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COMUNA ORLEŞTI DEMAREAZĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "CENTRU DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 

PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA ORLEŞTI" 
 

Titlul proiectului: "CENTRU DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA ORLEŞTI" 
 
Denumirea beneficiarului: UAT COMUNA  ORLEŞTI 
 
Scopul  si obiectivele specifice: Obiectivul general al proiectului îl reprezinta dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale 

pentru persoane care au împlinit vârsta de 65 ani cu caracter primar în comuna Orlesti, judeţul Vâlcea, în funcţie de nevoile sociale 

identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalitaţii sociale a beneficiarilor în mediul propriu de viaţa, familial si 

comunitar, care sa ofere: condiţii optime pentru desfasurarea activitaţiilor ce ţin de reabilitare si recuperare neuropsihica, 

consiliere psihosociala si informare; socializare si petrecerea timpului liber; terapii de recuperare si relaxare; asistenţa si suport 

pentru familia persoanei vârstnice; ingrijiri de specialitate la domiciliu; ajutor pentru realizarea activitaţilor de baza ale vieţii 

zilnice, etc.  

Obiectivul specific al proiectului îl reprezinta îmbunatațirea calitații infrastructurii pentru servicii sociale în Regiunea de Dezvoltare 

Sud-Vest Oltenia prin crearea unui centru de îngrijire si asistenta pentru persoane vârstnice în comuna Orlesti, judetul Vâlcea care 

sa reuneasca: - un centru de zi adresat vârstnicilor, o cantina sociala adresata vârstnicilor saraci şi o unitate de ingrijire la domiciliu 

prin care vârstnicii singuri. 

 
Rezultatele: - un centru de zi adresat vârstnicilor ce se pot deplasa independent care sa permita dezvoltarea si implementarea 

politicilor si programelor de asistența sociala destinate nevoilor specifice ale persoanelor vârstnice în vederea susținerii participarii 

acestora la viața economica, sociala si culturala a societații si asigurarii dreptului la o viața autonoma, împlinita si demna. Scopul 

centrului de zi va fi acela de a prelungii starea de independența de miscare a vârstnicilor si de a ameliora starea psihologica a 

batrânilor singuratici si vulnerabili prin diverse activitați distractive, creative si spirituale, îmbunatațirea calitații vieții persoanelor 

vârstnice si prevenirea instituționalizarii acestora. 

- o cantina sociala adresata vârstnicilor saraci, dar care în majoritate se pot deplasa independent, în cadrul careia vor fi prestate 

servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situații economico-sociale deosebite, servicii care vor consta în pregatirea si servirea 

unei mese, zilnic, de persoana, în limita alocației de hrana prevazute de reglementarile legale. 

- o unitate de ingrijire la domiciliu prin care vârstnicii singuri care sunt dependenți de îngrijirea acordata de alte persoane, vor 

putea beneficia de servicii sociale de îngrijire la domiciliu. 

 
Perioada de implementare: Data începerii proiectului este 05.12.2016, iar data finalizării implementării este 31.03.2020. 

 
Valoarea totală a proiectului(defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională): valoare totală de 3.656.726,56 lei, din care 

valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 2.559.708,66 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național 1.023.883,40 

lei și valoare cofinanțare eligibilă a Beneficiarului 73.134,50 lei.  

 

Pentru informaţii suplimentare poate fi contactat domnul CÎRSTINA CONSTANTIN, primar al comunei ORLEŞTI, la telefon 

0250/763301, email: primariaorlestivalcea@gmail.com. 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro 
 

COMUNA ORLEŞTI 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei 
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