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Cine poate beneficia de 
acest serviciu?
Toate persoanele aflate în evidența 
Registrului de Evidență a Populației 
din Barañáin.

Când puteți să vă adresați 
acestui serviciu?
În momentul când aveți nevoie de infor-
mații și consiliere referitoare la servicii, 
resurse, prestații, asistență și orientare, 
în diferite situații vitale prin care treceți. 

Condițiile de îndeplinit
Expunem în continuare condițiile de 
îndeplinit pentru a putea beneficia de 
aceste resurse și ajutoare, conform 
normativei actuale.

Cum ne desfășurăm 
activitatea?
Cu ajutorul unei echipe de specialiști care 
se ocupă de persoane, familii sau de gru-
puri care promovează participarea socială.

Cum puteți să vă 
programați?
Pentru orice fel de informații sau consul-
tație sunați la telefonul 948 19 98 70, de 
luni până vineri, între orele 8:30 - 14:00. 

Unde ne aflăm?
La Serviciul Social de Bază al Primăriei 
localității Barañáin (Plaza de la Paz 
Nelson Mandela, s/n, parter).
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1. Cine suntem?
Sistemul de stat de servicii sociale este structurat pe două nivele:

 • Servicii Sociale de Bază sau asistență primară. Suntem unitatea de bază și poarta de acces la sistemul 
de stat de servicii sociale. Ne aflăm în preajma persoanelor și familiilor care ar putea să aibă nevoie de 
ajutorul nostru.

Suntem o echipă multidisciplinară din care fac parte personalul de administrație, lucrători sociali, îngriji-
tori la domiciliu, educatori sociali, educatori de familie, un consilier juridic și un consilier psihologic. 

Gestionăm și/sau vă punem la dispoziție diferite resurse tehnice, economice și materiale, pe care le vom 
prezenta mai detaliat în acest ghid.

 • Servicii sociale specializate sau asistență specializată.
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a)  Programul de protecție și 
îndrumare socială

Se adresează întregii populații.
Suntem gata să vă ascultăm în legătură cu situa- 

ția și nevoile dv. și să vă oferim un prim răspuns 
și să vă orientăm referitor la pașii de făcut pentru 
a putea beneficia de prestațiile oferite de diverse-
le sisteme de protecție socială și de programele 
Serviciului Social de Bază. 

Solicitați mai întâi o programare la un lucrător 
social (care din acel moment va deveni îndrumă-
torul dv. de referință). Acesta o să vă explice ce 
demersuri aveți de făcut în cazul dv. și ce servicii 
și prestații se pot activa pentru a vă veni în ajutor.

b)  Programul de promovare a 
autonomiei personale și de 
asistență a persoanelor în 
situație de dependență 

Se adresează persoanelor care nu se pot îngriji sin-
gure, au nevoie de îngrijirile cuiva sau se confruntă 
cu riscul de a se vedea într-o astfel de situație. Se 
adresează, de asemenea, și celor care îngrijesc ast-
fel de persoane.

Obiectivul acestui program este să vă ajute să aveți 
mai multă autonomie personală, să prevină situațiile 
în care să depindeți de îngrijirile altei persoane, să vă 
asigure necesitățile specifice și să vă ajute să benefi-
ciați de resurse alternative în caz că aveți nevoie sau 
doriți să stați în alt loc, diferit de domiciliul dv.

2. Cu ce putem să vă ajutăm?

În cadrul Serviciului Social de Bază municipal, gestionăm următoarele programe:
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c)  Programul de integrare socială 
în cadrul asistenței primare

Se adresează acelor persoane care, indiferent de 
motive sau mediu social, riscă să ajungă sau se 
află într-o situație de excludere socială.

Obiectivul acestui program este să vă ajute să va 
integrați în societate cu ajutorul prestațiilor acor-
date, conform prevederilor portofoliului Serviciilor 
Sociale generale.

d)  Programul de ocrotire a 
copilului și familiei în cadrul 
asistenței primare

Se adresează copiilor minori și familiilor.
Obiectivul acestui program este să vă garan-

teze existența unui mediu propice de dezvoltare 
personală prin mecanisme care să vă protejeze și 
să vă ajute la nivel personal, familial și social, prin 
desfășurarea acțiunilor prevăzute de portofoliul 
Serviciilor Sociale generale.

