CAMINUL DE BATRANI SF. TEODOR
este un
SERVICIU SOCIAL
prestat de Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara,
structura in aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Rosiorii de Vede

Cine este Caminul de batrani Sf.Teodor?
Caminul de batrani Sf. Teodor este un centru rezidential, fara personalitate juridica, care
ofera servicii de cazare pe durata nedeterminata, asistenta medicala primara si ingrijire,
socializare si petrecere a timpului liber pentru persoanele varstnice.
Este amplasat pe str. Sf. Teodor la nr. 37 D, locatie in care functioneaza si alte servicii
sociale (adapost de noapte, cantina sociala, centru de zi pentru copii si birouri administrativorganizatorice). Distanta pana la principalele institutii locale (Primarie, Casa de cultura, Spital,
Policlinica, Farmacii, Centru comercial s.a.) este de aproximativ 1 km si poate fi parcursa pietonal
sau, dupa caz cu autoturismul din dotarea Serviciului Public de Asistenta Sociala si Autoritate
Tutelara.

Ce ofera Caminul de batrani Sf. Teodor?
Caminul de batrani are o capacitate de 24 locuri impartite in 7 dormitoare dupa cum
urmeaza: 4 dormitoare destinate femeilor cu cate 3 paturi in fiecare si 3 dormitoare destinate
barbatilor cu cate 4 paturi in fiecare. Fiecarui beneficiar ii este asigurat in dormitor un spatiu
individual pentru depozitarea bunurilor de uz personal.
Spatiile comune interioare sunt: sala de mese, living, holuri, grupuri sanitare (un grup
sanitar
la cel mult 6 beneficiari), cabinet medical si de consiliere, spalatorie.
Toate spatiile interioare sunt situate la parter si sunt usor accesibile beneficiarilor.
Spatiile exterioare sunt imprejmuite si ofera beneficiarilor siguranta in deplasare (nu exista
trafic rutier) si relaxare in aer liber, fara factori poluanti.

Cat datoreaza beneficiarul si-n ce conditii?
“Contractul de furnizare de servicii sociale” se incheie dupa emiterea Dispozitiei de
admitere in centrul rezidential prin grija echipei pluridisciplinare responsabila de intocmirea, cu
consultarea beneficiarului, a “planului individualizat de asistenta si ingrijire”. Fiecare semnatar al
“contractului de furnizare de servicii sociale” primeste cate un exemplar.
Persoanele care participa la plata contributiei din partea beneficiarului, nominalizate in
Dispozitie semneaza un “angajament de plata” cu furnizorul de servicii sociale. Angajamentele de
plata fac parte integranta din contract.
Contributia beneficiarului se calculeaza in procent de 60% din venitul net lunar al acestuia.
Plata se stabileste in echivalent daca nu se depaseste costul mediu lunar aprobat prin Hotarea
Consiliului Local pentru fiecare an calendaristic si bugetar.
In situatia in care din aplicarea algoritmului sus mentionat reiese o suma insuficienta
pentru acoperirea costului lunar, acesta se stabileste prin “participare de la apartinatori” sau este
suportat din bugetul local in situatia in care veniturile apartinatorilor justifica acest lucru.

