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I. Istoric 

 

 Serviciul diaconic are o lungă tradiție în Brașov. Ajutorul acordat persoanelor nevoiașe 

reprezintă o  latură importantă a activității lăcașurilor de cult, în special în cadrul Bisericii 

Protestante. Două case de diaconese au fost fondate în Brașov, între cele două Războaie 

Mondiale. Femeile celibatare s-au dedicat ajutării bolnavilor, orfanilor, persoanelor în vârstă, 

a celor singuri, precum și a altor oameni nevoiași. Acestea si-au pus amprenta asupra peisajului 

urban și a spitalelor din Brașov până în anii ’80 ai secolului trecut. 

În timpul dictaturii comuniste, activitatea de sprijinire a persoanelor în nevoie a fost 

organizată în cadrul comunităților protestante ale orașului. Medicamentele, hainele second-

hand și alte lucruri utile au fost de mare ajutor pentru mulți oameni. 

Chiar și după Revoluția din 1989, munca în slujba oamenilor nevoiași și singuri din 

zona orașului nu a fost întreruptă. Inițial, a fost continuată în numele Bisericii Evanghelice din 

România, iar mai târziu, din anul 2008, a fost din nou reluată în numele Parohiei Evanghelice 

C.A. din România – Parohia Brașov. 

Suntem bucuroși să putem oferi în continuare, la aproape 100 de ani de la prima 

activitate a diaconeselor din Brașov, servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 

în vârstă. Activitatea este asigurată deopotrivă de principalul finanțator al serviciului nostru de 

asistență socială, și anume Parohia Evanghelică C.A. cu sediul la Biserica Neagră. 

 
II. Considerente generale 

 

 În anul 2021, activitatea derulată în cadrul ”Diakonie – servicii de îngrijire la domiciliu 

pentru persoane vârstnice” serviciu social al Bisericii Evanghelice C.A. din România – Parohia 

Brașov, a avut ca scop principal oferirea de servicii pentru prevenirea și/sau depășirea unor 

situații de dificultate, vulnerabilitate și/sau dependență, în scopul păstrării autonomiei 

persoanelor vârstnice. 

 Activitatea serviciului social ”Diakonie – servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice” a fost centrată pe: 
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 Realizarea indicatorilor specificați în standardul minim de performanță și calitate; 

 Licențierea definitivă a serviciului social de îngrijire la domiciliu; 

 Oferirea serviciilor pentru un număr de constant de beneficiari; 

 Desfășurarea activităților de îngrijire la domiciliu urmărind interesul superior al 

beneficiarului; 

 Colaborarea cu serviciile publice, cu organismele administrației publice centrale și 

locale, precum și alte instituții de stat sau private care desfășoară activități în domeniul 

îngrijirii la domiciliu; 

 Creșterea nivelului de adaptare a serviciilor de îngrijire la domiciliu acordate la nevoile 

beneficiarului. 

 

III. Cui ne adresăm? 

 

Persoană vârstnică:  

- are împlinită vârsta de 65 de ani, cu domiciliul în Municipiul Brașov 

sau localitățile limitrofe; 

- care nu realizează venituri proprii sau veniturile lor, ori ale 

susţinătorilor legali nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent 

şi unui mediu sigur de viaţă;  

- se află în imposibilitatea de a-şi asigura singure activităţile de bază ale 

vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire;  

- se află în alte situaţii de urgenţă sau de necesitate, prevăzute de lege; 

- nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei/unor persoane obligate 

la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  

Obs. Toate tipurile de servicii se acordă persoanelor vârstnice 

indiferent de sex, religie, etnie sau apartenenţă politică. 

 

IV.  Activități desfășurate 

 

A. Servicii de îngrijire la domiciliu 
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1. Igienă corporală:  

1.1. Toaleta generală (include și igienizarea spațiului 

folosit); 

1.2. Toaleta partială (include și igienizarea spațiului 

folosit); 

1.3. Îmbăiere în vană (include și igienizarea spațiului 

folosit). 

2. Îngrijirea părului: 

2.1. Spălare; 

2.2. Tuns; 

2.3. Bărbierit; 

2.4. Îngrijirea unghiilor; 

2.5. Îngrijirea pielii (curățare, uscare, aplicare creme hidratante); 

2.6. Schimbarea lenjeriei de pat. 

3. Îmbrăcat și dezbrăcat: 

3.1. Îmbrăcare și dezbrăcare. 