Acestea sunt cele patru programe de bază, însă Serviciul Social de Bază din Barañáin 
desfășoară și alte activități și programe de natură comunitară.
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3. Serviciile noastre
Serviciile concrete oferite de Serviciul Social de Bază din Barañáin sunt următoarele:

a)  Protecție și orientare socială
 • Solicitați în prealabil o programare la un lucrător social, cu care o să 
aveți un interviu pentru a vi se oferi orientare și consiliere. 

 • Evaluăm cererea sau solicitarea prezentate, pe baza cărora putem 
identifica și alte necesități ce pot să apară pe parcurs.

b)  Evaluare socială
 • Identificăm situația/necesitățile asociate cererii sau solicitării pre-
zentate.

 • Identificăm capacitățile dv. și punctele tari ale cazului.

c)  Diagnostic social și/sau social-educativ
 • Vă oferim analiza și evaluarea profesională a situației dv., vă indicăm 
ce-i de făcut și cum poate evolua această situație.

 • Vă oferim sprijin profesional în luarea unor decizii și în acțiunile pe 
care vi le propunem.

 • Vă oferim îndrumare prin programul de acțiune pe care îl veți urma.
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d)  Îndrumarea către alte programe
 • Odată făcuți acești pași și depinzând de cazul dv., vă veți incorpora 
într-un program concret, care poate fi chiar un program al Serviciului 
Social de Bază:

 • Promovarea autonomiei personale și asistența persoanelor care nu 
se pot îngriji singure. 

 • Integrare socială.
 • Ocrotirea copilului și a familiei.

Alte servicii specializate:

 • Din cadrul serviciilor sociale (serviciul de sprijinire a integrării sociale 
și pe piața muncii, serviciul de ocrotire a copilului și adolescenților, 
serviciul de asistență integrală a victimelor violenței asupra femeii, 
serviciul de integrare socială prin locuință etc.).

 • Alte sisteme de protecție socială: asistență sanitară, securitate so-
cială, educație, locuri de muncă, locuință, justiție, politici migratorii, 
entități dedicate inițiativelor sociale (Crucea Roșie, Caritas etc.).

e)  Promovarea unor acțiuni comunitare și de 
sensibilizare socială

Pe lângă toate acestea, desfășurăm activități și acțiuni pentru pro-
movarea unor atitudini sociale pozitive, pentru sensibilizarea și dez-
voltarea participării sociale.

f)  Sprijin în situații de necesitate deosebită
Se includ atât necesitățile de bază, cât și orientarea și îndrumarea în 
procesele de includere socială. 

g)  Demersuri de făcut și accesul la prestații
Vi le explicăm în mod detaliat în paragraful următor.
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4. Prestații și ajutoare 
În cadrul Serviciului Social de Bază ne ocupăm de demersurile necesare și vă ajutăm să accedeți la urmă-
toarele ajutoare, servicii și prestații.

Primăria localității Barañáin
 • Ajutor pentru cantina școlară.
 • Ajutor economic pentru persoanele cu 
dizabilități recunoscute și care au mari 
dificultăți la folosirea transportului în co-
mun (Bonotaxi).

 • Ajutoare economice pentru sprijinirea 
includerii sociale și/sau în caz de urgență 
socială. 

 • Serviciul de distribuire de alimente des-
tinat persoanelor în situație de excludere 
socială.

 • Convocarea de subvenții pentru organi-
zațiile dedicate inițiativelor sociale care 
își desfășoară activitatea în domeniul 
acțiunii sociale.

 • Convocarea de subvenții pentru orga-
nizațiile neguvernamentale care des-
fășoară proiecte de cooperare pentru 
dezvoltare.

 • Ludoteca municipal.
 • Centrul de resurse pentru tineret - Bara-
gazte.

 • Programul de educație familială la domi-
ciliu pentru familii cu copii între 12-18 ani. 

