
Centrul rezidențial
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Îngrijire de excepție. Din 1979



MISIUNEA

MISIUNEA noastră este aceea de a oferi asistenţă 
socială și medicală de înaltă calitate pentru a spori 
bunăstarea seniorilor noștri, așa cum o facem încă 
din 1979.



VIZIUNEA

„O VIZIUNE nu este doar o imagine a ceea ce 
poate fi, ci un apel către sinele nostru mai bun, o 
chemare pentru a deveni mai mult”
Rosabeth Moss Kanter 

Pornind de la acest motto, ne-am definit atitudinea față de beneficiari:

√   Promovarea unui mod de trăi sănătos pentru seniorii noștri

Furnizarea de resurse excelente și accesibile care îmbunătăţesc calitatea vieții pentru 
persoanele în vârstă și aparţinătorii acestora.

√   Îmbunătățirea continuă a serviciilor furnizate pentru seniori

Ca răspuns la nevoile în schimbare ale societăţii prin elaborarea și implementarea unor 
programe de reintegrare pentru seniorii fragili și în situații speciale.

√   Îmbunătăţirea continuă a serviciilor furnizate

Printr-un mod de conducere inovativ, comunicare permanentă și eficientă cu seniorii și 
managementul resurselor în vederea atingerii misiunii noastre.
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CENTRUL

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice “Amalia și Șef Rabin Dr. Moses Rosen” este 
situat în București, sectorul 1, Str. Jimbolia nr. 105, lângă Parcul Bazilescu,  și funcționează 
coordonat de Departamentul de Asistență Socială și Medicală din cadrul Federației 
Comunității Evreiești din România. Amplasamentul centrului permite utilizatorilor acces 
liber la toate serviciile și facilitățile - centrul este amplasat la 500 de metri de stația Metrou 
Parc Bazilescu (M4 Gara de Nord – Străulești).

Clădirea în care își desfășoară activitatea centrul rezidențial a fost construită în 1979, are o 
capacítate de 164 de locuri și a fost renovată în 2015. Suprafața construită este de 2145mp iar 
suprafața construită desfășurată este de 7686mp dispuși pe 3 nivele + demisol (etaj tehnic) 
D+P+2E. Centrul dispune de o curte generoasă de 10.000 mp dotată cu bănci și foișor, fiind 
chiar în continuarea Parcului Bazilescu, pentru activități recreative pe timpul verii. Centrul 
are paza asigurată non-stop, accesul în incintă se face doar controlat pentru siguranța 
seniorilor noștri.

Suntem furnizori acreditaţi de servicii sociale, în baza 
Licenţei Nr. 2735/08.06.2016 eliberată de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice.
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Îngrijire şi asistenţă

Alimentaţie
Socializare

Cazare
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Fie că este vorba despre îngrijire, odihnă și 
recreere, îngrijire permanentă  sau 
îngrijire medicală,  din experiența 
acumulată în cei 35 de ani de activitate, 
grija noastră se îndreaptă atât asupra 

menținerii capacității funcționale a 
persoanelor independente cât şi asupra 
activităţilor ocupaționale pentru persoane 
cu diferite grade de dependență.

ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENŢĂ

Pentru că grija faţă de cei apropiaţi este cel mai 
important lucru, mai ales când cei dragi ajung 
la vârsta de aur...
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Îngrijire de odihnă și recreere

Acest tip de îngrijire se adresează persoanelor independente și oferă libertatea de mișcare și 
continuarea unei vieții private a unei persoane în vârstă, cu sprijin suplimentar al 
personalului nostru de îngrijire. 

Se oferă asistență la nevoie în activitățile zilnice, cum ar fi servirea mesei, baie, îmbrăcare, 
servicii de spălătorie, menaj, precum și asistență cu medicamente. Fie că este o mână de 
ajutor atunci când se îmbracă sau un memento prietenos pentru servirea meselor sau 
administrarea medicației, rezidenții au securitatea și confortul unei asistențe 24 de ore pe 
zi.

Servicii asigurate:

√   Alimentație adaptată nevoilor – 3 mese 
pe zi + 2 gustări
√   Controlul medicației
√    Menaj
√   Conviețuire asistată
√   Monitorizare medicală
√   Asistenţă socială

Activități recreative√   

Tip de camere recomandate pentru acest 
tip de îngrijire - camera single şi 
apartament.

