
O viaţă mai bună pentru
seniorii din Mica Romă
Municipiul Blaj, judeţul Alba

Obiectivul general al proiectului
Sprijinirea furnizării de servicii sociale de calitate
în concordanță cu nevoile speci�ce pentru
165 de persoane vârstnice din Municipiul
Blaj, în vederea  ameliorării situației de
vulnerabilitate socială cu care 
aceștia se confruntă.

Proiectul vine în sprijinul seniorilor din comunitate care se a�a 
în di�cultate. Proiectul se adresează unui numar de 165 de 
seniori cu vârsta peste 65 de ani.

Proiectul pune la dispoziția seniorilor trei servicii:
 - Centrul de zi pentru vârstnici
 - Serviciu masa pe roți pentru vârstnici
 - Serviciu  asistență comunitară
   pentru persoanele vârstnice

Bene�ciarul proiectului: Municipiul Blaj

Valoarea totală a proiectului
este de 2,669,517.97 lei din care
valoare co�nanțare UE 2.269.090,27 lei.

Proiect co�nanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 
poziția o�cială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.



 

CENTRUL DE ZI DE SOCIALIZARE ȘI PETRECERE A 
TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) PENTRU PERSOANE 
VÂRSTNICE-BLAJ  (65 de bene�ciari)

- Integrare/ reintegrare socială
- Servicii psihologice (terapii de 
   recuperare și reabilitare
   funcțională)
- Informare și consiliere
- Asistență juridică

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ PENTRU 
PERSOANE VÂRSTNICE BLAJ (55 de bene�ciari)

- Informare și consiliere      - Consiliere psihologică
- Închiriere de dispozitive și echipamente medicale ajutătoare
- Facilitare acces la alte servicii din comunitate
- Promovarea unui stil de viață sănătos

SERVICIUL MOBIL DE ACORDARE A HRANEI PENTRU 
PERSOANELE VÂRSTNICE – MASA PE ROȚI - BLAJ
                                                                  (45 de bene�ciari)
- Informare și consiliere
- Serviciu de acordare zilnică a unui prânz (21 de zile pe lună)
- Prevenirea și combaterea excluziunii sociale
- Promovarea unui stil de viață sănătos

Cei interesați ne pot contacta la numărul de tel.: 
0756089215 (zilnic, de luni până vineri între 8-16)

- Servicii de suport  (catering,
   îngrijire personală)
- Activități de socializare și 
  petrecere a timpului liber
- Activități de ergoterapie 
- Servicii medicale

Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Prioritatea de 
investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum 
ar � romii.
Obiectivul speci�c 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând 
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ 
socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor speci�ce
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