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28 octombrie 2021 

 

”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.  

   Unul din obiectivele specifice ale proiectului este Dezvoltarea unui sistem de relaţii 
comunitare la nivelul orasului Isaccea capabil să ofere servicii integrate unui număr de 
cel puţin 145 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani, dintre care 83 să poată depăşi 
situaţia de vulnerabilitate în care se află, într-un termen de 31 de luni. 

   Serviciul de Asistenţă Comunitară a fost înfiinţat şi licenţiat în cadrul acestui proiect şi 
acordă următoarele servicii: consiliere psihologică, consiliere juridică, consiliere medicală 
primară, servicii medicale specializate, sprijin instrumental, hrană caldă şi subvenţii 
acordate pentru situaţii speciale. 

    În decursul lunii octombrie 2021, în cadrul Serviciului de Asistenţă Comunitară s-au 
desfăşurat  următoarele activităţi: 

- şedinţe de consiliere psihologică unui număr de 12 persoane vârstnice. Consilierea 
psihologică se acordă sub forma unor consultaţii individuale astfel încât să poată fi 
asigurată confidenţialitatea problemelor beneficiarilor. Acest serviciu este acordat de un 
psiholog acreditat şi este disponibil 4 ore pe săptămână. 

- şedinţe de consiliere juridică unui număr de 4 persoane. Consilierea juridică se acordă sub 
forma unor consultaţii individuale astfel încât să poată fi asigurată confidenţialitatea 
problemelor beneficiarilor. Serviciul este acordat de un jurist şi este disponibil 4 ore pe 
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lună. 

- o persoană, beneficiară a Serviciului de Asistenţă Comunitară, a primit sprijin pentru 
realizarea activităţilor din gospodărie (aranjat lemne, curăţenie în curte. Menţionăm că 
ajutorul acordat în gospodărie se realizează cu aparatura achiziţionată din bugetul 
proiectului cu persoane care sunt beneficiare de venit minim garantat. 

- 10 persoane, beneficiare a Serviciului de Asistenţă Comunitară au beneficiat de analize 
medicale de rutină gratuite 

    Până la data prezentului anunţ un număr de 45 persoane vârstnice au solicitat înscrierea 
în cadrul Serviciului de Asistenţă Comunitară. 

   Amintim persoanelor interesate că pentru înscriere se pot adresa Direcţiei de Asistenţă 
Socială – Serviciul de Asistenţă Comunitară cu sediul în Isaccea strada 1 Decembrie, nr. 29 

sau pe e-mail: asistentasocialaisaccea@gmail.com.    

 

 

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 . 
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