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,,Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Sighişoara şi al Consiliului Local Sighişoara. Conţinutul acestui proiect nu 
reflectă neapărat Poziţia Municipiului Sighişoara  şi nu implică nicio responsabilitate din partea acestuia.’’ 

 
 

 

,,Din Inimă şi respect Pentru Seniori’’ 

 

Asociația ÎNGRIJIRE ACASĂ a implementat proiectului social ,,Din inimă şi respect 

pentru Seniori’’, co-finanţat de la bugetul local al Municipiului Sighişoara, prin  regimul 

finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Sighişoara pentru 

activităţi non-profit de interes local.  

În cadrul prezentului proiect, Asociaţia Îngrijire Acasă oferă servicii medicale la domiciliu 

unui număr de 40 de vârstnici de peste 60 de ani, locuitori ai Municipiului Sighişoara, în 

perioada August – Noiembrie 2017. Dintre acestea, enumerăm: 

1. Asistenţă medicală la domiciliu: monitorizarea stării de sănătate și a parametrilor 

fiziologici, îngrijirea plăgilor sau escarelor, administrarea tratamentului injectabil sau 

perfuzabil, schimbarea sondei urinare, asigurarea produselor de igienă, a scutecelor de 

adulți și ajutor cu diferite comisioane, plăți facturi, cumpărături și menaj ușor 

2.  Consiliere pe nutriție și stil de viață sănătos 

3.  Kinetoterapie: Gimnastică medicală şi masaj medical  

4.  Consiliere psiho-emoţională: pentru beneficiari şi familiile acestora 

Identificarea şi înrolarea beneficiarilor în programul de îngrijiri s-a realizat în principal cu 

ajutorul Primăriei Municipiului Sighişoara, mai exact a departamentului de Asistenţă Socială, 

dar şi prin intermediul social media şi al medicilor din comunitate care au dorit să transmită 

informaţia mai departe. 

Astfel, în perioada August-Noiembrie 2017 au beneficiat de serviciile noastre un număr de 

peste 40 de beneficiari, iar în cadrul evenimentului de analize medicale non-invazive, care a 

avut loc în data de 19.09.2017 în Sighişoara, au beneficiat de rezultatul pe loc un număr de 

peste 15 persoane, la analize precum: tensiune arterială şi puls, colesterol, trigliceride, glicemie, 

acid uric.  

Asociaţia Îngrijire Acasă doreşte să mulţumească tuturor partenerilor implicaţi în realizarea 

acestui proiect, precum şi echipei de teren dedicate de profesionişti în îngrijiri la domiciliu! 

 