 • Consiliere juridică pentru femei, familie 
și copii. 

 • Îndrumare psihologică pentru femei, fa-
milie și copii.

 • Serviciu municipal de îngrijire la domiciliu 
(SAD), care include serviciul de distribuire 
de mâncare gătită la domiciliu. 

 • Serviciul de împrumut de suport tehnic și/
sau de material ortopedic și proteze (sca-
un cu rotile, cadru de mers, pat articulat, 
macara). 

 • Banca de joburi cu îngrijitori. 
 • Atelier pentru un moment de răgaz fami-
lial.

 • Cluburi de pensionari.
 • Orientarea persoanelor în situație de ex-
cludere socială în căutarea unui loc de 
muncă.

 • Ateliere de formare axate pe căutarea 
unui loc de muncă pentru persoanele 
aflate în situație de excludere socială.

 • Contract social de muncă pe durată de-
terminată pentru persoanele aflate în 
situație de excludere socială și care în-
tâmpină greutăți pentru a accede la un 
loc de muncă.

 • Sprijin și îndrumare pentru asociațiile, 
entitățile sociale și voluntariatul din do-
meniul acțiunii sociale din Barañáin.
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Departamentul pentru Drepturi Sociale de pe lângă Prefectura provinciei Navarra
Conform portofoliului Serviciilor Sociale generale (DF 69/2008 din 17 iunie 2008 și DF 30/2019 din 20 martie 
2019 prin care se modifică decretul precedent).

a) Asistența persoanelor în situație de dependență
Printre altele:
 • Serviciul de evaluare a situa-
ției de dependență a acestor 
persoane.

 • Serviciul de teleasistență.
 • Serviciul de îngrijire la domiciliu, in-
ternări temporare, centre de zi, etc.

 • Serviciul de dezvoltare a auto-
nomiei personale și prevenirea 
situației de dependență. 

 • Ajutoare economice pentru ca 
persoanele în situație de depen-
dență să poată rămâne în pro-

priile domicilii și ajutoare pentru 
îngrijitorii acestor persoane.

 • Prestații economice pentru 
asistentul personal al persoa-
nelor în situație de dependență. 

b) Asistența persoanelor în vârstă
Printre altele:
 • Evaluarea situației familiale 
în vederea accesului la un loc 
într-un cămin de bătrâni. 

 • Serviciul de internări tempo-
rare și asistență în cămine de 
bătrâni.

 • Serviciul de teleasistență.

c) Asistența persoanelor cu dizabilități
Printre altele:
 • Serviciul de evaluare a dizabi-
lității.

 • Serviciul de evaluare a aptitudinii 
ocupaționale și/sau de muncă.

 • Serviciul de asistență timpurie 
0-3 ani.

 • Serviciul de teleasistență.

 • Serviciul de internări temporare 
și asistență în cămine de bătrâni. 

 • Serviciul constând din pune-
rea la dispoziție a unor locuințe 
tutelate de stat. 

d) Asistența persoanelor cu boli mintale grave
Printre altele:
 • Serviciul de evaluare a aptitudinii 
ocupaționale și/sau de muncă.

 • Serviciul de intervenție soci-
al-comunitară pentru persoa-
nele cu boli mintale grave.

 • Serviciul de recuperare psiho-
socială. 

 • Serviciul constând din punerea 
la dispoziție a unor locuințe su-
pravegheate/tutelate de stat. 

 • Serviciul constând din pune-
rea la dispoziție a unor locuințe 
funcționale. 

 • Serviciul de internări tempora-
re și asistență în centre.

e)  Asistența persoanelor în situație de excludere socială sau care 
prezintă un astfel de risc 

Printre altele:
 • Venit garantat.  • Ajutoare economice suplimentare.  • Sprijin pentru integrarea socială.
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 • Serviciul de sprijin pentru 
integrarea socială și pe piața 
muncii. Echipele de Integrare 
Socială și de Muncă (EISOL). 

 • Serviciul de integrare socială 
prin locuință. Echipa de Inte-

grare Socială prin Locuință 
(EISOVI).

