Reabilitare, Modernizare și Extindere clădire în vederea amenajării unui
centru de reintegrare socială

Titlu Proiect :

Sursa de finanţare : Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013,
Axa prioritară 3 – "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale",
Domeniul major de intervenţie 3.2- "Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Stadiu proiect :

în implementare

Obiectivul general
al acestui proiect îl reprezintă crearea premiselor necesare pentru asigurarea
populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului
european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii
serviciilor de sănătate, de educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii
de urgenţă.
Obiective specifice


Reabilitarea, modernizarea și extinderea pe o perioadă de 36 luni a unei suprafeșe de
1357,76 mp, reprezentând spașii de la parter şi mansardă, menite a transforma această clădire
într-un modern centru, adaptat persoanelor cu dizabilităși, pentru petrecerea timpului într-un
mod util și plăcut, conform cerinșelor europene, a normelor sanitare, precum și a normativelor
de protecșie antiseismică.



Creșterea gradului de accesibilitate în aceste spașii, pentru că imobilul nu corespunde din
nici un punct de vedere destinaţiei de Centru de reintegrare socială pentru persoane cu dizabilităţi
din cauza lipsei unei rampe de acces, a unui lift pentru persoane cu handicap locomotor şi unor
grupuri sanitare adaptate, asigurându-se în acest fel gabaritele necesare activităţii şi circulaţiei
persoanelor în fotolii rulante în toate spașiile imobilului.



Asigurarea unei game variate de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele în dificultate,
începând cu acceptarea lor în centru până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea
se confruntă, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de
viaţă independente şi a competenţelor profesionale.



Dotarea cu aparate necesare recuperării pentru păstrarea restantului funcșional: pat de
spital pentru adulţi cu cap fix şi mobil 4 roţi, pat metalic cu reglare electrică, pat de spital pentru
adulţi cu cap rabatabil, pat pentru copii, targă mobilă, paravan 4 elemenţi, dulap pentru
medicamente, suport pentru perfuzie, masă instrumente, noptieră medicală, saltea antidecubit,
mese, scaune, saltea antiescară, cadru de mers rigid, scaun pentru duş etc.

Valoarea totala a proiectului – 3.644.418,44 RON
Valoarea asistenţei financiare nerambursabile – 2.729.097,91 RON
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