
CĂŞTIGĂTORI AI CONCURSULUI „100 de bUNe pRACTICI IN ASISTeNTA 
SOCIALA „ 

 

In urma înscrierii la concursul „100 de bune practici in asistenta sociala „ organizat de 

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip 

Alzheimer, Caminul pentru Persoane Varstnice Sf Nicolae,  Centru de Recuperare si 

Reabilitare pentru Persoane cu Handicap NR.2,  din cadrul D.G.A.S.P.C. Galaţi, au fost 

desemnate centre  castigatoare, fiindu-le recunoscute  profesionalismul si implicarea responsabila. 

 

Centrul  de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer este o instituţie de 

asistenţă socială fără personalitate juridică, de interes public, pentru persoane cu handicap adulte, de 

tip nerezidential, , aflată în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Galaţi, cu sediul in mun. Galati, B-dul Furnalistilor nr.24. Centrul a fost infiintat ca urmare a nevoii 

identificate la nivelul judetului Galati , persoane adulte cu  afectiuni: dementa senila, dementa de tip 

Alzheimer. Misiunea centrului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii  beneficiarilor şi a familiilor acestora  şi 

prevenirea marginalizării sociale a persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer. Beneficiarii centrului 

sunt in numar de 34 si activitatile desfasurate in cadrul centrului sunt : stimulare cognitiva prin fise 

Dot to dot, selectare dupa un criteriu dat, jocuri de cuvinte, jocuri interactive, jocuri in perechi etc, 

 art-terapie folosind diverse tehnici – pictura pe panza, confectionare de ornamente de Craciun, 

martisoare, icoane pictate, terapie prin dans, gimnastica terapeutica, modelaj, etc si activitati de 

socializare in parteneriate publice si private – Muzeul de Istorie „Paul Paltinea” , Complexul Muzeal 

de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta”, Muzeul de Arte Vizuale , Biblioteca V.A.Urechia , Casa de 

ajutor reciproc a pensionarilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Caminul pentru Persoane Varstnice Sf Nicolae este o instituţie de asistenţă socială fără 

personalitate juridică, de interes public, pentru persoane varstnice, aflată în structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, str. Gral e. Grigorescu nr 80, bl.A2, 

ap.61,65,69. Misiune caminului  este asigurarea unor conditii optime de viata persoanelor aflate la o 

varsta inaintata si in situatie de risc social. Capacitatea caminului este de 18 persoane 

varstnice.Scopul este de a asigura un climat familial bazat pe intelegere, toleranta, comunicare si 

respect.Tinand cont ca pentru mare majoritate a celor asistati este singura casa si singura familie, 

intentia noastra este de a le crea acestora sentimentul de siguranta si apartenenta, de a le oferi o 

batranete lipsita de griji si marcata de sentimentele calde ale unui camin. Serviciile de consiliere, 

sustinere , acompaniere si asistare.sunt asigurate de catre personal specializat sub coordonarea unui 

sef de centru ale carui experienta si calificari se regasesc in calitatea serviciilor  asigurate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centru de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap NR.2 este o instituţie 

de asistenţă socială fără personalitate juridică, de interes public, pentru persoane adulte cu handicap, 

aflată în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, situat în 

Galaţi, Str. Furnaliştilor, Nr. 24.  Misiunea noastră este de a asigura la nivel local aplicarea politicilor 

şi strategiilor de asistenţă specială persoanelor cu handicap.  Profilul unităţii – îngrijire şi 

integrare/reintegrare socială a persoanelor adulte cu handicap   Psihic-retard mental sever Q I≺30; 

 Neuromotor - pareze şi tetrapareze spastice cu forme severe ce duc până la impotenţa funcţională 

parţială sau totală.  Unitatea este de tip rezidenţial, având în prezent 42 de beneficiari (baieti si fete) 

care are rolul de a asigura beneficiarilor, servicii de îngrijire, servicii medicale şi sociale, care 

necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire şi tratament. Intreaga activitate se 

desfasoara avand la baza conceptul de familie, purtandu-ne cu beneficiarii nostri ca si cu membrii 

propriilor familii, empatizand cu fiecare caz in parte, adaptand mereu metodele si tehnicile folosite, 

astfel incat fiecare beneficiar  sa se simta important. Am incurajat si mentinut cu eforturi sustinute 

relatia tinerilor cu familia naturala sau alte persoane importante pentru acestia ( fosti asistenti 

maternali, prieteni,s.a.). Am realizat activitati de ergoterapie cu participarea beneficiarilor nostri in 

curtea centrului si in afara acestuia.Prin actiunile de ecologizare si sortare a deseurilor am dat 

exemplu locatarilor din cartier sa depoziteze gunoiul in zonele special amenajate si nu pe spatiile 

verzi. Am descurajat in randul tinerilor nostri folosirea limbajului inadecvat inlocuindu-l cu actiuni 

din sfera bunelor maniere, pornind de la forme de salut si continuand cu scuze, imbratisari, ajutandu-i 

sa inteleaga si sa accepte diferentele dintre ei. 

Serviciile de consiliere, sustinere , acompaniere si asistare, la nivelul fiecarui centru,  sunt asigurate 

de catre personal specializat sub coordonarea sefului de centru ale caror  experienta si calificari se 

regasesc in calitatea serviciilor  asigurate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


