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A. Prezentarea Asociației World Delta
1. Misiune, viziune și valori
Misiune
Reușim ca, ajutându-ne vârstnicii, să construim, începând de astăzi, un viitor
mai cald pentru

sufletul nostru. Reușim să găsim mijloacele prin care să le

mulțumim că astăzi îi putem ajuta.
Viziune
Vom trăi momentul în care ne vom da seama ce mult timp a trecut, ce multe
realizări avem și cât de multe am fi putut avea. Atunci cuvintele contează mai puțin,
iar ceea ce ne liniștește este siguranța faptului că avem pe cineva care să ne
privească, să ne audă și să ne zâmbească.
Credem că oferind acum, vom primi atunci când timpul va trece.
Valori


Suntem responsabili să arătăm respect.



Oferim condiții de excelență în care traiul poate fi demn.



Depășim simplul act de a le purta grijă, suntem empatici și îi înțelegem fiind
aproape de sufletul lor.



Învățăm din înțelepciunea lor de viață.



Oferim atenție și sensibilitate nevoilor pe care ei le au.



Ne comportăm așa cum ne-am dori să fim tratați la rândul nostru.
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2. Declarație de principii
Fundamentul existenței omenirii sunt relațiile.
Tot ce reprezentăm noi astăzi se datorează unei excelente transmiteri în timp
a prezentului către viitor. Acestea nu pot fi făcute fără ca oamenii să se apropie unii
de alții. Noi suntem aproape de cei care au nevoie.
Ceea ce oferim vom primi înapoi.
Suntem responsabili pentru propria noastră existență și înțelegem faptul că
viața noastră depinde mult de cei din jur. Modelul propriului exemplu este cel mai ușor
de urmat.
Lucrurile gratuite sunt cele mai scumpe.
Neîmplinirea nevoilor de bază, precum nevoia de a te simți iubit, de a fi în
siguranță sau de a face parte dintr-o comunitate, ne împiedică din a fi funcționali.
Aceste nevoi presupun existența oamenilor dispuși să ofere afecțiune. Suntem atenți
și grijulii cu cei din jur.
Orice călătorie începe cu un singur pas.
Totul poate sta în puterile noastre, avem nevoie de o strategie, de răbdare și
de muncă. Oferim excelență în serviciile noastre.
B. Dezvoltare organizațională
Autorizare la Ministerul Muncii și Justiției Sociale ca Furnizor de Servicii
Sociale
Asociația World Delta, autorizată ca prestator de servicii sociale, a primit
licența provizorie pentru serviciul social Centrul de zi, de socializare și petrecere a
timpului liber pentru persoane vârstnice, urmând ca pe parcursul anului 2021 să
finalizeze procedura de licențiere a serviciului și să dezvolte Centrul de zi, de
socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice.
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C. Servicii oferite de Asociația World Delta
Pe parcursul anului 2020, Asociația World Delta a oferit beneficiarilor
serviciul social Centrul de zi, de socializare și petrecere a timpului liber pentru
persoane vârstnice și servicii de îngriiri medicale la domiciliu. Începând cu intrarea
în stare de urgență, așa cum a fost decretată de președintele României, până în data
de 21.06.2020, Centrul de zi, de socializare și petrecere a timpului liber pentru
persoane vârstnice a avut activitatea suspendată.
a. Centrul de zi, de socializare și petrecere a timpului liber pentru
persoane vârstnice
1. Evenimente
Pe tot parcursul de funcționare a centrului pe parcursul anului 2020 am