 • Serviciul de asistență și con-
siliere în materie de legislație 
referitoare la străini pentru 
persoanele emigrante.

 • Serviciul de cazare pentru per-
soanele fără adăpost. 

 • Ajutoare economice și îndru-
mare socială în mediu deschis 
pentru persoanele aflate în si-
tuație de excludere socială.

f) Asistența minorilor
Printre altele:
 • Serviciul de îndrumare familială.
 • Serviciul de mediere familială.
 • Serviciul punct de întâlnire 
familial.

 • Serviciul de evaluare a situații-
lor de marginalizare.

 • Serviciul de ocrotire a copilului 
și adolescentului. Echipa de 
Ocrotire a Copilului și Adoles-
centului (EAIA).

 • Serviciul de intervenție familială.

 • Serviciul de educație pentru 
adolescenți.

 • Serviciul de plasament familial.
 • Serviciul de informații, consiliere, 
evaluare și sprijin pentru adop- 
țiile naționale și internaționale.

g) Asistența victimelor violenței asupra femeilor
Printre altele:
 • Serviciul constând în centre de 
primire în regim de urgență.

 • Serviciul constând din pune-
rea la dispoziție a caselor de 
adăpost. 

 • Serviciul de adăpost pentru 
victimele traficului de carne 
vie.

 • Ajutoare pentru cazuri de ur-
gență socială.

 • Serviciul specializat de asis-
tență integrală a victimelor vi-
olenței asupra femeilor. Echipa 
de Asistență Integrală pentru 
Violența asupra Femeilor (EAIV).

Alte prestații
 • Sejur în stațiuni balneoclimate-
rice pentru persoanele în vârstă.

 • Informații asupra programului 
de turism al IMSERSO.

 • Carnetul de familie numeroasă 
și/sau familie monoparentală 
(primul și renovările ulterioare).

 • Alocații familiale (ajutoare 
economice pentru familiile 
numeroase și familiile mono-
parentale etc.).

 • Referințe pentru accesul la pre-
stațiile oferite de Crucea Roșie, 
Caritas și alte entități sociale. 

 • Referințe pentru accesul la pres- 
tații oferite de alte sisteme de 
protecție socială, pentru tarife 
sociale de transport și pentru 
diferiți furnizori de servicii etc.

 • Referințe pentru acordarea de 
către Departamentul Învăță-
mântului de pe lângă Prefectura 
provinciei Navarra de burse de 

studiu destinate familiilor aflate 
în situație de excludere socială. 

 • Referințe pentru obținerea sau 
renovarea permisului de mun-
că și/sau de ședere: 

• Referințe pentru cererile de 
împământenire. 

• Referințe pentru cererile de 
întregire a familiei. 

 • Altele.
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5. Să cunoaștem mai bine diferite resurse și 
prestații municipale
Personalul de specialitate din cadrul Serviciului Social de Bază va evalua fiecare caz în parte înainte să 
accedeți la aceste resurse și prestații. 

Serviciul de îngrijire la domiciliu (SAD)
Cui i se adresează?

 • Tuturor persoanelor care:
• Figurează în evidența Registrului de Evidență a 

Populației din Barañáin.
• Prezintă limitări temporare sau permanente 

ale capacității de a duce o viață autonomă și 
care le împiedică să-și satisfacă prin mijloace 
proprii nevoile personale și sociale.

• Au nevoie de asistență pentru a-și desfășura 
viața la domiciliu.

Ce oferă?

 • Sprijin pentru satisfacerea nevoilor casnice de zi 
cu zi: alimente, haine, întreținerea locuinței. Dispu-
ne de un serviciu de distribuire de mâncare gă-
tită la domiciliu (catering), de luni până duminică. 

 • Îngrijire personală și igienă: toaletă personală, cu-
rățenia casei etc.

 • Asistență psihosocială: autostima, socializare.
 • Asistență socială comunitară: însoțire în afara 
domiciliului. 

