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Anunț lansare proiect 
”Bunicii comunității: au nevoie de noi, avem nevoie de ei!” 

 
 U.A.T. Isaccea, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Bunicii 

comunității: au nevoie de noi, avem nevoie de ei!” POCU/656/4/4/132046  în perioada 11 
mai 2020-11 mai 2023, în parteneriat cu Asociația pentru Educație și Dezvoltare 
Comunitară. 

Obiectivul general al proiectului: Facilitarea accesului persoanelor vulnerabile, cu 
vârsta de peste 65 de ani din Orașul Isaccea, la servicii sociale integrate care să răspundă 
eficient nevoilor acestora. Proiectul își propune să înființeze și să dezvolte un ansamblu de 
servicii sociale capabile să intervină articulat la nivelul persoanelor cu vârsta peste 65 de 

ani, oferindu-le servicii integrate care să răspundă nevoilor lor sociale, medicale, de 
socializare și petrecere a timpului liber, de afirmare a personalității proprii în contextul 
unei vieți sociale izolate pentru foarte multe dintre aceste persoane, cu probleme 
financiare sau de sanatate. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Dezvoltarea unui sistem de relații comunitare la nivelul Orașului Isaccea capabil să 

ofere servicii integrate unui număr de cel puțin 145 de persoane cu vârsta peste 65 ani, 
dintre care 83 să poată depăși starea de vulnerabilitate în care se află, într-un termen de 
31 de luni. Pentru realizarea acestui obiectiv vor fi realizate următoarele activități:  
1. Coordonarea generală a proiectului  
2. Înființarea Serviciilor Sociale de Asistență Comunitară  
4. Funcționarea Serviciilor Sociale de Asistență Comunitară  

Ca urmare a derulării acestor activități, grupul țintă va beneficia de activitățile și 
evenimentele organizate la nivel comunitar de Comitetul Comunitar al Bătrânilor și va primi 
o serie de servicii: servicii de îngrijire la domiciliu, servicii medicale, consiliere psihologică, 
servicii de consiliere juridica, sesiuni de educație pentru sănătate, distribuirea de hrana 
caldă la domiciliu, acordarea de subvenții pentru situații speciale, sprijin în gospodărie 
pentru activități fizice pe care nu le pot face, servicii de informare pentru prevenirea unor 

fapte de înșelăciune/ furturi care îi afectează adesea și nu în ultimul rând posibilitatea 
participării la o excursie ecumenică. 

2. Înființarea serviciului de Îngrijiri la Domiciliu la nivelul autorității locale din Orașul 
Isaccea, care să poată oferi servicii integrate unui număr de 30 de persoane cu vârsta peste 
65 de ani, astfel încât in 31 de luni, condițiile de viață ale acestora să fie îmbunătățite. 
Pentru realizarea acestui obiectiv vor fi realizate următoarele activități:  

1. Coordonarea generală a proiectului  
3. Înființarea Unității de îngrijri la domiciliu  
5. Funcționarea Unității de Îngrijri la domiciliu 
 Ca urmare a derulării acestor activități, persoanele din grupul țintă vor primi sprijin 

atât în realizarea activităților de bază cât și în realizarea activităților instrumentale.  
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În plus, beneficiarii serviciilor de îngrijiri la domiciliu vor primi asistență medicală care 
să răspundă în mod eficient nevoilor acestora. Va fi asigurata astfel, îmbunătățirea calității 
vieții acestor persoane. 

3. Conceperea și utilizarea a 6 instrumente de promovare a implicării active a 
persoanelor vârstnice în viața comunități, astfel încât în 31 de luni, cel putin 6200 de 
persoane să obțina informații relevante despre provocările vârstei a treia.  

4.  Promovarea proiectului: Ne propunem să asigurăm diseminarea unor informații 
legate de problemele cu care se confruntă persoanele de vârsta a 3 a, la nivelul unui număr 
cât mai mare de persoane, astfel încât problemele bătrânilor și soluțiile pentru rezolvarea 
acestora să devină subiect de dezbatere publică. Un alt aspect urmărit al activităților de 
promovare este prezentarea și valorificarea conceptului de îmbătrânire activă. Ne 
propunem ca prin oferirea unor informații specifice, să determinăm la nivelul persoanelor 
vârstnice o implicare activă în viața comunității alături de copii, adulți și instituții publice și 
private interesate. 
Valoarea Totală a proiectului: 2,857,301.61 lei 
Perioada de implementare: 11 mai  2020- 11 mai 2023 
Codul MySmis: 132046 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020. 

Pentru informații detaliate despre programele cofinanțate de Uniunea Europeană vă 

invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro . 

Pentru informații suplimentare despre proiect puteți contacta Direcția de Asistență 

Socială, telefon 0240540027, e-mail: asistentasocialaisaccea@gmail.com . 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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