desfășurat evenimente pentru beneficiarii Centrului de zi, de socializare și petrecere
a timpului liber pentru persoane vârstnice.
Marile sărbători creștine sunt printre cele mai importante evenimente din
cadrul centrului. Pentru fiecare dintre ele ne pregătim temeinic și ne bucurăm din tot
sufletul.
Aniversările beneficiarilor sunt cel puțin la fel de importante, de aceea de
obicei nu ratăm niciuna dintre acestea.
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Anul 2020 însă, ca urmare a contextului de sănătate global în care ne-am aflat,
trecând și printr-o perioadă considerabilă de stare de urgență, în care activitatea
centrului cu seniorii a fost suspendată, ne-a făcut să ratăm unele evenimente precum
sfintele sărbători de Paști și aniversările unora dintre beneficiari. Ne-am bucurat însă
înainte de instaurarea stării de urgență de zile precum 24 ianuarie, care marcheaza
unirea Principatelor Române, 1 martie și 8 martie, care au venit cu mărțișoare pentru
toată lumea și flori pentru doamne și odată cu redeschiderea centrului, deși în
număr mult mai mic, de 1 decembrie, ziua națională a României, care ne amintește
de privilegiul pe care îl avem de a fi uniți și liber și mțndria de a fi români și a trăi
într-o țară atât de frumoasă precum a noastră, de 6 decembrie, când moș Nicolae nea umplut ghetuțele și de Crăciun, când chiar dacă nu am mai putut primi colindători
nu am putut rata însă tradiția de a împodobi bradul împreună și a face poza de grup,
care stă la loc de onoare alături de cele adunate din anii anteriori și pe care am oferito fiecaruia frumos înrămată.
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2. Activități
Fiecare zi petrecută în cadrul Centrului de zi, de socializare și petrecere a
timpului liber pentru persoanele vârstnice este unică prin diversele activităţi pe care
le desfăşurăm, dar păstrăm şi un program strict în ceea ce priveşte masa, activităţile
fizice şi masajul.
Ne dorim ca vârstnicii să fie informaţi şi la curent cu toate evenimentele ce au
loc în oraşul nostru, de aceea fiecare zi începe cu revista presei. Considerăm râsul o
terapie şi de aceea căutăm să desfăşurăm activităţi amuzante (spunem bancuri,
ghicitori etc.), dar încercăm să ne păstrăm și perspicacitatea, rezolvând exerciții
complexe și implicându-ne în activități competiționale și să lucrăm în echipă.
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În fiecare zi din activitatea Centrului de zi, de socializare și petrecere a
timpului liber pentru persoanele vârstnice există jocuri. Ne putem juca șah, rummy,
table, cărți, Nu te supăra frate!, Moara, ȚOMAPAN, Fazan, popice, cu mingea,
Spânzurătoarea, facem puzzle, etc. Periodic organizăm concursuri în care câştigătorii
sunt premiaţi. Spiritul de competiție ne ajută să facem din aceste curse prietenești
cele mai frumoase activități. Concursurile preferate ale vârstnicilor sunt cele în
echipă, de exemplu ne așezăm câte doi, unul cu spatele la celălalt, așezăm o minge
între noi și ne deplasăm la indicațiile celorlalți colegi. Sau facem echipe și ne întrecem
în a identifica cât mai multe cuvinte corecte care să înceapă cu o anumită literă și să
facă parte dintr-o categorie predertimanată, a răspunde la cât mai multe din
întrebările de cultură generală pregătite, a identifica corect cât mai multe din bucățile
de melodii audiate ș.a.

