
Asociaţia Sfântul Andrei 

Bărăbanţ
Din dragoste pentru semenii noştri!



Despre noi...

 ASOCIAŢIA SFÂNTUL ANDREI Bărăbanţ este
o organizaţie non-profit, apolitică și

nediscriminatorie confesional.

 Scopul asociației este acordarea de

asistență socio-medicală persoanelor

vârstnice.



Despre noi…

 „Făcând altuia bine, îți croiești drumul spre fericire!”, este motto-ul de la care am

plecat în 2007, când asociația a început un proiect derulat în parteneriat cu

Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia și care a constat deschiderea unui centru de tip rezidenţial

pentru vârstnici, cu o capacitate de 24 de locuri, dotat şi amenajat corespunzător.



Asezamantul Sfântul Andrei Bărăbanţ, septembrie 2008



Activitatea noastră

Uneori, inima vede lucruri care sunt invizibile pentru ochi.

(H. Jackson Brown Jr.)

 Pentru a oferi servicii de calitate, de la înfiinţare şi până astăzi, am

construit, renovat şi extins spaţiile existente.

 În 2010, am amenajat, din fonduri proprii, un nou spațiu, cu o

capacitate de 20 de locuri – Asezământul pentru persoane vârstnice

Sfântul Andrei 2 (ASA 2).

 În același an, asociația și-a propus să dezvolte din nou capacitatea

de cazare și să îmbunătățească serviciile sociale oferite persoanelor

vârstnice, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii acestora.



Activitatea noastră

 Primul pas în direcția dorită, respectiv asigurarea condiţiilor necesare pentru

vârstnici, a fost modernizarea şi echiparea infrastructurii existente la ASA 1 printr-un
proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, AP 3.

 Proiectul a vizat amenajarea și extinderea imobilului existent din cadrul ASA 1, printr-

un corp de clădire nou, care a preluat o serie din funcțiunile celui existent,

recompartimentarea spațiilor evacuate și reabilitarea acestora pentru cazare.



Activitatea noastră

 În prezent, prin serviciile oferite, asezământul „Sfântul Andrei” este locul unde
bătrânețea nu mai este o povară!

 Aici sunt furnizate proactiv, calitativ şi durabil servicii sociale adaptate nevoilor

pentru 56 de persoane vârstnice din trei categorii de dependenţă: independenţi

fizic şi psihic, semidependenţi şi dependenţi total fizic şi psihic.





Dedicați beneficiarilor noștri!

 Fiecare vârstnic internat în unul din centrele aflate în subordinea
Asociației „Sfântul Andrei” Bărăbanț beneficiază de servicii socio-medicale

integrate şi de un plan individualizat de asistență și îngrijire.

 Asigurăm cazare în regim de pensiune completă pe un timp

ne/determinat cu servciii de asistenţă personală non-stop: servicii de

cazare, servicii medicale, servicii de îngrijire, servicii sociale şi de
consiliere psihologică, servicii de alimentaţie, etc.



Serviciii socio-medicale integrate

 Asigurăm prezenţa zilnică a asistentei medicale, administrarea

medicamentaţiei şi tratamentului prescris de medicul de familie/specialist,

monitorizarea parametrilor fiziologici, procurarea medicamentelor, vizite

săptămânale ale medicului de familie, solicitare ambulanţă pentru

transport la spital în caz de urgenţă.

 La cerere, fie din iniţiativa medicului de familie sau în caz de urgenţă, se

fac trimiteri la medici de specialitate sau spital pentru analize şi investigaţii

medicale de specialitate.

 Asigurăm consiliere socială, pastorală și psihologică.

 Zilnic organizăm activități socio-recreative.



Plan individualizat de asistenţă şi îngrijire

 Pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor noștri, am organizat serviciile

noastre în 5 pachete;

 Acestea sunt stabilite în funcţie de gradul de dependenţă a beneficiarilor:

(0% - 25% - 50% - 75% - 100%);

 În funcţie de necesităţile sau de comportamentul fiecăruia, ne adaptăm

fiecărei situații în parte, astfel încât beneficiarul să fie protejat, ţinut sub

observaţie sau sprijinit în desfăşurarea activităţiilor cotidiene.



Pachete de servicii 

Pachet – “Independent”: beneficiarul se găseşte într-o stare de sănătate

fizică şi psihică bună, iar nevoile sale sunt satisfăcute prin serviciile generale

de cazare, îngrijire medicală, socială şi consilere psihologică. Acesta nu

necesită supraveghere şi sprijin în desfăşurarea activităţiilor cotidiene. Grad

de dependenţă 0%.



Pachete de servicii 

 Pachet –“Dependent uşor”: beneficiarul se găseşte într-o stare de
sănătate fizică bună, poate manifesta un grad de dependenţă psihic, deci
necesită supraveghere suplimentară şi suport pentru a-şi putea desfăşura
activităţiile cotidiene. Grad de dependenţă : 25%.

