
OFERTA DE SERVICII A CAMINULUI PENTRU PERSOANE 

VARSTNICE BOCSA 

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Bocşa este instituţia publică de 

asistentă socială la nivel local cu personalitate juridică, infiinţată prin Hotărârea 

Consiliului Local Bocşa nr.57/24.03.2011, cu respectarea dispoziţiilor Legii 

nr.17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, având sediul 

principal in Bocsa, str 1 Mai, nr.23, judetul Caraş-Severin. 

 Căminul pentru Persoane Vârstnice Bocşa are ca obiect de actvitate , 

orientativ, acordarea de servicii sociale de găzduire respectiv : 

− găzduire pe perioada nedeterminată; 

− asistentă medicală şi ingrijire; 

− asistentă paleativă; 

− servicii de recuperare fizica – kinetoterapie; 

− servicii de frizerie, coafură; 

− socializare si petrecere a timpului liber. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Bocşa are urmatoarele obiective 

principale în funcţie de specificul şi de nevoile fiecarei categorii de beneficiari : 

 a) să asigure persoanelor vârstnice ingrijite maximum posibil de 

autonomie şi sigurantă; 

 b) să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi 

demnitatea persoanelor vârstnice; 

 c) să permita menţinerea sau ameliorarea capacitaţilor fizice si intelectuale 

ale persoanelor vârstnice ; 

  d)  să stimuleze partciparea persoanelor vârstnice la viaţa socială; 

 e) să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane , inclusiv cu familiile 

persoanelor vârstnice; 

 f) să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit 

reglementărilor privind asigurarile sociale de sănătate; 



 g) să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire. 

Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale din CPV sunt 

urmatoarele : 

 a) respectarea drepturilor şi a demnitatii omului; 

 b) asigurarea autodeterminarii şi a intimitaţii persoanelor beneficiare; 

 c) asigurarea dreptului de a alege; 

 d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane; 

 e) participarea persoanelor beneficiare; 

 f) cooperarea si parteneriatul; 

 g) recunoasterea valorii fiecarei persoane; 

 h) abordarea comprehensiva, globală şi integrată; 

 i) orientarea pe rezultate 

 j) îmbunataţirea contuinuă a calitaţii 

 k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul centrului 

de servicii sociale 

    Începerea activităţii propriu-zise, respectiv gazduirea beneficiarilor s-a 

facut începand cu data de 01.07.2011, dată pană la care s-au desfăşurat activităţi 

de modernizare a cladirii, in vederea îndeplinirii standardelor in vigoare, iar 

capacitatea este de 50 de locuri persoane vârstnice. 

Cladirea prezinta: 

·        camere cu ambianta familiala si mobilier nou; 

·        grupuri sanitare moderne, adaptate nevoilor varstnicilor; 

·         bucatarie pentru pregatirea mancarii utilata corespunzator; 

·      sala de mese situata la etajul I al cladirii; 

·       living pentru activitati de recreere; 

·        centrala termica pe gaz metan; 

·        curtea generoasa si gradina ingrijite cu atentie, cu locuri special 
amenajate pentru recreere. 



  Misiunea Căminului pentru persoane vârstnice Bocşa este aceea de a 

asigura asistenţă şi protecţie socială pentru persoane vârstnice prin servicii şi 

prestaţii sociale, constând în: oferirea de găzduire şi hrană, îngrijiri medicale, 

de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi consiliere psihologică.  

 Căminul pentru persoane varstnice Bocşa oferă servicii de găzduire în 3 

secţii: sectie pentru persoane independente, sectie pentru persoane 

semidependente si sectie pentru persoane dependente. Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Bocşa este format din cladire cu regim de înalţime parter pentru 

birouri administrative şi  sectie dependenti + 2 etaje destinată cazării persoanelor 

vârstnice ( sectie independenti si sectie semidependenti ). Acesta poate oferi 

găzduire unui număr de 50 persoane.  

 Deasemenea, la parter există livingul, unde beneficiarii îşi petrec timpul 

liber sau se pot organiza reunini cu ocazia unor evenimente (sărbători, zile de 

naştere etc.). 

 

 Serviciile de îngrijiri medicale sunt acordate de personalul specializat: un 

medic primar interne, 5 asistente si 6 infirmiere.  

 Servicile de asistenţă socială  acordate de către un asistent social din 

cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Bocşa.  

Servicii de kinetoterapie. 

 Serviciile de petrecere a timpului liber constau în plimbari în curtea 

C.P.V., vizionare programe TV, alte activitaţi diverse.  

Categoriile de beneficiari sunt:  

• persoane în vârstă care necesită îngrijire permanentă  

• persoane în vârstă care necesita ingrijire medicala si nu se pot gospodari 

singure 

• persoane în vârstă care trăiesc singure  

 