Îngrijire continuă

Îngrijirea continuă sau îngrijirea pe termen lung este gama de servicii care contribuie la 
satisfacerea atât a nevoilor medicale și non-medicale.

În cadrul îngrijirii continue, pentru persoanele independente sau semi-dependente se 
asigură asistenţa la nevoie prin personal specializat în activităţile zilnice cum ar fi 
imbracare, hrănire, îmbăiere cât şi asistenţă permanentă pentru persoanele dependente.

Servicii asigurate:

√   Alimentaţie adaptată nevoilor – 3 mese 
pe zi + 2 gustări
√   Controlul şi administrarea medicaţiei
√   Menaj
√   Convieţuire asistată 24/7
√   Monitorizare medicală 24/7
√   Tratamente de îngrijire
√   Asistență socială 
√   Activităţi recreative

Tip de camere recomandate pentru acest tip 
de îngrijire - camera single şi camera dublă.
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Îngrijire cu asistenţă medicală Servicii asigurate:

√  Alimentație adaptată nevoilor – 3 mese 
pe zi + 2 gustări
√ Controlul și administrarea medicației

Menaj√   
Conviețuire asistată 24/7√   

√   Monitorizare medicală 24/7
√ Recuperare medicală în funcție de 
recomandările medicale
√   Asistenţă socială

 Activități recreative√  
Tip de camere recomandate pentru acest 
tip de îngrijire - camera single şi dublă.

Serviciile de Îngrijire cu asistență medicală se adresează în mod special persoanelor cu o 
boală cronică sau cu invaliditate, care au nevoie de asistență medicală permanente pentru 
diferite situații-recuperare în urma unei traume, ținerea sub control a anumitor afecțiuni 
medicale sau îngrijirea în cazuri speciale (persoane dependențe total sau cazuri 
oncologice).

Serviciile medicale asigurate 24/7 includ consultații psihiatrice, diete personalizate în 
funcție de recomandările medicale, kinetoterapeut și fizioterapeut, psiholog și art terapeut.
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“Am descoperit o 
nouă existenţă, un 

alt univers”

Dl Pompiliu Sterian, 
când a învăţat să 

folosească computerul, 
ulterior realizând un 

blog al căminului.



Personalul este calificat în vederea 
îngrijirii individuale și a supravegherii 
permanente, a igienizării și toaletării ori 
de câte ori este nevoie , a acordării de 
asistență la servirea meselor , la activitățile 
zilnice și la deplasările în interior și 
exterior precum și la curățenia spațiului 
locativ.

Scopul este acela de a veni în întâmpinarea 
nevoilor, de a menține și dezvolta 
abilitățile de autoîngrijire în vederea 
extinderii autonomiei personale și de a 
identifica și noi abilități de care rezidenții 
devin conștienți pe parcursul implicării în 
programele Clubului de Ergoterapie și 
Creație sau în activități ocupaționale în 
general. 

Din experiența acumulată în cei 35 de ani 
de activitate, grija noastră se îndreaptă atât 
asupra menținerii capacității funcționale a 
persoanelor independente cât şi asupra 
activităţilor ocupaționale pentru persoane 
cu diferite grade de dependență
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“Nici nu m-am gândit ca am 
aceste abilităţi, nici nu ştiu 

de unde a venit….!!”

D-na Dorotea Weissbuch, când 
a început să scrie versuri.



Toate camerele au acces la următoarele facilităţi:

√   Sală de mese modernă
Spaţiu de socializare –   Clubul Vârsta de Aur√   
Bibliotecă√   
Sală Calculatoare√   

√   Bucătărie ocupaţională
Sală de sport√   

√   Curte de 10.000 mp
Internet WI-FI în spaţiile comune√   
Spălătorie self-service√   
Baie asistată√   

√   Salon TV
Sală vizitatori√   

CAZARE

Am îndrăznit să combinăm “casa departe de 
acasă” cu facilităţile oferite de o instituţie 
specializată în îngrijire continuă…

