Titlu Proiect :

Reabilitare, modernizare și extindere centru de zi pentru persoane cu scleroză
multiplă din municipiul Oradea

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 :

pre-contractare

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 și modernizarea pe o perioadă de 12 luni a unei suprafețe de 904,19 mp,
reprezentând spații de la parter și etaj, menite a transforma această clădire într-un modern centru,
adaptat persoanelor cu dizabilități, pentru petrecerea timpului într-un mod util și plăcut, conform
cerințelor europene, a normelor sanitare, precum și a normativelor de protecție antiseismică.
 Creșterea gradului de accesibilitate în aceste spații, pentru că imobilul nu corespunde din nici un
punct de vedere destinaţiei de Centru de zi pentru persoane cu scleroză multiplă, din cauza lipsei
unei rampe de acces, a unui ascensor, etajul neputând fi utilizat, precum și a grupurilor sanitare care
au fost dimensionate pentru copii şi nu pot fi utilizate, asigurându-se în acest fel gabaritele necesare
activităţii şi circulaţiei persoanelor în fotolii rulante în toate spațiile 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 funcțional, precum și
echipamente de calcul IT: paralele reglabile pe înălţime şi lungime, steper cu braţe, cilindru pentru
rulări, bancă gimnastică, spaliere, plan de echilibru tapiţat cu mâner, placă echilibru, bandă alergare,
bicicletă ergonomică, saltea izomat, minge medicală, pat reglabil bobath, pernă cu rezonanţă
magnetică, mingi bobath, calculator inclusiv soft special pentru terapie, cadru mers, cadru mobil,
fotoliu rulant, masă circulară pentru terapie în grup, aparate de ozonoterapie, de drenaj limfator, de
cromoterapie, calculator special sistem Head Controlled Printers, calculator special sistem Touch
Screen, calculator special cu Large Keyboards şi Joystick etc.

Valoarea totala a proiectului – 2.922.648,32 RON
Valoarea asistenţei financiare nerambursabile – 2.408.400,00 RON
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