Centrul de servicii Ocna Sibiului

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ocna Sibiului și Asociația „A.S. 2001
Alba Iulia” este beneficiar al proiectului CENTRUL DE SERVICII OCNA SIBIULUI, cod SMIS
116443, finanțat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axă Prioritară 8:
dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, prioritatea de investiții 8.1: Investiții în infrastructurile
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în
ceea ce priveşte starea de sănătate și promovând incluziunea socială îmbunătățirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

1. Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru
persoanele vârstnice de 65 de ani și peste orașul Ocna Sibiului, prin reabilitarea, extinderea și schimbarea
destinației unei clădiri în centru de zi fără componentă rezidențială și unitate de îngrijire la domiciliu.
Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului priorității de investiție POR 8.3 A prin însăși activitățile
și obiectivele specifice stabilite, contribuind la creşterea gradului de furnizare de servicii sociale persoanelor
vârstnice.
2. Descrierea investiției
Prin intermediul proiectului de față, „CENTRUL DE SERVICII OCNA SIBIULUI” se dorește reabilitarea,
extinderea și dotarea unei clădiri în suprafața de 392 mp pentru furnizarea următoarelor servicii sociale:
centru de zi pentru un număr minim de 100 de persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu pentru
un număr minim de 50 de persoane vârstnice independente sau dependente de asistență. Clădirea ce urmează
a fi reabilitata, extinsa si dotata prin schimbarea destinației în centru de zi, este amplasata în satul Topârcea,
în intravilanul localității. Terenul este amplasat în imediata apropiere a bisericii ortodoxe din satul Topârcea
în centrul satului. Suprafața terenului aferent clădirii studiate este de 1666 mp.
Terenul poate fi accesat în prezent prin intermediul a doua drumuri de pământ neamenajate unul cu acces
direct din DJ 106T, orientat de la sud la nord, care deservește și Biserica Ortodoxă din localitate și al un al
doilea care se conectează la un drum sătesc si apoi la DJ106T, orientat de la nord la sud. În prezent construcția
analizata nu este alipita la calcan cu alte construcții, este libera pe amplasament.
Prin furnizarea centrelor de servicii sociale se urmărește: depistarea situațiilor de risc care pot determina
degradarea rapida a sănătății persoanelor vârstnice; asigurarea unui program social adecvat vârstei;
asigurarea activităţilor recreative si de socializare; asigurarea serviciilor de consiliere psihologica, orientare
sociala; dezvoltarea de programe specifice pentru prevenirea comportamentelor antisociale și asigurarea de
programe de abilitare si reabilitare.

3. Rezultatele proiectului
1. Reabilitarea și extinderea unei clădiri cu schimbarea destinației în centru de zi pentru un număr minim de
100 de persoane vârstnice, în termen de 23 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu pentru un număr minim de 50 de persoane vârstnice
independente sau dependente de asistență, în termen de 23 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3.Facilitatea participării persoanelor vârstnice cu dizabilități, prin dotările corespunzătoare, la activități
recreative și de integrare socială în cadrul centrului de zi, în termen de 23 de luni de la semnarea contractului
de finanțare.

4. Data de începere a proiectului: 01.07.2017 – 31.10.2020
5. Perioada de implementare a proiectului: 20.12.2018 - 31.10.2020
6. Valoarea totală a proiectului este de: 3.071.685,73 lei, respectiv 2.534.462,88 lei contribuția UE și
447.528,14 contribuția națională.

