Criterii de eligibilitate:
persoane adulte cu precãdere vârstnice
sau cu dizabilități;
persoane care nu sunt înregistrate cu boli
cronice care necesitã supraveghere ºi
asistenþã medicalã de specialitate;
persoane care nu au un comportament
violent cunoscut (fizic sau verbal);
persoane care nu fumează și nu consumă
bãuturi alcoolice în exces;
persoane ce nu suferã de boli psihice sau
alte boli care nu permit integrarea întrun
centru social.

Contact:
Documente necesare:
 Cerere din partea solicitantului sau
a reprezentantului legal;
 Copie act de identitate;
 Copie certificat de naștere;
 Copie certificat de cãsãtorie;
 Copie hotărâre de divorț sau
certificat de deces (dupã caz);
 Cupon pensie recent;
 Adeverință medicală, analize, bilet
ieșire din spital, etc.

Str. Vãmii, nr 34/A
Oradea, Bihor
Nr. tel 0359/800233
Informații și programãri pentru
vizitarea Centrului:
Georgeta Opreanu
Tel. 0734.22.55.55
georgeta.opreanu@asociatiasmiles.ro
www.asociatiasmiles.ro/centrevarstnici

Centrul
de reintegrare socialã
Cãmin pentru
persoane vârstnice

ASOCIAÞIA SMILES este o organizaþie nonprofit cu
sediul în județul Bihor, persoanã juridicã românã de
drept privat cu scop nepatrimonial, având caracter
umanitar, civic ºi nepãrtinic, înfiinþatã conform OG nr.
26 din 2000. În cadrul Asociaþiei Smiles sa deschis,
în anul 2014, Centrul rezidenþial pentru Persoane
Vârstnice din localitatea Oradea.

Servicii oferite:
Serviciile sociale se acordã cu precãdere persoanelor
vârsnice care sunt întro situaþie socialã defavorizatã sau
au nevoie de ajutor pentru îndeplinirea activitãþilor zilnice.
Serviciul se acordã la solicitarea persoanei, familiei
acesteia, reprezentantului legal sau a autoritãþilor statului.

Servicii sociale oferite:
 asigurarea hranei necesare, conform regimului stabilit;
 asigurarea unui nivel maxim posibil de
autonomie ºi siguranþã;
 asigurarea unor condiþii de îngrijire care sã respecte
identitatea, integritatea ºi demnitatea persoanei;
 asigurarea menþinerii capacitãþilor fizice
ºi intelectuale a persoanei;
 asigurarea consilierii, informarea reprezentantului legal
asupra stãrii de sãnãtate ºi a problemelor sociale
atunci când acestea intervin;
 ajutor pentru igiena corporalã;
 ajutor pentru îmbrãcare/dezbrãcare;
Condiții de cazare:
Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice este
special conceput și organizat pentru a veni în sprijinul
nevoilor beneficiarilor și este cadrul perfect pentru
relaxare. Livingul spațios destinat activităților de
socializare, sau chiar pentru cultivarea hobbyurilor,
este dotat cu canapele, fotolii, scaune și mese, CD
player, televizor și DVD player pentru a facilita
vizionarea filmelor de către toți beneficiarii centrului.
Pentru a facilita accesul la mansardã, centrul este
prevãzut cu un lift interior.
Centrul rezidențial dispune de 4 camere duble (pentru
familie) și 12 camere cu 3 paturi. Fiecare camerã este
dotatã cu paturi, noptiere, dulapuri, baie comunã la 2
camere. Centrul deține o sală de mese dotată cu
fierbător, cuptor cu microunde și tot ce este necesar
pentru servirea mesei în condiții optime.
Centrul deține și o curte generoasã, special
amenajatã pentru petrecerea timpului liber.

Servicii medicale oferite:
 personal medical 24/7 (asistent medical)
 administrarea tratamentului medicamentos;
 medicinã generalã;
 control de specialitate;
Servicii de reabilitare:
 recuperare, reabilitare, reinserþie socialã;
 activitate de administrare ºi gestionare;
 facilitarea deplasãrii în exterior ºi interior;
Alte servicii oferite:
 activitãþi de menaj;
 activitãþi de petrecere a timpului liber;
 activitãþi de club;
 activități religioase și socioculturale;
 organizarea de mese festive și zile onomastice;
 ajutor material: îmbrãcãminte, încãlþãminte,
produse de igienã etc.

Scopul Centrului Episcopia 
Oradea este de a oferi
persoanelor vârstnice aflate în
dificultate protecþie, îngrijire
personalã, îngrijire medicalã,
hranã, cazare, asistenþã socialã,
socializare, consiliere psihologicã
ºi juridicã.

