Centrul de asistenţă şi
îngrijire „Sfânta Maria” este
un centru privat deschis în
2019 de către furnizorul de
servicii sociale acreditat
ASOCIAŢIA CENTRUL DE
ASISTENŢĂ ŞI RESURSE
PENTRU EDUCAŢIE ŞI
INTEGRARE.

«SUNTEM O ŞANSĂ
PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ»
În apropiere de pădure şi apă,
reprezentăm o oază de sănătate şi
relaxare pentru cei care au nevoie de
ajutor!
Ne dorim să fim o familie pentru cei ce
apelează la noi şi întreaga echipă de
personal face tot posibilul sa mențină
armonia şi buna dispoziția în centru!
Sănătatea şi confortul psiho-emoțional
este tot ceea ce contează pentru noi!

Nr. certificat acreditare
furnizor seria AF NR.
005730 din 19.06.2019
Asigurăm îngrijire
specializată, servicii de
asistenţă medicală şi
tratament specific
diagnosticului, dar şi
recuperare motorie prin
kinetoterapie pentru
persoanele vârstnice şi
alte persoane aflate în
incapacitate de a se îngriji
singure.
Sprijinim permanent
persoanele adulte cu
dizabilităţi ce se află în
situaţie de dificultate: suferă
de singurătate, prezintă
depresie, demenţe mixte,
vasculare, Alzheimer,
Parkinson, diabet, AVC,
fracturi, etc.)

Misiunea noastră este de a
asigura, persoanelor vârstnice,
servicii de găzduire, asistenţă
medicală, îngrijire,
recuperare, reabilitare, consiliere
psihologică, terapie ocupaţională,
socializare, petrecere a timpului
liber, asistenţă paleativă, în
vederea aplicării politicilor şi
strategiilor de asistenţă specială a
persoanelor vârstnice, pentru
creşterea şanselor recuperării
şi/sau integrării acestora în
familie ori în comunitate şi de a
acorda sprijin şi asistenţă pentru
prevenirea situaţiilor ce pun în
pericol securitatea
acestora.

Serviciile oferite în cadrul
Centrului de asistenţă şi
îngrijire „Sfânta Maria”:
Găzduire, hrănire, îngrijire şi
igienă personală;
Asistenţă socială;
Consiliere psihologică;

Echipa centrului este
formată din specialişti cu
experinţă în îngrijirea,
tratamentul şi
recuperarea persoanelor
vârstnice:

Ergoterapie şi petrecere a timpului
liber;
Servicii medicale şi Asistenţă
medicală curentă 24 h din 24 h
Siguranţă şi accesibilitate în
comunitate;
Alte servicii: servicii spirituale,

Asistent social
Psiholog
Medic psihiatru
Medic de familie
Asistent medical
Kinetoterapeut
Infirmieră
Îngrijitoare
Bucătar

religioase, asistenţă în caz de
deces.

Costul serviciilor sociale se stabileşte
în urma evaluării socio-medicale,
începând de la 2300 lei/persoană.

Date de contact:

ASOCIAŢIA
CENTRUL
DE
ASISTENŢĂ ŞI RESURSE PENTRU
EDUCAŢIE ŞI INTEGRARE
Centrul de asistenţă şi îngrijire „Sfânta
Maria” este situat în CORNETU, str.
Şoseaua Alexandriei, nr. 285, jud. Ifov, la
o distanţă de 15 km de Bucureşti.
Este un centru rezidenţial, amplasat pe
Şoseaua naţională ce leagă Bucureşti de
Alexandria, la numai 5 minute de
Primărie şi alte servicii din comunitate.
Email: asociatia.acarei@gmail.com
Mobil: 0765 994 560
Site www.centrulsfantamaria.ro

pentru persoane vârstnice se acordă în

Persoană de contact:
Director centru:
Asistent social principal
VIOLETA DINCĂ
paraschivvioleta@yahoo.com

condiţiile respectării legislaţiei în vigoare

Tel: 0765 994 560

Serviciile în sistem rezidenţial

privind sistemul naţional de asistenţă
socială, a normelor igienico-sanitare şi
sanitar-veterinare aplicabile.

Vă așteptăm cu drag, să ne vizitați şi
împreună să găsim soluția potrivită
pentru Dvs.!

