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SCOPUL serviciului social Centrul de zi pentru asistență și 
suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie este de 
a asigura servicii sociale menite să conducă la îmbunătățirea 
calității vieții familiei și a persoanelor aflate în nevoie, pentru 
a depăși anumite situații de criză, precum și de prevenire a 
marginalizării sociale.

un loc în care orice persoană se poate adresa unui grup 
de specialiști din diferite domenii (social, juridic, psihologic, 
spiritual), pentru a fi ascultată, înțeleasă, consiliată, astfel 
încât să poată găsi soluții la diferitele probleme cu care se 
confruntă, sau să depășească situațiile de dificultate pe care 
le întâmpină;

MISIUNEA noastră e diminuarea suferinţei nevoiaşilor şi 
ajutorarea persoanelor care se află în dificultate, respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului, în plan general, şi ale 
categoriilor sociale defavorizate, în plan special.

Ce este Centrul de zi sprijin și suport pentru alte persoane 
aflate în situație de nevoie?

Fiecare persoană, indiferent de situația ei materială, de 
poziția socială, sau starea de sănătate, are dreptul la o viață 
demnă și decentă.

Acest Centru de zi, fără personalitate juridică, înfiinţat şi 
administrat de Episcopia Slatinei și Romanatilor, este:

un mod prin care dialogul sincer și deschis favorizează 
comunicarea, bună înțelegere, dezvoltarea relațiilor umane, 
rezolvarea conflictelor, cunoașterea reală a problemelor, 
identificarea cauzelor, precum și găsirea soluțiilor și a 
modalităților de rezolvare.

un serviciu gratuit de informare și consiliere, adresat 
copiilor, tinerilor, adulților și familiilor;



persoane care trăiesc în comunități marginalizate;

familii fără venituri, sau cu venituri insuficiente pentru 
satisfacerea nevoilor de bază;

În cadrul Centrului sunt admise şi asistate următoarele 
categorii de beneficiari direcți, ce necesită sprijinul în vederea 
integrării şi incluziunii sociale (în limita locurilor disponibile):

familii cu mulți copii și familii monoparentale cu copii;

cererea părinților sau a reprezentanților legali;
actele de stare civilă și identitate copil și aparținători 

(copie Carte de identitate pentru toți membrii familiei, copie 
Certificate de căsătorie, copie sentințe de divorț, documente 
de încredințare a copilului, copie Certificate de naștere  etc.);

persoane sau familii aflate în situație de nevoie socială, 
economică sau juridică;

familii ale persoanelor aflate în detenție;

declarație notarială pentru persoanele fără venituri;

persoane cu dizabilități;

alte documente relevante.

CONDIȚII DE ADMITERE ȘI FRECVENTARE

documente din care să rezulte veniturile familiei;
adeverință elev;

BENEFICIARI

tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

vârstnici, grupuri sociale și comunități, aflate în situație 
de dificultate, sau risc social.

copie document atestare încadrare în grad de handicap 
în termen de valabilitate;

adeverință medicală cu diagnosticul prezent, cu ante-
cedentele medicale personale, precum și faptul că solicitantul 
suferă/ nu suferă de boli psihice și infecto-contagioase și cu 
recomandarea frecventării Centrului;



“Dăruind, vei dobândi!”
Părintele Nicolae Steinhardt

FACILITĂȚI OFERITE

pachete cu rechizite, îmbrăcăminte, alimente;

prevenirea abandonului școlar.

ajutoare materiale, etc.

PERSONALUL DE SPECIALITATE 
Consilier Social – Pr. Constantin ALDEA
Asistent Social – Andreea CONSTANTIN
Psiholog – Neptina Elena NEAGOE (voluntar)

sprijin pentru reintegrare şcolară și socială;

sprijin pentru orientare școlară și profesională;

sprijin pentru cumpărarea medicamentelor;
intervenție la instituţii responsabile, pentru a 
facilita accesul beneficiarilor la un loc de muncă; 

servicii de recreere și socializare;

activități de promovare a unui stil de viață sănătos 
și ocrotirea sănătății;

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE
sprijin și consiliere;

Grădiniței 1, Slatina-Olt 230080
0770.632.960 / 0733.504.019
www.episcopiaslatinei.ro
episcopiaslatinei@gmail.com
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