
  

Structura organizatorică 

 

 

a) 2 angajați cu contract individual de muncă (1 asistent medical, 1 

kinetoterapeut) 

b) 5 voluntari (1 coordonator centru, 1 asistent social, 1 jurist, 1 psiholog, 

1 personal administrativ curatenie) 

 

 
 

Servicii sociale oferite în cadrul Centrului: 

 

 

a) Activităţi cultural – religioase 

b) Activităţi de petrecere a timpului liber (muzicoterapie, jocuri de 

societate, care să faciliteze comunicarea şi relaţionarea atât cu persoane 

de aceeaşi vârstă, precum şi cu tânara generaţie); 

c) Servicii comunitare si asistenţă în rezolvarea problemelor 

administrative şi consiliere socială; 

d) Servicii de asistenţă psiho-socială, incluzând consilierea psihologică, 

medierea conflictelor familiale, medierea relaţiilor cu persoane din 

comunitate; 

e) Sesiuni de discuţii pe diverse teme 

f) Evaluarea situatilor de risc social; 

g) Sprijin si asistenta sociala; 

h) Informatii publice; 

i) Informare si orientare; 

j) Integrare/ reintegrare sociala; 

k) Reabilitare functionala 

 

 

 

 

 

CENTRUL PENTRU SERVICII SOCIALE-

PERSOANE VÂRSTNICE ALUNU 

 

SAT IGOIU, COMUNA ALUNU, JUDEȚUL 

VÂLCEA 

 

 

 



  

Centrul pentru servicii sociale - persoane vârstnice Alunu 

funcționează în satul Igoiu, comuna Alunu, în fosta Școală cu clasele I-

IV Igoiu, clădire ce a fost reabilitată prin fonduri euroepene 

nerambursabile. 

 

Scopul Centrului pentru servicii sociale - persoane vârstnice 

Alunu este de oferi servicii sociale de ameliorare a stării psihologice a 

batranilor care locuiesc singuri, a persoanelor vârstnice fara ajutor din 

partea rudelor, din comuna Alunu, prin diverse activitati distractive, 

creative si spirituale, precum și de imbunatatire a calitatii vietii 

persoanelor vârstnice si prevenirea institutionalizarii acestora. 

 

„Centrul pentru servicii sociale-persoane vârstnice Alunu” 

funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare 

şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 

modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului.  

 

Beneficiarii serviciilor sociale: 

a) persoane vârstnice care au domiciliu legal în Comuna Alunu,Jud. 

Valcea; 

b) persoane vârstnice singure sau care in urma evaluării sociale se 

constata ca au  nevoie de includerea în activităţi de socializare din centru; 

c) persoane vârstnice în risc de excluziune socială si/sau marginalizate; 

d) persoane care au împlinit vârsta de 50 ani și ale căror nevoi si probleme 

pot fi soluţionate prin activităţile derulate; 

e) persoane cu afectiuni medicale ale căror nevoi si probleme pot fi 

soluţionate prin activităţile derulate, respectiv kinetoterapie. 

 
 

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

a) admiterea, în cadrul Centrului se face la solicitarea  beneficiarului, în 

urma prezentării următoarelor documente care vor constitui dosarul 

personal al beneficiarului, in cazul solicitarii serviciilor de kinetoterapie.  

b) Copie după actul de identitate valabil; 

c) Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap (dacă este 

cazul). 

 

 

                               

 