8



Cazare în cameră dublă 

Cazare în cameră single 

Cazare în apartament 

Cazare în cameră dublă cu suprafaţa de 19 
mp, dotată cu mobilier modern (la cerere 
se poate instala mobilier medical) baie, 
balcon:

√   Cameră confort 3*
Baie modernă√   
LED TV√   
Aer Condiţionat√   
Internet WI-FI√   
Sistem apelare medicală√   
Terasă√   

Cazare în cameră single cu suprafaţa de 10 
mp, dotată cu mobilier modern (la cerere 
se poate instala mobilier medical), 
chicinetă dotată cu frigider şi plită 
electrică, baie, balcon:

√   Cameră confort 3*+
Baie modernă√   
Chicinetă√   
LED TV√   
Aer Condiţionat√   
Internet WI-FI√   

 Sistem apelare medicală√  
 Terasă√  

Cazare în apartament dotat cu mobilier 
modern (la cerere se poate instala mobilier 
medical în dormitor) cu suprafaţa de 36 
mp, compus din dormitor, cameră de zi cu 
zona de luat masa, chicinetă dotată cu 
frigider şi plită electrică, baie, balcon:

√   Camera confort 3*+
 Baie modernă√  
Chicinetă√   
LED TV√   
Aer Condiţionat√   
Internet WI-FI√   
Sistem apelare medicală√   
Balcon√   
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ALIMENTAŢIE

O alimentaţie sănătoasă stă la baza unei 
sănătăţi de fier. Nutriţionistul împreună cu 
bucătarul fac o Echipă fantastică pentru a 
furniza meniuri sănătoase…
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Alimentaţie echilibrată 

Cazuri medicale 

Alimentaţie diabetici 

Legume şi fructe

Carne, peşte, ou,
fasole şi alte

surse de proteine
non-lactate Alimente şi băuturi

bogate în grăsimi 
şi/ori zahăr

Lapte şi produse
derivate

Pâine, orez, cartofi,
paste şi alte alimente
care conţin amidon

Indiferent de vârsta pe care o avem, 
alimentația trebuie să ne ofere elementele 
nutritive de care organismul nostru are 
nevoie pentru a funcționa optim. 
Când suntem la vârsta a treia, cerințele 
unei alimentații adecvate sunt și mai 
delicate.
Pe măsură ce îmbătrânim corpul nostru se 
confruntă cu numeroase schimbări, care 
au un puternic impact asupra necesarului 
de substanțe nutritive, dar și a modului în 
care ne alimentăm, iar pe termen lung și 
asupra calității vieții noastre. 

Vechiul dicton “eşti ceea ce mănânci” este cu 
atât mai adevărat atunci când o persoană 
nu se simte bine. În această perioadă 
trebuie ca regimul alimentar să fie unul 
corespunzător pentru păstrarea forței, a 
imunității organismului și pentru a-l ajuta 
în lupta împotriva bolii.
Dar, pentru unii oameni aflați în bătălia cu 
artrita, cancerul, depresia sau alte afecțiuni 
este mult mai ușor să fie de acord cu un 
anumit regim alimentar, decât să-l 
respecte. În ajutorul acestor persoane, 
medicii au completat un regim alimentar 
care conține toți nutrienții necesari pentru 
ca recuperarea să fie mult mai rapidă.

D i e t a  e s t e  e l e m e n t u l  t e r a p e u t i c 
primordial, constant întâlnit în toate 
formele de boală. Aproape o treime din 
diabeticii tip2 nou descoperiţi pot fi 
echilibraţi iniţial numai prin dietă... 
Dieta pacientului diabetic se apropie cât 
mai mult de dieta oricărui om sănătos, 
fiind caracterizată de un aport crescut de 
fructe şi legume şi de evitarea consumului 
exagerat de sare şi grăsimi animale. 
O dietă corect stabilită trebuie individu-
alizată în funcţie de greutatea pacientului 
şi de afecţiunile asociate.
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SOCIALIZARE

“Timpul trece repede când te simţi bine”, mai 
ales când faci parte dintr-o comunitate atât 
de complexă…

O atmosferă pozitivă și relaxantă este 
esențială pentru ca rezidenții să se simtă 
bine în centrul nostru. Activitățile sunt 
planif icate pentru și  împreună cu 
rezidenții noștri, încurajând mereu 
interacțiunea, comunicarea și socializarea. 