 • Asistență familială: pentru îngrijitori.
 • Asistență tehnică în locuință: împrumut de mate-
rial ortopedic și proteze (scaun cu rotile, cadru de 
mers, pat articulat etc.). 

Unde și când se prestează?

 • În principal, la domiciliul unde locuiește persoa-
na beneficiară și în mediul comunitar al acesteia, 
aflat pe raza comunei Barañáin.

 • La modul general, de-a lungul întregului an, de luni 
până duminică, cu program de zi, dimineața și du-
pă-amiază, între orele 7:30 - 21:30. Durata maximă 
este de 2 ore pe zi, ce se pot repartiza de-a lungul 
mai multor intervenții pe zi. 

 • În weekenduri și în zilele de 
sărbătoare se prestează numai 
serviciul de asistență 
personală.
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Atelier pentru un moment 
de răgaz familial 

Cui i se adresează?

 • Persoanelor din localitatea Barañáin în situație de 
dependență moderată.

 • Maximum 12 asistențe.
 • Puteți solicita informații pentru a vă înscrie la Ser-
viciul Social de Bază.

Ce oferă?

 • Terapie ocupațională grupală și activități destina-
te prevenirii deteriorării cognitive.

Unde și când se prestează?

 • Din luna octombrie până în luna mai, trei zile pe 
săptămână, câte două ore și jumătate pe zi: 

• Atelier de psiho-motricitate, 1 oră și 15 minute. 
• Atelier pentru prevenirea deteriorării cognitive, 

1 oră și 15 minute.
 • Clubul Pensionarilor din Plaza de la Paz Nelson 
Mandela, octombrie - mai.

Cluburile Pensionarilor
Cui i se adresează?

 • Tuturor pensionarilor. 

Ce oferă?

 • Centru social, loc de întâlnire unde se organizea-
ză activități (ateliere de arte decorative, pictură 
pe pânză, croitorie, dans etc.), ieșiri și excursii, 
atelier pentru exercitarea memoriei, grup de vo-
luntariat etc. 

Unde se află?

 • Plaza de la Paz Nelson Mandela s/n, parter. Telefon: 
948 27 90 30.

• Program centru: zilnic, între orele 11:00 - 14:00 
și 15:00 - 21:00.

• Program birou: marțea și joia, între orele 17:00 
- 19:30.

 • Clubul Pensionarilor Caimito: Plaza Caimito s/n, 
parter.

• Program centru: zilnic, între orele 11:00 - 21:00.
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Baragazte – Centru de Resurse pentru Tineret
Cui i se adresează?

 • Tuturor tinerilor în vârstă de 12 - 30 ani.

Ce îți oferă?
 • Cedarea de săli de sport, dulapuri și vestiare.
 • Loc de întâlnire: lunea, miercurea între orele 18:00 - 
20:45 și vinerea și sâmbăta între orele 17:00 - 21:45.

 • Spații cu intrare liberă care dispun de fotbal de masă, 
ping-pong și alte jocuri de masă, unde poți să te întâl-
nești cu prietenii, în prezența permanentă a educatorilor. 

 • Materiale de împrumutat: (corturi, echipament pentru 
alpinism, jocuri de masă etc.). De asemenea, puteți să 
găsiți și materiale informative-preventive referitoare 
la consumul de substanțe psihotrope, sexualitate, de-
pendențe comportamentale etc. 

 • Serviciul de informare pentru familie: împrumutarea de 
materiale, consiliere, cursuri, ateliere cu părinții, coordo-
nare cu Asociațiile de Părinți ai Elevilor (Ampas). Tot ce 
este necesar pentru soluționarea unor eventuale nelă-
muriri ce se pot ivi în sânul familiilor cu copii adolescenți.

 • Sprijinirea inițiativelor: personale, din partea unor 
grupuri, asociații etc. pentru a demara și finaliza pro-
iecte, propuneri sau inițiative. 

 • Informatică: dispunem de o sală cu opt calculatoare, de 
uz gratuit și public, cu acces la internet și imprimantă. 

 • Cursuri trimestriale: atât sportive cât și culturale.
 • Alte ateliere punctuale, ieșiri și colocvii pe teme de: 
educație sexuală, dependențe comportamentale, dro-
guri, egalitate etc.

