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  Fundatia Crucea Alb Galbena Romania Filiala Buzau este o organizatie 

neguvernamentala ce functioneaza de 12 ani, primul furnizor de ingrijiri socio-medicale 

la domiciliu din Judetul Buzau. 

  Viziunea CAG Buzau se bazeaza pe respectul pentru om şi dreptul acestuia la o 

viaţă demnă.  

  Misiunea promovata de Fundatia Crucea Alb Galbena Buzău este de a asigura 

condiţiile necesare astfel încât persoanele care au nevoie de îngrijire medicală şi socială 

ca urmare a efectelor îmbătrânirii, rănirii, bolilor sau altor insuficienţe fizice ori mentale 

sau eventualelor riscuri asupra sănătăţii, să primească servicii adecvate, conform 

nevoilor reale, oferite într-un mod prietenos şi profesionist, în mediul lor de viaţă, pentru 

a le reda starea de bine. 

Valorile FUNDAŢIEI CRUCEA ALB-GALBENĂ ROMÂNIA FILIALA BUZĂU – 

“Respect, onestitate, modestie, simplitate, bun simţ, recunoaştere” – reprezintă în 

acelaşi timp principii care stau la baza relaţiilor încheiate cu fundaţia noastră. 

Activitatea Fundaţiei acoperă următoarele domenii: 

 Asistenţă socială la domiciliu pentru persoane varstnice, prin furnizare de servicii 

sociale in funcţie de nevoile identificate; 

 Îngrijiri medicale calificate si conexe la domiciliu pentru persoane aflate în nevoie, 

fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, etnie, politică sau religie; 

  Echipa CAG Buzău este formată din asistenţi sociali, asistenţi medicali, îngrijitori 

la domiciliu, kinetoterapeut, medic, alaturi de echipa administrativă.  



 

 

PROIECTE 

 

SENIORINET – RETEA ONG DE SERVICII DEDICATE PERSOANELOR 

VARSTNICE 

Fundatia Crucea Alb Galbena Buzau este membru activ al retelei, a participat la 

toate activitatile acesteia, contribuind la imbunatatirea strategiilor si politicilor care 

asigura un acces crescut al varstnicilor la serviciile de ingrijiri la domiciliu. 

 

IMPLICA-TE, FII VOLUNTAR CAG! 

Proiect de voluntariat al Colegiului Economic Buzău in parteneriat cu Fundatia 

Crucea Alb Galbena Buzau. Activităţile urmăresc implicarea elevilor colegiului în 

comunitate, formarea şi dezvoltarea spiritului civic, dezvoltarea de abilităţi şi 

competenţe: lucrul în echipă, acceptarea regulilor stabilite, comunicarea şi socializarea, 

dezvoltarea atitudinii de toleranţă faţă de persoanele aflate în dificultate, valorificarea 

potenţialului afectiv al elevilor, cunoaşterea adevăratelor probleme ale vieţii prin 

întâlnirea cu tineri cu handicap motor, creşterea stimei de sine prin faptul că se fac utili 

pentru persoana aflată în dificultate 

 

  



Sinteza in cifre a activităţii CAG Buzău în perioada de referinţă:  

- 1 110 beneficiari  

-    862 persoane cu vârsta peste 60 de ani 

-    154 persoane cu boli incurabile 

- 176 persoane cu boli cronice 

-   49 persoane cu gradul 1 de handicap 

 

Sinteza serviciilor si activitatilor:  

 
Serviciile sociale au in vedere: Evaluarea socio-medicala, stabilirea nevoilor 

sociale si medicale, elaborarea planului individualizat de asistenta si ingrijire impreuna 
cu beneficiarul si cu familia acestuia, comunicare, educatie pentru sãnãtate in scop 
terapeutic consiliere sociala, mediere sociala. 

Acordarea unor servicii de baza persoanelor varstnice, cum ar fi: ajutor pentru 
igiena corporala, imbracare si dezbracare, igiena eliminarilor, hranire si hidratare, 
transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare.  
     Acordarea unor servicii de suport, cum ar fi: procurarea retetelor (procurarea 
medicamentelor si transportul acestora la domiciliu); mediere sociala, activitati de 
petrecere a timpului liber. 
 Acordarea unor servicii de reabilitare, conexe domeniului medical si social, cum 
ar fi: kinetoterapie, terapie ocupationala.  
 Acordarea unor dispozitive de mers (cadre, carje, carucioare pe roti) beneficiarilor 
pentru a veni in intampinarea nevoilor de recuperare si reabilitare. 