Excursii, grădinărit, teatru, dans, operă, 
vernisaje,  muzee, concerte,  jocuri, 
concursuri și ateliere culinare – sunt doar 
câteva din activitățile prin care ne străduim 
ca rezidenții noștri să ducă o viață pe cât de 
activă, pe atât de împlinită.
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Socializare 

Tabere și excursii 

Activităţi creative 

Relaxare și timp liber 

√   Activităţi de recreere zilnice
Clubul Vârsta de Aur√   
Programe culturale√   
Competiţii sportive√   

 Vizionare de filme√  
Sală calculatoare√   
Bibliotecă√   

 Programe cu Voluntari√  
 Centru de zi√  

√   Excursii lunare la diferite obiective din 
Bucureşti

 Tabere sezoniere la munte sau la mare√  
Vizite la alte Centre√   

√   Cercuri literare
Ergoterapie√   
Ateliere creative (teatru, pictură)√   

 Programe culturale√  
Teatru şi dans contemporan√   

√   Petreceri lunare tematice
Aniversări zile de naştere√   
Evenimente√   
Yoga pentru seniori√   
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“Am simţit că am aripi, că sunt tânără din 
nou, se şterseseră anii dintre mine şi actorii 

tineri”
D-na Ardeleanu Iudith, după prima 

piesă de teatru în care a jucat.

Credem cu tărie în conceptul de îmbătrânire activă (active aging), organizând activități de 
teatru, yoga, art-terapie etc., încurajând în permanență activitățile creative pentru vârstnici 
(blogging, poezie, proză).



Vă invităm să ne vizitaţi şi să alegem împreună cel mai potrivit pachet de servicii pentru 
dumneavoastră. Pentru o ofertă personalizată, nu ezitaţi să ne contactaţi. 
Telefon 0760 670 955 sau 021  667 36 33.

OFERTA

PACHET BASIC PACHET PREMIUM PACHET EXTRA

Pachet ce cuprinde 
serviciile de bază 

pentru asigurarea unei 
îngrijiri optime 

asigurând un nivel de 
confort de 3*

Pachet ce cuprinde 
serviciile de bază, plus 

alte câteva beneficii 
pentru asigurarea unei 

îngrijiri continue 
optime, asigurând în 
acelaşi timp un nivel 

de confort 3*+

Servicii opţionale ce 
pot fi adăugate la 

ambele pachete de 
servicii BASIC şi 

PREMIUM
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ECHIPA

În prezent, echipa de specialiști care se 
dedică îngrijirii beneficiarilor noștri este 
formată din: 

√   2 medici de medicină internă/generală,
√   medic psihiatru, 
√   medic nutriționist, 
√   12 asistente medicale, 
√   asistent de fizioterapie, 
√   kinetoterapeut, 
√   psiholog, 
√   art-terapeut, 
√   2 asistente sociale, 
√   21 infirmiere, 
√   11 îngrijitoare, 
√   2 bucătari și 7 ajutori bucătar.

15

“Pentru un batrân şi incurabil 
romantic, ce mediu mai adecvat 

pentru visare, pentru a retrăi episoade 
bune şi rele dintr-o viaţă îndelungată, 

decât acest mic colţ de rai, care este 
părculeţul din spatele clădirii.

Pe o bancă, înconjurat de o vegetaţie 
bogată, ascultând ciripitul a 

nenumarate păsări, ore întregi le 
petrec îmbogăţindu-mi prezentul cu…a 

fost odată.
Şi prezentul, inerent mohorât, devine 

mai luminos.” 
– Joseph Cotnăreanu
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Centrul rezidențial
Amalia	și	Șef	Rabin	Dr.	Moses	Rosen

Centrul rezidențial
Amalia	și	Șef	Rabin	Dr.	Moses	Rosen

Strada Jimbolia nr. 105, Sector 1, București

lângă Parcul Bazilescu, metrou Bazilescu

tel: +0760.670.955;  +021.667.36.33

contact@caminulrosen.ro

www.caminulrosen.ro

facebook/caminulrosen

16



Centrul rezidențial
Amalia	și	Șef	Rabin	Dr.	Moses	Rosen


