ORGANIZAREA TIMPULUI
ZILNIC
PENTRU BENEFICIARII
DIN CADRUL CAMINULUI
TREZIREA:

07.00

IGIENA DE DIMINEATA:

07.00-08.00

SERVIRE MIC DEJUN:

07.00-09.00

PROGRAM DE MEDICATIE:

09.00-09.30

TERAPIE OCUPATIONALA/SOCIALIZARE SI
GUSTARE:
09.30 – 12.30
MASA DE PRANZ:

12.00 – 14.00

PROGRAM DE ODIHNA:

14.30 – 16.00

ACTIVITATI RECREATIVE SI GUSTARE:
16.00 – 18.00
CINA:

18.00 – 20.00

IGIENA DE SEARA:

20.00 – 22.00

STINGEREA:

22.00

Extras din H.G.886/2000

GRADELE DE DEPENDENTA
Gradul I
IA -persoanele care şi-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie,
socială şi pentru care este necesară prezenţa continuă a personalului de îngrijire;
IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcţii mentale nu sunt în totalitate
alterate şicare necesită supraveghere şi îngrijire medicală pentru marea majoritate a
activităţilor vieţii curente, noapte şi zi. Aceste persoane nu îşi pot efectua singure
activităţile de bază de zi cu zi;
IC - persoanele cu tulburări mentale grave (demenţe), care şi-au conservat, în
totalitate sau în mod semnificativ, facultăţile locomotorii, precum şi unele gesturi
cotidiene pe care le efectuează numai stimulate. Necesită supraveghere permanentă,
îngrijiri destinate tulburărilor de comportament,precum şi îngrijiri regulate pentru
unele dintre activităţile de igienă corporală;

Gradul II
IIA
-persoanele care şi-au conservat autonomia mentală şi parţial autonomia
locomotori dar care necesită ajutor zilnic pentru unele dintre activităţile de bază ale
vieţii de zi cu zi;
IIB
- persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziţia culcat în picioare, dar
care, o dată ridicate, se potdeplasa în interiorul camerei de locuit şi necesită ajutor
parţial pentru unele dintre activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi;
IIC
- persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate
pentru activităţile de igienă corporală şi pentru activităţile instrumentale;

Gradul III
IIIA - persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinţei, se alimentează
şi se îmbracă singure, dar care necesită un ajutor regulat pentru activităţile
instrumentale ale vieţii de zi cu zi; în situaţia în care aceste persoane sunt găzduite
într-un cămin pentru persoane vârstnice ele sunt considerate independente;
IIIB - persoanele care nu şi-au pierdut autonomia şi pot efectua singure activităţile
vieţii cotidiene.

PROGRAMUL DE VIZITA AL COSTURI PENTRU SERVICIILE SOCIALE ACORDATE
IN CADRUL CAMINULUI
APARTINATORILOR

ZILNIC:

08.00 - 20.00

-Pretul de cost pentru peroada de 1(una) luna este stabilit in functie de gradul
de dependenta
-Pretul de cost pentru o perioada mai mica de 30 de zile este de 200 lei/zi
-Pretul de confort solicitat se adauga la contributia stabilita in functie de gradul
de dependenta si este de pana la 600 lei/luna
Preturi informative la care se adauga gradul de confort:
gradul IA – 3800lei;*
- gradul II B – 3400 lei;*
gradul IB – 3700 lei;*
- gradul II C – 3300 lei;*
gradul IC – 3600 lei;*
- gradul IIIA – 3200 lei;*
gradul IIA – 3500 lei;*
- gradul IIIB – 3000 lei.*
*Vezi Hotararea nr. 29/01.06.2021

ASOCIATIA DRAGOMIR HOUSE
“Casa Mandescu”