 • Campanii de prevenire și perioada care precedă festi-
vitățile: în perioada care precedă festivitățile prilejuite 
de hramul localității Barañáin și în perioada de vară, se

pregătește o campanie în cadrul căruia se lucrează cu 
tinerii, se pun la punct spațiile de distracție care se pun 
la dispoziția tineretului, se pregătește autobuzul ”Voy 
y Vengo”, se realizează munca de prevenire în cadrul 
localurilor și restaurantelor și se difuzează tot felul de 
materiale referitoare la egalitate, sexualitate și droguri. 

 • Ajutor la învățătură, spații pentru tineret: se adresea-
ză tinerilor din clasele I-a, II-a și a III-a din învățămân-
tul gimnazial. Îmbină sprijinul la facerea temelor cu 
activități ludice. Se accede prin serviciile de Îndruma-
re Școlară și Serviciul Social de Bază. 

 • Biroul de Informații pentru Tineret (OIJ): serviciu ce 
oferă informații actualizate și plurale, adaptate la 
necesitățile concrete ale fiecărei persoane. În cadrul 
acestui serviciu funcționează și OIJ ”acasă”, prin care 
informațiile se trimit prin email acelor persoane care 
și-au manifestat interesul pentru activitățile noastre 
și ne-au lăsat adresa lor de email. 

 • Barañáin te întâmpină: activitate ce se realizează îm-
preună și pentru tinerii nou-veniți la Barañáin, pentru 
a le dori bun-venit și pentru a le prezenta resursele de 
care pot dispune și pentru a le ușura socializare cu 
alte grupuri similare.

Unde se află?

 • C/ Pueblo Viejo s/n. 
Telefon: 948 385925 / 696841594 
Email: baragazte@baranain.com

 • WhatsApp, Facebook, Twitter și Instagram
• Program de lucru cu publicul: 

De luni până vineri, între orele 11:00 - 14:00 și 
între orele 16:00 - 21:00.

• Vinerea și sâmbăta, între orele 11:00 - 14:00 
și 17:00 - 22:00
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Ludoteca “Educarea prin Joc”
Cui i se adresează?

 • Copiilor între 6 și 12 ani, care figurează în Registrul 
de Evidență a Populației din Barañáin.

Ce le oferă?

 • Este un spațiu ludic și educativ unde, cu ajutorul 
unor activități recreative, se lucrează, printre al-
tele, pe domeniul social, al cunoașterii, motrice, 
stimulare și exprimare.

 • Jocul liber este activitatea principală. Se com-
pletează cu activități și ateliere dirijate, celebra-
rea unor sărbători concrete, cum ar fi Crăciunul, 
Halloween, Carnavalul sau ziua de 8 martie.

 • Program de sprijin la învățătură: se adresează ele-
vilor din cursul primar, clasele I - IV, cu respectarea 
grupărilor lingvistice, între orele 16:30 - 17:30. 

Unde se află?

 • Avenida Comercial 22 parter. 
Telefon 948 594841/699 181568. 
Email: ludoteca@baranain.com. 
Facebook în pagina web a Ludotecii Barañáin. 
Instagram: @ludotecabaranain

 • Este deschisă pe durata întregului an școlar, cu 
înscriere prealabilă, prezentând două fotografii și 
cu plata unei cote unice de 2€. Ludoteca funcțio-
nează după următorul program:

• Grupul lingvistic de spaniolă: lunea și 
miercurea, între orele 17:30 - 19:00.

• Grupul lingvistic de euskera: mar-
țea și joia, între orele 17:30 - 19:00.

• Grupul mixt: vinerea de la ora 
17:00 la ora 19:00.

Programul Municipal de Educație 
Familială la Domiciliu

Cui i se adresează?

 • Părinților cu copii între 12 și 18 ani.

Ce oferă?

