
SERVICIILE OFERITE
 Gazduire, ingrijire,supraveghere

pe o perioada nedeterminata,
 activități de recuperare, 

consiliere și susținere, 
 Asistenta sociala, psihologica, 

medicala, ocupationala
              

   PRINCIPII CARE STAU LA
BAZA FURNIZARII SERVICIILOR

a) principiul respectarii drepturilor si 
a demnitatii omului;

b) principiul asigurarii autonomiei;
c) principiul asigurarii 

autodeterminarii si a intimitatii 
persoanelor beneficiare;

d) principiul dreptului de a alege;
e) principiul abordarii individualizate 

a beneficiarilor;
f) principiul implicarii active si 

depline a beneficiarilor;
g) principiul cooperarii si 

parteneriatului;
h) principiul recunoasterii valorii 

fiecarei fiinte umane si valorizarea 
acesteia;

i) principiul abordarii comprehensive,
globale si integrate;

j) principiul orientarii pe rezultate;
k) principiul imbunatatirii continue a 

calitatii;
l) principiul combaterii abuzului 

asupra persoanelor beneficiare, in 
cadrul institutiei
 

Unitatea de Asistență Medico-
Socială

Boldesti Scaeni, str. Calea Unirii,
nr.56, telefon: 0244/211383;

e-mail:uams.conta@opticnet.ro

MISIUNE
UAMS Boldesti-Scaeni are 

misiunea  de a oferi găzduire, îngrijire, 
supraveghere, activități de recuperare, 
consiliere și susținere, asistență 
medicală, asistență socială și terapie 
ocupațională, cu scopul de a preveni și 
combate marginalizarea socială si 
excluziunea sociala a persoanelor aflate 
în dificultate.

ACTIVITATILE PRINCIPALE
desfasurate in cadrul unitatii

         
      ⁕ Activitati de recuperare  prin
fizioterapie si masaj
      ⁕ Activitati de terapie 
ocupationala,   de recreere si    
socializare

  ⁕ Asistenta sociala, psihologica,
juridica  

           ⁕  Activitati pentru 
reintegrarea/integrarea familiala 

     

FACILITATILE OFERITE
BENEFICIARILOR

-demersuri  pentru  solutionarea
problemelor  de  orice  natura  cu  care
benefdiciarul se confrunta;
-acces la investigatii medicale in functia
de natura afectiunilor;
-participarea la activitati culturale;
-acces  la  mijloacele  electronice  de
mentinere a legaturii cu cei dragi;
-efectuarea de analize de laborator, 
radiologie, ecografie.



PERSONALUL CENTRULUI

 Personal de specialitate-medic, 
asistente medicale, psiholog, asistent 
social, jurist
 Personal de ingrijire:infirmiere, 
maseur,ingrijitoare, brancardieri
 Personal administrativ: muncitori 
calificati
 Personal TESA

OBIECTIVELE DE 
DEZVOLTARE ALE 
CENTRULUI

 Prevenirea  marginalizării
sociale si a abandonului familial
 Organizarea  de  campanii  de
promovare  si  sensibilizare  la
nivelul  comunitatii  prin
distribuirea  de  broşuri,  pliante,
expoziţii  cu  produse  realizate  de
varstnici,  campanii  de obtinere de
donatii  si  sponsorizari  pentru
dotari.

COSTUL SERVICIILOR

Se calcleaza in functie de 
prevederile legislative in domeniu.

CUANTUMUL    
CONTRIBUTIEI 
BENEFICIARULUI

Conform HCL nr.95/31.08.2020,
cuantumul  la  internare  este  de
80% din venitul net realizat, dar
nu mai putin de 1.600 lei.

       

Beneficiarii serviciilor  oferite  de
instituţia noastră sunt persoane varstnice
cu afecțiuni cronice din orasul Boldesti-
Scaeni si din alte localitati ale judetului
Prahova  care  necesită  permanent  sau
temporar  supraveghere,  asistare,
îngrijire, tratament  care, din cauza unor
motive  de  natură  economică,  fizică,
psihică sau socială,  nu au posibilitatea
să  își  asigure  nevoile  sociale  și  să  își
dezvolte  propriile  capacități  și
competențe pentru integrarea socială
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