4. Hrănire și hidratare: 

4.1. Alimentaţie naturală la pat/la masa; 

4.2. Alimentaţie pasivă: așezarea și servirea mesei. 

5. Asigurarea igienei eliminatorii: 

5.1. Aplicare pampers de unică folosinţă (include toaleta locală); 

5.2. Asezare pe scaun WC (include și igiena scaunului). 

6. Transfer și mobilizare: 

6.1. Mobilizarea persoanei total dependente (pentru evitarea escarelor de decubit, 

complicațiilor pulmonare); 

6.2. Mobilizarea persoanei parțial dependente  (pentru evitarea escarelor de decubit, 

complicațiilor pulmonare); 

6.3. Ajutor pentru schimbarea poziției (așezat/șezut, ridicat din pat/în picioare și invers). 

7. Deplasare în interior: 

7.1. Ajutor la deplasare cu sau fără baston; 
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7.2. Ajutor la deplasare cu cadru; 

7.3. Ajutor la deplasare cu scaun rulant. 

8. Comunicare: 

8.1. Discuții pe diferite teme;   

8.2. Discuții libere, informare. 

9. Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale: 

9.1. Preparare hrană (feluri de mâncare simple); 

9.2. Ajutor pentru tăierea alimentelor. 

10. Efectuare cumpărături: 

10.1. Efectuare cumpărături (timp lung); 

10.2.  Efectuare cumpărături (timp scurt). 

11.  Activități de menaj și spălătorie: 

11.1. Curăţarea locuinţei (măturat/aspirat/spălat, ştergerea prafului, îndepărtarea 

gunoiului, igienizarea obiectelor sanitare); 

11.2. Spălat vase; 

11.3. Spălarea hainelor și lenjeriei cu mașina de spălat; 

11.4. Cusut (cârpit) efecte personale; 

11.5. Călcarea efectelor personale. 

12. Facilitarea deplasării în exterior:   

12.1. Însoțire în exterior cu ajutorul unor dispozitive asistive; 

12.2. Însoțire în exterior fără ajutorul unor dispozitive asistive. 

13.  Activități de administrare a bunurilor: 

13.1. Plata facturilor, impozit; 

13.2. Completarea diferitelor formulare, predarea și urmărirea documentațiilor, 

informare privind instituțiile locale și județene. 

14. Acompaniere și socializare: 

14.1. Activitati de recreere care să reducă gradul de însingurare (board game, șah, 

table etc). 

15. Servicii conexe: 

15.1. Evaluare inițială; 

15.2. Reevaluare; 
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15.3. Aplicare chestionar; 

15.4. Monitorizare caz social; 

15.5. Consiliere socială; 

15.6. Evaluare psihologică inițială; 

15.7. Consiliere psihologică; 

15.8. Evaluare medicală inițială; 

15.9. Informarea socială  a beneficiarilor/aparținătorilor pe diferite teme (conform 

standardelor de calitate); 

15.10. Menținerea legăturii cu medicul de familie/medicul de specialitate; 

15.11. Însoțire la spital / ambulatoriu de specialitate; 

15.12. Însoțire la medicul de familie; 

15.13. Însoțire la controale periodice a persoanelor cu handicap / vârstnice cu boli 

cornice; 

15.14. Însoțire la diverse evenimente (teatru, slujbe religioase etc); 

15.15. Intermediere relație aparținător – beneficiar; 

15.16. Deplasare. 

 

În anul 2021 serviciul Diakonie prin îngrijitorii bătrâni la domiciliu a sprijinit un număr 

aproximativ de 18 beneficiari lunar, desfășurând activități de îngrijire la domiciliu cu o 

constanță de 2 vizite săptămânale. Activitățile s-au desfășurat conform planului individualizat 

de asistență și îngrijire, conform contractelor de furnizare încheiate cu beneficiarii. 

Personalul Diakoniei, asistentul social, șeful de birou și cei trei îngrijitori bătrâni la 

domiciliu au efectuat un număr total de aproximativ 1200 de vizite la domiciliul beneficiarului.  

 

B. Documentație 

 

 Pe parcursul acestui an personalul de specialitate și auxiliar au desfășurat activități 

conform standardelor minime de calitate pentru servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice și urmărind Nomenclatorul serviciilor sociale, 

precum și regulamentul-cadru de organizare și funcționare. Aceștia 
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au elaborat documentația necesară, obținând Licență de funcționare, Seria LF Nr. 0010444, 

valabilitate până la 13/12/2025. 

 

C. Zile de naștere 

Considerăm că fiecare zi este o sărbătoare și trebuie apreciată așa cum se cuvine, dar în 

mod special ziua beneficiarilor noștri am dorit să fie marcată numai de zâmbete și voie bună. 

De aceea ne-am propus ca aceștia să primească cel mai frumos și colorat buchet de 

flori/ghiveci, dorindu-le din inimă toate binecuvântările lui Dumnezeu. 

  

D. Sărbători religioase 

 

Contextul pandemic a continuat și în anul 2021, acest lucru nu ne-a oferit posibilitatea de 

a ne apropia fizic unii de ceilalți dar a accentuat dorința de a ne aprecia ori de câte ori avem 

ocazia și de a marca zilele importante din viața noastră.  

 În perioada sărbătorilor Pascale am vizitat beneficiarii serviciului nostru oferindu-le 

sacoșe/traiste lucrate manual, ouă roșii și alte cadouri specifice acestei sărbători.  