 • Program specializat axat pe prezervarea familiei și 
capacitarea și autonomia părinților. Își propune să-i 
ajute pentru a deveni mai eficienți în interacțiunea 
cu copiii lor, prin stabilirea normelor și jaloanelor de 
asistență și îngrijire, lucrând pe două nivele: 

• Consiliere: formarea familiei, adaptarea la 
schimbările sociale care implică familia, po-
tențarea capacităților de bază ale sistemului 
familial pentru a le adapta la necesitățile fie-
cărui ciclu vital.

• Intervenția psiho-educativă: gestionarea și 
rezolvarea conflictelor. Un proces educativ 
prin care se încearcă să se faciliteze în cadrul 
familiei implementarea schimbărilor, modifi-
cărilor sau îndreptărilor necesare pentru buna 
funcționare a acesteia, în scopul îmbunătățirii 
dezvoltării și evoluției membrilor săi și a pro-
priului sistem familial. 

Unde se află?

• În principal, la locul de 
reședință al beneficia-

rului și în mediul său 
comunitar. 
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Serviciul de Consiliere Juridică 
pentru Femei și Familie

Cui i se adresează?

 • Persoanelor aflate într-o situație critică cauzată 
de un divorț traumatic sau de conflicte familiale 
și care au nevoie de asistență juridică specifică, 
în mod special femeilor care trec sau au trecut 
prin situații în care au loc acte de violență asupra 
femeilor. 

Ce oferă?

 • Informare și consiliere în toate domeniile juridice 
(mai ales în domeniul dreptului civil, de familie, de 
succesiune, penal și de muncă), precum și în legă-
tură cu căile de urmat sau demersurile de făcut în 
domeniul respectiv. 

Unde se află?

 • La Serviciul Social de Bază, o zi pe săptămână, 
între orele 9 - 14, cu programare prealabilă.

Serviciul de Consiliere Psihologică 
pentru Femei și Familie

Cui i se adresează?

 • Persoanelor aflate într-o situație critică cauzată 
de un divorț traumatic sau de conflicte familiale și 
care au nevoie de asistență psihologică specifică, 
în mod special femeilor care trec sau au trecut 
prin situații în care au loc acte de violență asupra 
femeilor. 

Ce oferă?

 • Consiliere psihologică individualizată.

Unde se află?

 • La Serviciul Social de Bază, o zi pe săptămână, 
între orele 8 - 14, cu programare prealabilă.
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Program de Formare Ocupațională 
și Abilități Profesionale

Cui i se adresează?

 • Persoanelor aflate în situație de excludere socială 
sau în situație de risc de ajunge în situație de ex-
cludere și care întâmpină greutăți la găsirea unui 
loc de muncă.

Ce oferă?

 • Obiectivul acestui program este să ofere acestor 
persoane diferite activități și/sau ateliere forma-
tive pentru a-și îmbunătăți șansele de angajare și 
abilitățile profesionale.

 • Pentru realizarea programului colaborăm cu di-
verse entități dedicate inițiativelor sociale: EISOL, 
Fundația Koine, Gaztelan, Grupul Sifu etc.

 • Ateliere formative, care pot cuprinde diferite dome-
nii profesionale: stivuitoare, depozite, curățenie de 
clădiri și spații comerciale, îngrijirea persoanelor în 
situație de dependență, competențe digitale.

Unde se află?

 • Persoanele care pot să participe la acest program 
sunt propuse de Serviciul Social de Bază.

Contracte Sociale de Muncă pe 
Durată Determinată

Cui i se adresează?

 • Persoanelor aflate în situație de excludere socială 
și care au nevoie de îndrumare socială pentru a 
parcurge un itinerar de integrare, pentru a do-
bândi abilități sociale și de muncă și aptitudini 
profesionale, care să contribuie la îmbunătățirea 
posibilităților de integrare socială și de muncă.

Ce oferă?

 • Proiecte de interes colectiv și nonprofit, care im-
plică contractarea temporară de către Primărie a 
aprox. 16 persoane/an, timp de șase luni, pentru 
a desfășura activități de muncă de interes social 
pentru localitate. 

Unde se află?

 • Persoanele care pot să participe la acest program 
sunt propuse de Serviciul Social de Bază.