 
Îngrijirile medicale au în vedere: administrarea 

medicamentelor pe cale orala, respiratorie, tegumente, 

mucoase, injectie intravenoase, injectie intramusculara, 

injectie subcutanata, injectie intradermica, perfuzie; 

îngrijirea plăgilor: escare, stome, arsuri, picior diabetic, 

ulceratii etc.; prevenirea complicaţiilor bolnavilor 

imobilizaţi la pat: mobilizare, tapotaj, masaj, urmărirea 

pacienţilor cu aparat gipsat; măsurarea glicemiei cu 

glucometru; sondaj vezical, aplicarea condomului urinar, 

pampers; spălături, clisme, eliminarea manuală a 

fecaloamelor; alimentaţia pacientului cu tulburări de 

deglutiţie: activă, pasivă şi provocată de sonda gastrică 

şi gastrostomă.  



Activitati derulate: 

 

Zambete de martie: Continuând tradiția, în perioada 6-10 martie 2015, Crucea 

Alb Galbena Buzau a derulat activitatea „Zambete de martie", în colaborare cu Colegiul 

economic Buzau. Cu această ocazie, impreuna cu elevii colegiului, ne-am străduit să 

facem o surpriză plăcută și doamnelor înaintate în vârstă, care nu se pot deplasa, care 

își petrec timpul în singurătate, vărsând lacrimi ori de câte ori cineva își mai aduce 

aminte de ele.  

 

Gesturi ‘’altfel’’ cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Cu ocazia saptamanii ‘’Scoala 

altfel’’, care a avut loc in saptamana de dinaintea sărbătorilor Pascale s-a desfășurat o 

acțiune in care s-au implicat elevii Colegiului Economic Buzau si Colegiul National B.P. 

Hasdeu Buzau impreuna cu parintii lor,  constând în oferirea de pachete cu alimente, 

persoanelor de vârsta a treia imobilizate la pat sau la domiciliu, care se confruntă zilnic 

cu diverse probleme de natură materială, financiară, socială, medicală, și transmiterea 

unor gânduri bune și urări specifice acestei sărbători din partea membrilor echipei. 

Scopul evenimentului a fost acela de a acorda suportul necesar persoanelor vârstnice în 

vederea depășirii dificultăților socio-materiale și trăirii bucuriei sarbatorii Pascale. Ca 

rezultat suplimentar, elevii participanti au venit in contact cu realitatea vietii persoanelor 

care nu pot iesi din casa si si-au exprimat dorinta de a participa de fiecare data la 

actiunile CAG Buzau. 

 

Vizite la domiciliu cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. În cadrul seriei de 

activități de socializare realizate pentru beneficiarii imobilizați la domiciliu, care datorită 

situației familiale își petrec timpul în singurătate, am realizat și cu ocazia acestei 

sărbători vizite la domiciliu cu scopul de a aduce și în casele acestora ceva din 

atmosfera Sărbătorii de Crăciun. Astfel, s-au organizat grupuri de colindători, s-au oferit 

pachete cu alimente, s-au făcut urări de sărbători, și alte gesturi oferite beneficiarilor 

într-un adevărat spirit de sărbătoare. Ne-a fost alaturi si Cofetaria Eveliny care a donat 

100 de cozonaci. 

 

 

 



Buget total în perioada de referinţă: 627 533 lei 

 

Sursa fondurilor în perioada de referinţă: 

- Subvenţie din partea M.M.F.P.S.P.V. în baza Legii 34/1998 în valoare de 

70200 lei, din care 43200 reprezinta totalul ultimului trimestru din 2014. 

Scaderea dramatica a subventiei in anul 2015 a dus la reducerea normei de 

lucru si implicit a salariului personalului implicat in oferirea serviciilor sociale, 

dar a trebuit sa oferim ingrijiri in continuare celor care erau in evidenta 

Fundatiei. Acest fapt a dus la o presiune crescuta in a mentine calitatea 

serviciilor, compensand cu reducerea numarului acestora, dar mai ales in a 

gestiona resursele fundatiei. 

- Subvenţie din partea Primariei Municipiului Buzau în baza Legii 34/1998 în 

valoare de 32400 lei pentru oferirea de servicii socio-medicale unui numar de 

30 de persoane varstnice din Municipiul Buzau. 

- Consiliul Judeţean Buzău a acordat subventie in valoare de 44 160 lei pentru 

servicii socio-medicale (îngrijiri de bază, servicii de recuperare pentru 

persoane cu handicap, cu boli cronice, persoane vârstnice).  

- Pentru o medie de 22 beneficiari lunar, casele de asigurări au rambursat în 

medie 14 690 lei pentru servicii medicale.  

- Finanţare din partea Guvernului Provinciei Flandrei Orientale – Belgia, vitală 

pentru asigurarea salariilor personalului angajat, în valoare de 178 000 lei, 

care se afla in scadere progresiva. 

- Sponsorizări din partea S.C. EXIMPROD GRUP S.A. şi a unor persoane 

fizice. 

- Scoala VISO Mariakerke din 

Belgia a organizat o colecta iar 

cu banii stransi au cumparat 

3000 de pachete cu scutece 

absorbante pentru beneficiarii 

CAG Buzau 

 

 

 