 Acest pachet include toate serviciile generale de cazare, îngrijire
medicală, socială şi consilere psihologică, la care se adaugă la nevoie
oricare dintre următoarele servicii:

 Supraveghere suplimentară

 Ajutor igienă corporală

 Servicii de manichiură şi pedichiură

 Bărbierit

 Tuns simplu (ex:cu maşina de tuns)

 Servirea mesei în cameră – maxim 15 zile într-o lună

 Manevre terapeutice de tipul injecţiilor, pansamentelor



Pachete de servicii 
 Pachet –“Dependent mediu”: beneficiarul se găseşte într-o stare de sănătate

fizică acceptabilă, nu este imobilizat, dar poate avea probleme de
locomoţie. Poate manifesta un grad de dependenţă psihic, deci necesită o
supraveghere suplimentară, suport şi sprijin pentru a-şi putea desfăşura
activităţiile cotidiene. Grad de dependenţă: 50%.

 Acest pachet include toate serviciile generale de cazare, îngrijire medicală,
socială şi consilere psihologică, la care se adaugă la nevoie oricare dintre
următoarele servicii:

 Supraveghere suplimentară

 Ajutor igienă corporală

 Servicii de manichiură şi pedichiură

 Bărbierit

 Tuns simplu (ex:cu maşina de tuns)

 Servirea mesei în cameră

 Manevre terapeutice de tipul injecţiilor, pansamentelor

 Supraveghere sondaj vezical

 Scutec adult - maxim 15 buc/lună



Pachete de servicii 
 Pachet –“Dependent accentuat”: beneficiarul se găseşte într-o stare de sănătate

fizică/psihică care necesită o supraveghere suplimentară, sprijin şi suport pentru a
putea supravieţui. În acest caz, beneficiarul nu este imobilizat, dar poate avea
probleme de locomoţie. Grad de dependenţă 75%

 Acest pachet include toate serviciile generale de cazare, îngrijire medicală, socială şi
consilere psihologică, la care se adaugă la nevoie oricare dintre următoarele servicii:

 Supraveghere suplimentară

 Ajutor  igienă corporală

 Servicii de manichiură şi pedichiură

 Bărbierit

 Tuns simplu (ex:cu maşina de tuns)

 Manevre terapeutice de tipul injecţiilor, pansamentelor

 Supraveghere sondaj vezical

 Servirea mesei în cameră

 Prevenirea şi tratamentul escarelor de decubit

 Prevenirea complicaţiilor venoase, pulmonare şi osteo-musculo-articulare aferente imobilizării etc.

 Scutec adult - media pe lună să fie de maxim 2 buc/zi

 Spălat rufe suplimentar – (inclusiv lenjeria de pat)



Pachete de servicii 
 Pachet –“Dependent grav”: beneficiarul se găseşte într-o stare de sănătate

fizică/psihică care necesită o supraveghere suplimentară pentru a putea supravieţui.
Beneficiarul poate fi imobilizat. Grad de dependenţă 100%

 Acest pachet include toate serviciile generale de cazare, îngrijire medicală,
socială şi consilere psihologică, la care se adaugă la nevoie oricare dintre
următoarele servicii:

 Supraveghere suplimentară

 Ajutor igienă corporală

 Servicii de manichiură şi pedichiură

 Bărbierit

 Tuns simplu (ex:cu maşina de tuns)

 Servirea mesei în cameră

 Manevre terapeutice de tipul injecţiilor, pansamentelor

 Prevenirea şi tratamentul escarelor de decubit

 Prevenirea complicaţiilor venoase, pulmonare şi osteo-musculo-articulare aferente imobilizării etc.***

 Supraveghere sondaj vezical

 Scutece adult - media pe lună să fie de maxim 4 buc/zi

 Spălat rufe suplimentar – (inclusiv lenjeria de pat)



Alte servicii suplimentare

 La pachetele existente, pot fi adăugate, în funcţie de necesităţile persoanei
asistate şi alte tipuri de servicii. Ele pot fi prestate de către furnizorul de servicii
sociale sau externalizate spre alţi prestatori).

 Tipuri de servicii:

 Deplasări în interesul beneficiarului sau transportul beneficiarului la spital, policlinică,
etc.

 Excursii şi ieşiri – se va stabili preţul la momentul respectiv.

 Medicamentele, suplimentele alimentare şi materialele sanitare – preţul plătit de
furnizorul de servicii sociale, farmaciei de unde au fost procurate.

 Schimbare sondă vezicală – preţul plătit de furnizorul de servicii sociale prestatorului
autorizat.

 Analize şi investigaţii medicale de specialitate – preţul plătit de furnizorul de servicii
sociale prestatorului autorizat.



Asezământul Sfântul Andrei 1 (ASA 1)

 Prin investiţile realizate, în perioada 2007-

2014, au fost asigurate condiţiile pentru a

fi internate aici 36 de persoane din trei

categorii de dependenţă: independenţi

fizic şi/sau psihic, semidependenţi şi

dependenţi total fizic şi/sau psihic.

