CENTRUL REZIDENȚIAL DE ASISTENȚĂ ȘI
REINTEGRARE SOCIALĂ
A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST CÂMPINA
Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a Persoanelor fără Adăpost
Câmpina este o instituție de asistență socială de interes local, ce oferă servicii de asistență
socială, găzdurie pe perioadă determinată și hrană persoanelor fără adăpost și/sau în situație
de dificultate care au domiciliul sau reședința în Municipiul Câmpina.
Centrul și-a început activitatea în anul 2013 și are ca misiune combaterea marginalizarii
și riscului excuderii sociale a persoanelor fără adăpost sau aflate în dificultate. În aprilie 2017
acesta a fost luat în administrare de către Primăria Municipiului Câmpina.
Servicii oferite:
- găzduire pe perioadă determinată;
- servirea a trei mese pe zi;
- sprijin în întocmirea actelor de identitate și a altor acte în conformitate cu legislația în vigoare;
- intermedierea în condițiile legii, a internării în cămine care acordă asistență medicală și
socială;
- sprijin în întocmirea dosarului de solicitare a ajutorului social, a dosarului pentru încadrarea
în grad de handicap, a dosarului de internare în centre de îngrijire pentru persoane cu
handicap din cadrul DGASPC;
- suport educativ, psihologic și încurajarea reinserției sociale;

- se încearcă prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii
sociale și creșterea calității vieții;
- crearea premiselor pentru reintegrarea familală, profesională și socială.

Centrul dispune de:
• Un număr maxim de 20 locuri disponibile.
• O cameră de socializare pe timp de zi unde beneficiarii pot desfasura activități recreative
(sah, table, rummy, etc.) și se pot uita la televizor.
• Centrul are, de asemenea și un spatiu de recreere în aer liber, curtea fiind mare, aerul
curat și zona liniștită.

Admiterea în Centru se face pe baza de:
• cerere de admitere;
• acte de identitate;
• acte doveditoare de venitrui și bunuri (dupa caz);
• referat de admitere.
Contractul de furnizare servicii se va încheia pe o perioadă de până la 6 luni cu
posibilitatea de prelungire cu înca 6 luni, o singură dată în fincție de situația fiecărui beneficiar,
pentru persoanele cu domiciluiul sau reședința în Municipiul Câmpina.
Persoanele care nu au domiciliul legal sau reședința în Muncicpiul Câmpina au dreptul
să beneficieze de serviciile centrlui maxim 7 zile calendaristice, o singură dată.

Contribuția persoanelor asistate care realizează venituri este de 70% din venitul lunar,
fără a se depași nivelul contribuției lunare de întreținere aprobată pentru Centrul Rezidential,
conform actelor normative și administrative în vigoare.

CONTACT:
Adresa: Str. Voila, Nr. 114
Tel: 0344/ 111. 495
e-mail: centrulrezidentialcampina@gmail.com