Organizăm grupuri de discuție, susţinere şi descărcare emoţională. Pornind
de la un subiect anume, fiecare vârstnic răspunde la întrebări sau povesteşte din
experienţa personală. Cercurile de discuție le dau beneficiarilor o stare de bine, de
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descărcare și de aceea repetăm cât de des doresc ei aceste cercuri, de cele mai multe
ori sunt zilnce.
Cu ocazia schimbării anotimpurilor simțim nevoia să schimbăm ambientul
așa că realizăm decorațiuni tematice, cu mail mult succes toamna și iarna care ne și
țin mai mult timp înăuntru.
Cea mai relaxantă pentru noi este terapia ocupaţională prin crearea de obiecte
handmade și produse artistice. Am organizat pe parcursul anului sesiuni de terapie
ocupațională, prin care să ne relaxăm, să ne punem imaginația la contribuție sau ne
exersăm motricitatea fină și din care au rezultat fel de fel de obiecte minunate.

Realizăm zilnic, individual și/sau în grup, activități și exercitii perceptive,
senzoriale, de memorie, atenție, concentrare, logică, vocabular, identificare obiecte
sau imagini în vederea menținerii funcțiilor cognitive ale beneficiarilor.
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Pasiunile şi plăcerile beneficiarilor noştri sunt importante pentru noi şi de
aceea le susţinem şi încercăm să le satisfacem, iar grija lor pentru noi şi pentru
fiecare în parte ne emoţionează.
Pentru a ne menține activi, o dată pe săptămână facem exerciții fizice ușoare,
de întreținere, dar au permanent la dispoziție banda de mers, bicicletă de cameră și
două fotolii cu vibromasaj.
Programul unei zile în Centrul de zi, de socializare și petrecere a timpului
liber pentru persoane vârstnice:
Centrul de zi îşi are deschise porțile de luni până vineri în intervalul orar
08.30 – 16.30.
Vârstnicii sunt aduși la centru în intervalul orar 08:30-09:00, unde servesc un
ceai sau o cafea.
La ora 09:30 începem activitățile de socializare.
La ora 12:00 se servește masa de prânz.
La ora 13:00, după nevoia și disponibilitatea fiecărui beneficiar, aceștia se pot
odihni în camera de odihnă și participa la ședințe de consiliere psihologică,
concursuri, masaj, servicii de igienă personală sau activități de socializare. O dată pe
săptămână se ține slujbă în capela centrului.
La ora 14:30 se servește gustarea.
În intervalul ora 16:00-16:30 activitățile se încheie, iar vârstnicii sunt conduși
acasă.

3. Proiecte/Parteneriate
Asociația World Delta a încheiat un parteneriat cu Fundația Regală Margareta
a României pe perioada 16.04.2020-01.09.2020, prin intermediul căruia am asigurat
câte un colet lunar, care a constat în alimente de bază și produse de igienă, pentru 30
de persoane în vârstă, pe durata a patru luni.

12

b. Îngriire medicală la domiciliu
Serviciul de îngrijire medicală la domiciliu a fost înființat în 2017 și dispune de
toate avizele și autorizațiile necesare funcționării și desfășurării activității.

Asociația World Delta asigură o gamă largă de servicii de îngrijire medicală la
domiciliu. Fiecare beneficiar al serviciilor la domiciliu are nevoi particulare, echipa
noastră personalizând intervenția în funcție de fiecare asistat.
Punem la dispoziția beneficiarilor de îngrijire medicală la domiciliu
următoarele servicii:
1. Măsurarea parametrilor fiziologici;
2. Administrarea medicamentelor;
3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului;
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4. Sondaj vezical şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă
vezicală;,
5. Recoltarea produselor biologice;
6. Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea
asiguratului/aparţinătorilor;
7. Alimentarea pasivă, inclusiv administrarea medicamentelor per os pentru
bolnavii cu tulburări de deglutiţie;
8. Clismă cu scop evacuator;
9. Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor;
10. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale
membrelor

inferioare/escarelor

de

decubit:

mobilizare,

masaj,

aplicaţii

medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor;
11. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de
drenaj bronșic, tapotaj, fizioterapie respiratorie;
12. Îngrijirea plăgilor/determinate de arsuri/ simple/suprimarea firelor;
13. Îngrijirea plăgilor suprainfectate;
14. Îngrijirea escarelor multiple;
15. Îngrijirea stomelor;
16. Îngrijirea fistulelor;
17. Îngrijirea tubului de dren/sondei urinare;
18. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului;
19. Monitorizarea dializei peritoneale;
20. Aplicarea de ploscă, bazninet, condom urinar;
21. Aplicarea de mijloc ajutător pentru absorbţia urinei;
22. Servicii de administrare, igienă, menaj, suport, socializare, etc; asigurat de
către infirmier.
În anul 2020 am asistat prin serviciile noastre de îngrijire medicală la
domiciliu 16 beneficiari.
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D. Obiective pentru anul 2021
Obiectivele pe care Asociația World Delta și le propune pentru anul 2021
sunt:
1. Finalizarea procesului de licențiere a Centrului de zi, de socializare și
petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice;
2. Integrarea unui număr cât mai mare de vârstnici în cadrul Centrului de zi, de
socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice;
3. Integrarea unui număr cât mai mare de vârstnici în cadrul organizațiilor de
profil;
4. Personalizarea serviciilor în funcție de nevoile seniorilor;
5. Permanenta perfecționare și dezvoltare a angajaților Centrului de zi, de
socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice;
6. Sprijinirea persoanelor defavorizate din Brașov;
7. Menținerea contactului pe care seniorii îl au cu viața din afara Centrului de
zi, de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice;
8. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte de finanțare.

Întocmit,
Președinte,
Tiberiu Manu-Obreja
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