
 
 

 

    U.A.T. Orașul Isaccea, în calitate de 
beneficiar, implementează proiectul ”Bunicii 
comunității: au nevoie de noi, avem nevoie 
de ei!” POCU/656/4/4/132046  în perioada  
mai 2020- mai 2023, în parteneriat cu 
Asociația pentru Educație și Dezvoltare 
Comunitară. 
 
Valoarea totală a proiectului:   2,857,301.61 
lei 
Valoarea nerambursabilă din fonduri 
europene:   2,428,706.37 lei 
 
Scopul proiectului: Facilitarea accesului 
persoanelor vulnera-bile, cu vârsta de peste 
65 de ani din Orașul Isaccea, la servicii 
sociale integrate care să răspundă eficient 
nevoilor acestora. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
 

 Dezvoltarea unui sistem de relatii 
comunitare la nivelul Orasului Isaccea 
capabil sa ofere servicii integrate unui 
numar de cel putin 145 de persoane cu 
varsta peste 65 ani, dintre care 83 sa poata 
depasi starea de vulnerabilitate in care se 
afla 

 Infiintarea serviciului de Ingrijiri la 
Domiciliu 

 Promovarea implicarii active a 
persoanelor varstnice in viata comunitati 
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Proiect:  

Bunicii comunității: au nevoie de noi, avem 

nevoie de ei! 

 

Nr. contract: POCU/656/4/4/132046 

Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei Prioritatea de investitii 

9.ii. – Creșterea accesului la servicii 

accesibile, durabile şi de înaltă calitate, 

inclusiv asistență medicală şi servicii sociale 

de interes general  Obiectivul specific 4.4 –

Reducerea numărului de persoane 

aparținând grupurilor vulnerabile prin 

furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ 

socioprofesionale/de formare profesională 

adecvate nevoilor specifice specifice Apel: 

Bunicii comunității – Servicii sociale și socio-

medicale pentru persoane vârstnice - 

TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII. 

 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 

obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României. 

 

                           
 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI ISACCEA 

 
Serviciul de Asistenţă Comunitară 

 
 
 

 

 

 

”Bunicii comunității: au nevoie de 

noi, avem nevoie de ei!” 

 

 

 

 

 

 



 

DESPRE NOI 

ÎNFIINȚARE: Serviciul de Asistenţă Comunitară 

este înființat prin Hotărârea Consiliului local 

Isaccea nr 97 / 27 . 0 8 . 2 0 1 9  și funcționează 

în subordinea Direcției de Asistență Socială. 

SCOPUL SERVICIULUI  

    Scopul Serviciului de Asistenţă Comunitară 

este de a facilita accesul persoanelor 

vulnerabile, cu vârsta de peste 65 de ani din 

oraşul Isaccea, la servicii sociale integrate care 

să răspundă eficient nevoilor acestora. 

          Realizarea acestui scop se face prin 

oferirea de servicii  integrate, pentru un grup 

țintă format din persoane vârstnice de pe raza 

oraşului Isaccea, aflate  într-o situaţie de nevoie. 

Serviciile sunt furnizate la cerere, ca urmare a 

identificării beneficiarilor de către serviciul 

social. 

CATEGORII DE BENEFICIARI 

Beneficiarii serviciilor sociale sunt persoane care 
: 
•Au vârsta peste 65 de ani şi locuiesc în oraşul 
Isaccea 
 • Persoane cu resurse financiare limitate/ 
inexistente  

 Locuiesc singuri sau cu sotul/ sotia dar nu se 
pot gospodari singuri 

  Starea de sănătate este precară  

  Sunt incapabile să execute activități 
instrumentale ale vieții zilnice 

  Se confrunta cu probleme de natura juridica  

 Se deplasează cu dificultate  
 

 
 

 
 

SERVICII OFERITE 
 

• servicii de consiliere psihologică- vor 
fi acordate 496 de consultaţii  la 80 
de persoane din grupul ţintă 

• servicii de consiliere juridică – se vor 
acorda 124 de consultaţii la 80 de 
persoane din grupul ţintă 

• servicii medicale primare de care vor 
vor beneficia 115 beneficiari 

• servicii medicale specializate- vor fi 
acordate 150 de consultaţii medicale 
de specialitate de care vor beneficia 
100 de persoane 

• servicii de acordare a mesei calde – 
se vor oferi 10800 mese calde la cel 
puţin 60 de persoane din grupul ţintă 

• sprijin şi ajutor în gospodărie –cel 
puţin 50 de membrii din grupul ţintă 
vor beneficia de acest sprijin 

• acordare de subventii pentru 
rezolvarea situatiei de vulnerabilitate 
pentru un număr de 25 de persoane 
din grupul ţintă  

• se va organiza o excursie ecumenică 
la care vor participa 40 de persoane 
din grupul ţintă 
 
 

DATE DE CONTACT 
Adresa : oraș Isaccea, jud. Tulcea, cod poştal: 
825200; str.  1 Decembrie nr. 29; 
Tel. 0240540027 
E-mail:  asistentasocialaisaccea@gmail.com. 
 
 

 

 

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE 
 

 cerere de acordare de servicii; 
  copii după actele de stare civilă; 
 documente care să demonstreze că 

îndeplineşte criteriile de eligibilitate. 
  
Criterii de eligibilitate:  

 persoane vârstnice cu domiciliul în 
oraşul Isaccea; 

 persoanele  care sunt in evidenta 
medicilor de familie/medici specialisti cu diverse 
afectiuni specifice varstei; 

 persoane vârstnice autonome care 
solicită sprijin în efectuarea activităților de bază 
și 
instrumentale; 

 sunt lipsite de susținători legali sau 
acestia nu pot să își îndeplinească obligațiile 
datorită stării de sănătate sau situației 
economice și a sarcinilor familiale 
PERSONAL 
 

  1 asistent social  
 1 asistent medical 
 1 psiholog – serviciu externalizat 
 1 jurist – serviciu externalizat 
 Coordonator Serviciu de Asistenţă 

Comunitară – face parte din Direcţia de 
Asistenţă Socială 

 Responsabil grup ţintă - face parte din 
Direcţia de Asistenţă Socială 
 

Progamul zilnic 
 
Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri: 800-1600 

 


