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Raport privind activitatea Asociației Fenyo Liget-Cămin Pentru Persoane Vârstnice
Suseni-2020
Căminul pentru Persoane Vârstnice Fenyőliget este situat în comuna Suseni într-o zonă liniștită
cu aer proaspăt. Avem o capacitate maximă de 39 de locuri în camere cu 1,2,3 și 4 paturi cu baie și
televizor. Curte, grădină de vară, sală de mese, cabinet medical, sală multifuncțională.
Cămin pentru Persoane Vârstnice Suseni este o instituţie de asistență socială rezidențială de
interes public, înfiinţată de Asociația Fenyo Liget în baza certificatului de acreditare seria nr.
000707/16.05.2014 eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru Asociația Fenyo Liget ca
furnizor de servicii sociale, cu licența de funcționare seria LF nr. 0009266./10.09.2020 .
Rolul Cămin Suseni este de a contribui la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă
specială a persoanelor vârstnice, prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori în
comunitate, şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol securitatea
persoanelor vârstnice.

Într-un ambient familial cu un personal calificat , selecționat, căminul nostru asigură cazare în
regim de pensiune completă, supraveghere, îngrijire, asistentă permanentă pentru persoane vârstnice,
cu afecțiuni psihomotorice: Demență, Boala Alzheimer, cu handicap etc. Garantăm confort și liniște,
mediu adaptat persoanelor cu dizabilității locomotorii cu accesibilizarea integrală a clădirii prin ascensor.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Fenyőliget se adresează părinților și bunicilor noștrii. Este un
centru rezidențial unde persoanele vârstnice pot să se simte bine, lipsit de grijile cotidiene.

Serviciile oferite






Îngrijire persoane vârstnice sau în incapacitatea dea se îngriji singure.
Cazare în camere cu 1,2,3 sau 4 paturi cu baie, televizor,ascensor
Acces la internet și telefon mobil.
Supraveghere medicală permanentă, psihoterapie, reabilitare-recuperare .
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Îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor vârstnice asistate, servicii
de coafură, de întreținere și menaj zilnic.
Meniul zilnic 3 mese și două gustări.
Asistarea și ajutor în timpul servirii mesei și în activitățile zilnice.
Activități socio-culturale și terapie ocupațională, excursii organizate,sărbătorirea
în mod festiv a zilelor de naștere, organizarea de mese festive de Crăciuni și de
Paște.



Organizează activităţi de fizioterapie în raport cu restantul funcţional al
persoanelor internate.



Asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi asistaţilor, privind
problematica socială.
Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi
reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea diversificării serviciilor de asistenţă
specială, în funcţie de realităţi şi de specificul local.





Asigură respectarea standardelor minime de calitate şi indicatorilor stabiliţi de
Ordinul 29/2019 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.



Contra cost: investigații paraclinice și examinări la medici de specialitate.

Gradul de dependenţă a beneficiarului se determină la internare şi se reevaluează periodic sau când
starea de sănătate a beneficiarului se modifică semnificativ.
Dintre asistați care dețin certificate de handicap :

Handicap GRADUL I

Handicap GRADUL II

bărbați : 3

bărbați: 1

femei : 20

femei : 4

Total gradul I. : 23

Total gradul II.: 5
Gradul III. 0

TOTAL GENERAL : 28

Fără certificat de handicap :10 asistați.
-Decese : 12
-Reintegrare în familie :1

Gradul IV 0
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- Se organizează săptămânal activități socio-culturale și terapie, ocazional sărbătorirea în mod festiv a
zilelor de naștere, organizarea de mese festive de Crăciun și de Paște.
-Se organizează săptămânal activităţi de fizioterapie, reabilitare-recuperare în raport cu restantul
funcţional al persoanelor internate cu fizioterapeut cu contract de colaborare.
-Se realizează supraveghere medicală permanentă, contra cost: investigații paraclinice și examinări la
medici de specialitate, psihoterapie prin personal specializat în psihologie clinică cu contract de
colaborare .
Asigurăm consiliere şi informare atât familiilor, cât şi asistaţilor, privind problematica socială.
Dezvoltăm parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai
societăţii civile, în vederea diversificării serviciilor de asistenţă specială, în funcţie de realităţi şi de
specificul local.
Asigurăm respectarea standardelor minime de calitate şi indicatorilor stabiliţi de Ordinul 29/2019 al
Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
Pentru diversificarea procedurilor de kinetoterapie, ergoterapie, fizioterapie prin participare la proiect
Consiliul Județean prin DGASPC Harghita și din surse proprii a fost dezvoltat, înzestrat cu echipamente
adecvate sala multifuncțională cu echipamente de recuperare-reabilitare prin organizarea activitățior
de terapie si kinetoterapie, îmbunătățind programul și condițiile de funcționare ale acestora în raport
de posibilitățile asistaților.
Printre obiectivele anului 2017 prin instalarea unui ascensor a fost realizat accesibilizarea totală a clădiri
Căminului.
Din surse proprii în anul 2018 s-a amenajat zona de protejare prin îndiguire pa lângă pârâul aflat în
vecinătatea căminului,precum s-a realizat în anul 2019 acoperirea unei spații din spatele clădirii
căminului cu folosință multifuncțională:depozitare a lemnului și uscătorie lenjerie.Tot la mijlocul anului
2019 s-a realizat schimbarea hostingului pentru site-ul propriu al căminului cu actualizări de conținut și
imagini foto. Procesul de modernizare, a ridicării gradului de confort termic din surse proprii s-a
continuat prin schimbarea ferestrelor cu ferestre termopane. În camere la etaj, hol, baie ,s-a igienizat
baia pentru femei și bărbați,wc-ul personalului.Din resurse proprii s-a continuat procesul de
modernizare a spațiilor comune în anul 2020 : în holuri,băi, au fost schimbată în unele camere
pardoseala cu pardoseala laminată pe o suprafață de 185mp,schimbarea instalațiilor sanitare în 6
camere, schimbare de baterii 6 buc.;igienizare,văruire completă în camere,spații comune,sala de
mese,bucătărie,vestiar,hol, coridor. Amenajare cu tapet a holului din etajul I pe o suprafață de 52 mp.
S-a procurat noi lenjerii de pat pentru fiecare cameră,perne 20 buc.,perdele 15 buc.,huse de scaun 60
buc,fețe de masă 20 buc.Prin sponsorizare a fost cumpărat un aparat performant : un monitor de
monitorizare a funcțiilor vitale,noi tensiometre, pentru dotarea cabinetului medical. S-a continuat cu
procurarea pentru ajutor hrănire a asitaților imobilizați la pat noi măsuțe de hrănire cu suport etc.

Suseni,la 30.12.2020

Redactat de Bokor Akos
director cămin
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