 Centrul este dotat cu 18 camere a câte

două locuri, bucătărie, spălătorie, sală
de mese, sală multifuncțională și o

terasă.

= centru rezidential pentru vârstnici situat pe Strada Corniștei, nr.12, Alba Iulia, Alba şi care are ca obiect de
activitate acordarea serviciilor de asistenţă socială, conform licenței de funcționare seria LF nr. 0000153 din
22.06.2015. Acesta nu are personalitate juridică și se află în subordinea Asociaţiei „Sfântul Andrei” Bărăbanţ.





Curtea interioară



Sala de meseAcces principal

Cameră beneficiari



Asezământul Sfântul Andrei 2 (ASA 2)

 Centrul de îngrijire ASA 2 asigură servicii complete de
îngrijire pentru persoane vârstnice, inclusiv pentru pacienți
cu Alzheimer.

 In acest centru sunt asigurate conditiile necesare pentru
20 de beneficiari, constând în: camere moderne cu 2, 3
sau 4 paturi, dotate cu televizor conectat la o reţea de
cablu. Fiecare cameră are baie proprie(duş, chiuvetă şi
WC).

 Curtea este amenajată cu spaţii pentru activităţi
recreative. În plus, acest centru beneficiază de o grădină
potrivită pentru activități și terapii cu beneficiarii.

= centru rezidential pentru vârstnici situat pe Strada Taberei, nr.4, Alba Iulia, Alba şi care are ca obiect de
activitate acordarea serviciilor de asistenţă socială, conform licenței de funcționare seria LF nr. 0000152 din
22.06.2015. Acesta nu are personalitate juridică și se află în subordinea Asociaţiei „Sfântul Andrei” Bărăbanţ.



Acces principal

Spatiu de odihnă 

Scară interioară



Camere beneficiari



Proiecte

 Conform statisticilor U.E., nivelul de îmbătrânire a populației UE este în

continuă creștere. Aceleași statistici susțin că, până în 2025, peste 20% din

europeni vor avea peste 65 de ani, semnalizându-se o creștere rapidă a

persoanelor peste 80 de ani.

 O speranță de viață mai mare este un rezultat al progresului, însă cresc

riscurile apariției bolilor specifice vârstei, dizabilităților, vulnerabilității şi

dependenţei.

 În aceste context, ne propunem să contribuim la fenomen, respectiv,

creşterea speranţei de viaţă să însemne o bătrânețe demnă și fără griji

pentru beneficiarii noștri.



Proiecte

 Avem idei și dezvoltăm constant proiecte care să asigure condiiții medico-

sociale mai bune pentru vârstnici.

 În perioada 2016-2018, avem în vedere amenajarea în cadrul ASA 1 a unui

centru de tip respiro pentru bolnavii de Alzheimer.

 De asemenea, avem în vedere formarea profesională continuă a

angajaților noștri și păstrarea unei legături strânse cu colaboratori din

domeniu.



Partenerii noştri

 De-a lungul timpului am creat parteneriate solide cu instituții publice și

private de la nivel național și european.

 Printre partenerii noștri se numără:

Serviciul
de ajutor

Maltez Trier

Primăria 
Municipiul

ui Alba 
Iulia

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia



Fii si tu partenerul nostru!

 Redirecționează 2% din impozitul pe venit pentru un trai mai bun pentru bunicii din

Asezămantul Sfântul Andrei Bărăbanț coordonat de Asociația Sfântul Andrei Bărăbanț.

Această opțiune nu te costă nimic! Dacă nu o folosești, suma respectivă rămâne statului!

Mulțumim pentru sprijinul acordat!

 Sprijină-ne activitatea prin donații sau sponsorizări! Potrivit legii, scad din impozitul 

pe profit datorat sumele aferente în limita de 3 la mie din cifra de afaceri sau 20% din 

impozitul pe profit datorat. Asadar poti  să semnezi cu noi un contract de sponzorizare, 

contribuind la o viață mai frumoasă pentru bunicii noștri.

Asociaţia ,,Sfântul Andrei” Bărăbanţ

Alba Iulia, str. Taberei, nr. 4, judeţul Alba, România

CUI 18699298

cont RON: RO50BTRL0010 1205 I142 09 XX

cont EUR: RO25BTRL 0010 4205 I142 09 XX



Contactează-ne!

Asociaţia „Sfântul Andrei” Bărăbanţ

Str. Taberei, nr. 4, Alba Iulia, Alba, 510185

Tel.  0745142683, Fax 0358401059

E-mail: asa_barabant@yahoo.com

Aşezământul pentru persoane vârstnice Sfântul Andrei 1

str. Corniştei, nr.12, Alba Iulia, Alba, 510182, Tel. 0258818112, 0758013080

Aşezământul pentru persoane vârstnice Sfântul Andrei 2

str. Taberei, nr. 4, Alba Iulia, Alba, 510185, Tel. 0371021980, 0258818113

mailto:asa_barabant@yahoo.com

