Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice
și persoane cu dizabilități s. Sadaclia
Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități din
s. Sadaclia este instituit prin Decizia Consiliului Raional Basarabeasca nr.06/07 din
29.09.2017 cu scopul de a oferi servicii de îngrijire permanentă (24 din 24) a
persoanelor în vîrstă singuratici și cu dizabilități din raionul Basarabeasca care
locuiesc în condiții mai dificile și care nu se
pot îngriji singuri. Serviciile din centru sunt
adresate
vîrstnicilor,
persoanelor
cu
probleme
medicale
care
necesită
supraveghere și îngrijire specială. Centru
oferă o atmosferă casnică, un set complet de
servicii
precum: cazare, alimentare,
spălătorie, baie, servicii medicale, servicii
sociale cu o curte bine amenajată.
Obiectivele de bază a Centrului pentru
anul 2019 - sprijinirea persoanelor de vîrsta
III-a prin asigurarea serviciilor sociale calitative de îngrijire, menținerea
capacităților funcționale pentru facilitatea integrării sociale ale beneficiarului,
dezvoltarea serviciilor sociale au fost respectate și vor sta la baza obiecvivelor
propuse pentru anul 2020.
Pentru a oferi îngrijire de calitate Centru oferă următoarele servicii:
• Cazare – saloane spațioase dotate cu două paturi, dulap personal, noptieră,
oglindă, două scaune, grup sanitar.
• Alimentare – oferim o alimentare variată cu trei mese principale și o
gustare în fiecare zi.
• Activități medicale – măsurarea zilnică a tensiunii arteriale, comprese,
pansamente, însoțirea bolnavilor la consultația altor medici specialiști,
administrarea medicamentelor după indicațiile medicilor specialiști și
medicului de familie, chemarea ambulanței de urgență (la necesitate).
• Activități de îngrijire – asigurarea îngrijirilor de bază 24/24, igiena zilnică,
baie, spălătorie, servicii de frizerie, bărberit.
• Activități sociale – terapie ocupațională, jocuri de șah, lucrul cu hîrtia,
confecționarea echibanelor din flori, croșetare, împletitul, oră de lectură și
TV, discuții.
• Activități culturale – serbarea zilelor de naștere a beneficiarilor, ziua
copiilor, ziua bunicuțelor, ziua persoanelor în etate, ziua persoanelor cu
dizabilități, sarbătoarea Anului Nou, Crăciunul, frecventarea bisericii din sat.
La evenimente culturale sunt implicați beneficiarii și angajații Centrului,
ansamblul folcloric de femei din localitate „Bunicuțele” și copiii din
localitate.
În anul 2018 de serviciile Centrului au beneficiat – 10 beneficiari.
La moment de serviciile Centrului beneficiază – 18 persoane în vîrstă și cu
dizabilități cu vîrsta între 56-90 ani dintre care 5 bărbați și 13 femei.