Perioada Adventului, cele patru săptămâni dinaintea Crăciunului a fost 

marcat de oferirea unei coronițe tuturor beneficiarilor, aceasta fiind realizată 

cu migală, și frumos decorată de către persoane cu dizabilități angajate în 

cadrul unui atelier protejat.   

Iar în perioada sărbătorilor de iarnă aceștia s-au bucurat 

de fețe de masă lucrate manual (numai bune pentru masa de 

sărbători), dar și alte cadouri specifice sărbătorilor de iarnă. 

Aceste daruri au fost printre cele mai apreciate, nu numai pentru că oferă 

sentimente de bucurie, ci și pentru că au fost lucrate individual pentru fiecare 

persoană în parte. 

 

E. Accesarea serviciilor din comunitate 

 

 Personalul de specialitate al serviciului au îndrumat beneficiarii către 

acordarea următoarelor drepturilor/servicii: 
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 Facilitarea completării documentelor de încadrare în grad de handicap; 

 Informarea/facilitarea acordării de către DAS a tichetelor sociale; 

 Informarea/facilitarea demersurilor cu privire la dreptul primirii unui însoțitor; 

 Informarea/facilitarea  demersurilor cu privire la ajutorul de încălzire; 

 Informarea cu privire la locuințele sociale acordate de către DAS; 

 Facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate; 

 Informare/facilitarea demersurilor cu privire la programe oferite de către alte instituții 

publice sau private. 

 

V. Evenimente 

 

 Cu ajutorul donatorilor noștri, dar și din fonduri proprii, în anul 2021 a fost organizat 

evenimente în cadrul serviciului social, păstrând toate măsurile de protecție în vigoare: 

 Activitate denumită ca fiind un sprijin de iarnă/ajutor 

de încălzire – aici beneficiarii au primit două pachete 

mari cu alimente de calitate atât perisabile cât și 

neperisabile. 

 Activitate Crăciun pentru beneficiarii aflați în situații 

dificile – în cadrul acestui eveniment au fost donate 

către beneficiar alimente și produse de consum 

general. 

Acest eveniment a fost organizat minuțios, beneficiarii 

fiind anunțați prin intermediul telefonului, ora și data exactă 

când au putut ridica alimentele, pentru a nu se aglomera 

spațiul și pentru a putea păstra măsurile de distanțare socială. 

Feedback-ul primit din partea celor ce au beneficiat de 

aceste daruri a fost unul pozitiv, aceștia fiind recunoscători 

pentru pachetele mari cu alimentele de calitate și mai ales proaspete pe care le-au primit. 
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VI. Rolul serviciului 

"Îi veți cunoaște după roadele lor". 

(Matei 7,16) 

 

Noi, ca biserică, suntem chemați, nu doar să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, ci 

să aducem și roade, de aceea ne implicăm activ în viața 

oamenilor care au nevoi speciale.  

Ne dorim să aplicăm practic cuvântul lui 

Dumnezeu, deci să aducem roade. 

Credința în Dumnezeu, Tatăl, Isus Cristos, Fiul, și 

Sfântul Duh ne motivează să fim alături de oamenii care 

au nevoie de ajutor.  

Serviciul social este una din multiplele modalități 

de a acționa din credință și este un aspect caracteristic al bisericii evanghelice. 

 

VII. Resurse umane 

 Serviciul Diakonie – servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice al 

Bisericii Evanghelice C.A. din România – Parohia Brașov are la nivel strategic următorii  

responsabili: 

 Prim-Preot; 

 Presbiterium; 

 Adunarea Generală. 

 În anul 2021 echipa a fost formată din, Șef birou (1), Asistent social (1), îngrijitor 

persoane vârstnice (3). 

 

VIII. Rezultate obținute 

 Obținerea licenței de funcționare; 

 Oferirea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru un total anual de 24 de beneficiari; 

 Creșterea calității vieții beneficiarilor; 

 Mărărea bugetului familial al persoanelor vârstnice prin facilitarea accesării prestațiilor 

sociale oferite de Direcția de Asistență socială; 
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 Susținerea obținerii drepturilor de servicii sociale din partea Direcția de Asistență 

socială; 

 Sprijinirea calificății la locul de muncă, pentru angajații proprii; 

 Instruirea continuă a personalului; 

 

IX. Concluzii 

 

Provocările acestui an au fost multiple, de la continuarea desfășurării activităților la 

domiciliul beneficiarilor în echipamente de protecție, fără a ne putea apropia fizic, distanțați 

de virusul Sars-Cov-2, până la îmbunătățirea fiecărui aspect din viața persoanelor vârstnice 

- beneficiare din cadrul Diakonie – servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane 

vârstnice al Bisericii Evanghelice C.A. din România – Parohia Brașov. 

În ciuda acestora ne-am bucurat de fiecare reușită obținută în acest an, privind spre 

viitor cu multă speranță. 

 

                  

 

Aprobat,             Întocmit, 

 

       Christian Plajer        Laura Iordache    

       Prim Preot                       Șef Birou 

 


