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Newsletter 8
Noi membri în familia ASISOC – DASC Zalău și DAS Brașov
Abordarea integrată a ASISOC în cadrul proiectului fAMILIA a
convins numeroase municipii reședință de județ din România
să se alăture familiei utilizatorilor celui mai complex sistem
integrat de management a asistenței sociale. Municipiile
Zalău și Brașov sunt cei mai noi membri ai acestei familii,
eficientizându-și activitatea și simplificând procesele birocratice pentru persoanele aflate în
situații vulnerabile. Astfel, ASISOC își consolidează poziția de lider al acestui segment de viață,
contribuind la digitizarea accelerată a autorităților locale. Peste 20% din Populația României
trăiește în comunități care utilizează sistemul informatic dezvoltat de
către Indeco Soft, iar numărul acestora continuă să crească. Le urăm un
călduros Bun Venit în familie Direcțiilor de Asistență Socială Brașov și Zalău
și sperăm că utilizarea instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului
fAMILIA și puse la dispoziție de ASISOC, vor contribui la reducerea
birocrației, le vor ușura semnificativ activitatea și îi vor ajuta să crească
semnificativ calitatea vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile!

Soluțiile dezvoltate în cadrul proiectului fAMILIA sunt utilizate în cadrul proiectului ''Pune
suflet pentru bunici'' implementat de DAS Baia Mare
Proiectul are ca obiectiv general este îmbunătățirea calității vieții a unui
număr de 170 persoane vârstnice dependente, expuse riscului de
excluziune socială, prin asigurarea accesului la serviciile de îngrijire
personală la domiciliu. Proiectul are o componentă inovativă prin
monitorizarea permanentă a 35 de vârstnici, cu o stare de sănătate mai
precară, care vor beneficia de dispozitive inteligente și care vor putea fi
monitorizați de către echipa medicală și de către aparținători. Sistemul
informatic de management al persoanelor monitorizate. este utilizat pentru 4 categorii de
utilizatori:
1. Persoane cu deficiențe cognitive (Alzheimer) pentru care este vitală monitorizarea locației,
interacțiunea directă minimă cu sistemul, iar dispozitivele utilizate trebuie să fie cât mai
greu de pierdut;
2. Persoane cu probleme cardiace, pentru care monitorizarea tensiunii arteriale și pulsului
sunt cruciale;
3. Persoane cu probleme asociate diabetului, pentru care este necesară monitorizarea zilnică
a nivelului glicemiei;
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4. Persoane cu probleme complexe, pentru care este necesară monitorizarea unor parametri
multiplii (puls, tensiune arterială, nivel de oxigen în sânge, glicemie).
Soluția tehnică funcțională pentru toate aceste categorii de persoane presupune transmiterea
în timp real a datelor colectate de către dispozitivele de monitorizare către un server central
și emiterea de alerte către personalul medical și/sau membrii de familie, în situația
detectării unor valori anormale. De asemenea, pentru pacienții cu probleme/deficiențe
cognitive, soluția va permite localizarea cu ușurință a acestora și va transmite alerte
automate în situația în care aceștia depășesc un perimetru predefinit (geofencing). Pentru
fiecare parametru înregistrat se stochează momentul de timp al înregistrării și, dacă este
posibil, corelația cu poziția GPS a persoanei.

Încheierea proiectului fAMILIA - Asistență Medico-socială Integrată stimuLând
Îmbătrânirea Activă
În urma cu trei ani, pe 03.08.2017, era semnat contractul de finanțare pentru proiectul fAMILIA
- Asistență Medico-socială Integrată stimuLând Îmbătrânirea Activă, inițiativă prin care Indeco
Soft își propunea să dezvolte produsul ASISOC – care la acel moment era deja cea mai bună
soluție informatică pentru managementul beneficiilor și serviciilor de asistență socială din
România – într-un sistem integrat inovator care să permită, de asemenea, monitorizarea stării
de sănătate a beneficiarilor și să se constituie într-un sprijin real pentru îmbătrânirea activă a
acestora.
În ultimii trei ani, echipa Indeco Soft a alocat resurse importante cercetării industriale și
dezvoltării soluțiilor pentru a îndeplini acest obiectiv. Astăzi, putem spune cu mândrie că
efortul nostru a fost răsplătit cu succes.
Rezultatul atins reprezintă un sistem de integrare a soluțiilor de eAsistențăSocială și eSănătate,
soluție standard național de facto în domeniu, cu perspective de integrare la nivel comunitar.
Acest rezultat inovativ și unic pe piața românească contribuie la transformarea digitală a
administrației publice locale, asigurând un instrument transparent, eficient, ergonomic și
incluziv pentru furnizarea de servicii socio-medicale integrate la nivel local. ASISOC fAMILIA a
devenit liderul de piață în nișa serviciilor electronice de management a asistenței sociale în
Municipiile Reședință de Județ din România.
Evenimentul de încheiere a proiectului –
conferința finală - a avut loc în data de
16.09.2020 în Baia Mare, undei am avut alături
clienți și parteneri, reprezentanți din direcții de
asistență socială. Din păcate, contextul
epidemiei de COVID-19 ne-a împiedicat în
organizarea unui eveniment de mare amploare și
a vă avea alături pe toți cei care ne-ați ajutat dea lungul timpului să dezvoltăm acest produs.
Suntem convinși că ați fost alături de noi, cel
puțin sufletește, și promitem că, de îndată ce contextul medical o va permite, vom organiza
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un nou eveniment, la dimensiunea pe care Sistemul de Asistență Socială din România o merită,
și sperăm că ne veți fi alături și fizic.

În continuare, ca parte a misiuni noastre, vom face eforturi pentru a vă oferi soluții fiabile,
ergonomice, menite să optimizeze procesele interne și interacțiunea cu persoanele aflate în
situații vulnerabile. Împreună, putem contribui la digitalizarea și dezvoltarea sistemului de
asistență socială din România, într-o abordare unitară, integrată, ce pornește de la nevoile
reale ale beneficiarilor, asistenților și comunităților locale.
În încheiere, dorim să adresăm pe această cale mulțumiri întregii echipe Indeco Soft, clienților,
partenerilor și colaboratorilor noștri și tuturor celor care au dat viață proiectului fAMILIA,
alături de care dorim să continuăm pe drumul eficienței digitale, echității și transparenței în
Asistență Socio-Medicală în România.
Sincere mulțumiri!
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