioasa Teodora de la Sihla”  

� Cantina Socială „Sfântul Nicolae” sat Belcești, jud. Iași; 

� Centrul de Asistență Socială și Îngrijire la Domiciliu pentru vârstnici „Cuvioasa Olimpiada” sat Văratec,  

jud. Neamț. 

 

Pe parcursul celor 16 ani de act ivitate, în evidenţa Centrului de  Asistență Socială și Îngrijire  la Domicil iu Sfântul Mina 

au fost înregistrate 1237 persoane.  

Categorii  de beneficiari: persoane de vârsta a III-a, care se găsesc în situația de dependență parțială sau totală de a realiza 

singure act ivitățile curente de viață, cu venituri reduse, fără rețea de sprijin social. 

Problemele frecvente cu care se confruntă beneficiarii centrului sunt: 

• sănătate precară, fizică și mentală, care necesită intervenția specialișt ilor  

• probleme de igienă corporală şi/ sau de igienă a mediului ambiant  

• venituri insuficiente pentru a răspunde nevoilor personale 

• lipsa unei reţele sociale de sprijin (familie, vecini, alte persoane din comunitate)  

• marginalizare / izolare socială. 

 

Serviciile  acordate  în cadrul centrului: 

• servicii de  asistență socială: evaluare şi intervenţ ie socio-medicală, consiliere socială; 

• servicii de  îngrijire  de  bază: igiena corporală (parțială și totală), îmbrăcare și dezbrăcare,  hrănire și hidratare, 

igiena eliminărilor, t ransfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare; 

• servicii de  suport: ajutor pentru prepararea hranei, menaj, companie, cumpărături, plata facturilor, sprijin pentru 

deplasări în exterior, spălare rufe, ridicarea biletelor de t rimitere și a rețetelor medicale prescrise lunar de medicii  

de familie/medicii psihiatri ai beneficiarilor, cumpărarea medicamentelor de la farmacii, facilitarea internării 

beneficiarilor în clinici de specialitate, etc.; 

• servicii de  recuperare: kinetoterapie şi masaj terapeutic, oferite în regim externalizat , prin contractarea serviciilor;  

• servicii  medicale : consultații și t ratamente medicale injectabile, perfuzabile și p.o., dozarea glicemiei, 

monitorizarea TA, puls, pansarea rănilor și t ratamentul escarelor, etc. 

• servicii de socializare și petrecere a timpului liber. 

 



În prezent , centrul funcționează cu finanțare de la Uniunea Europeană, în cadrul proiectului “Oportunităţi pentru 

bătrânii comunităţilor din judetul Iasi”. Număr lunar de beneficiar: 20 persoane vârstnice. 

 

Personal  centru: 

• 1 coordonator centru 

• 1 asistent  social 

• 1 medic specialist  MF voluntar 

• 2 îngrijitori bătrâni la domiciliu 

• 1 asistent  medical.  

 

Greutăți  întâmpinate  în activitate : 

- lipsa informării  în comunitate asupra problematicii persoanelor de vârsta a III-a care dezvoltă patologii de natură 

psihiatrică (boli neurodegenerat ive – Parkinson, Alzheimer, demență presenilă), fapt  care poate duce la mult iple situații de 

risc. Este absolut  necesar ca cel puțin la nivelul cabinetelor de medicină de familie să existe materiale de informare 

accesibile ca și  conținut  pentru oricare persoană din comunitate. În acest  fel, aparținătorii, vecinii, prietenii, îngrijitorii 

persoanelor în vârstă pot  identifica la t imp și în mod corect  simptome specifice ce ridică întrebări asupra stării de sănătate 

psihică; 

- lipsa resursei  umane  calificate . Este o nevoie crescută de îngrijitori la domiciliu calificați și mai ales bine pregăt iți. 

Foarte multe persoane muncesc în străinătate, unde serviciile de îngrijire la domiciliu sunt  mult  mai bine plăt ite, decât  în 

România, unde persoanele calificate preferă să lucreze în alte domenii; 

- lipsa unor finanțări constante care să asigure calitatea și continuitatea serviciilor  de îngrijire. Serviciile de îngrijire la 

domiciliu sunt  de o complexitate crescută, implicând costuri mari cu resursele umane și material; 

- lipsa unor servicii  complementare, care să vină în sprijinul îngrijitorilor informali – un centru de  tip respiro, în cadrul 

căreia să se asigure îngrijirea persoanei vârstnice pentru o perioadă scurtă de timp. 

 

Date de contact: Casa Diaconia, Iaşi, Str. Costache Negri nr.48, cod 700071, tel. 0232-220548, fax 0232-271228,  

email: contact@fundatia.mmb.ro, web:fundatiasolidaritatesisperanta.ro 

Persoană de contact: Fădur Cătălina, asistent  social principal, coordonator centru. 

 

 

 


