● instituție publică de asistență socială, cu personalitate juridică,
înființată prin H.C.L. nr. 113/20.10.2016, funcționează sub autoritatea
Consiliului Local Galați și sub coordonarea Direcției de Asistență Socială
a Municipiului Galați.

Date de contact:
Adresa: Galati, str. Stiintei nr. 26
Telefon/Fax: 0336/802052
Email: cmsstgl@gmail.com
Director,
Viorica - Liliana Colac
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În cadrul Proiectului Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri,
derulat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, AXA prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării
durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de
dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană
Valoarea proiectului: 12.658.730,00 lei
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•

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru
Tineri este un serviciu social înființat cu scopul de a
preveni/combate riscul marginalizării sociale a
persoanelor tinere aflate în situație de dificultate
extremă și de a crea, dezvolta și aplica un ansamblu
de măsuri și proceduri menite să ducă la formarea,
dezvoltarea, îmbunătățirea sau redobândirea
capacităților de viață independentă a persoanelor
beneficiare.
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Persoanele tinere defavorizate, cu vârsta până la 35 de ani, fără venit sau care beneficiază doar de
prestații sociale acordate în conformitate cu legile speciale aflate în vigoare și care se încadrează în una din
următoarele categorii:
• tineri cu vârsta de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului cu
dificultăți de integrare socială;
• mamele tinere victime ale violenței în familie, singure cu copii, care au nevoie de suport pentru
întreținerea unei familii din care agresorul nu mai face parte;
• persoanele de etnie romă supuse excluziunii sociale;
• beneficiarii de venit minim garantat;
• persoanele aflate anterior în detenție care nu beneficiază de suport din partea familiei.
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•
•
•
•
•
•
•
•

vârsta minimă 18 ani împliniți, maxim 35 ani;
domiciliul pe raza municipiului Galați;
să nu dețină în proprietate o locuință sau să nu fi înstrăinat o locuință în ultimii 5 ani;
să fie lipsit de sprijin familial;
starea de sănătate fizică și mentală să îi permită inserția în colectivitate;
persoana să fie autonomă, capabilă să se autodeservească;
nu pot fi readmise în centru persoanele pentru care contractul de servicii a încetat din motive disciplinare;
nu pot avea acces în centru persoanele care au beneficiat de servicii sociale în alte centre și cărora le-a
încetat contractul de servicii din motive disciplinare.
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găzduire pe perioadă determinată;
îngrijire personală;
educare;
consiliere psihologică și suport educațional;
consiliere socială și juridică;
reintegrare familială și comunitară;
socializare și activități culturale;
facilitarea accesului la serviciile Cantinei de Ajutor Social și oferirea posibilității beneficiarilor de a-și
prepara singuri hrana zilnică;
 consiliere și orientare vocațională;
 dezvoltare abilități de viață independentă;
 menaj.
Conform art. 6 alin. (2) lit. ”d” din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului
Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 113/20.10.2016,
serviciile oferite în cadrul centrului sunt gratuite.
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Imobilul centrului este alcătuit din parter, două etaje și mansardă, cu următoarele spații:
•
•
•
•
•
•
•
•

camere cu 2 paturi – 30
sală consiliere, îndrumare și orientare profesională -2
sală de instruire personal – 1
birou – 1
cabinet medical – 1
sală de așteptare – 1
bucătărie – 1
sală de mese – 1

•
•
•
•
•
•
•
•

spălătorie+uscător -1
uscătoare – 3
cameră sortare rufe -1
magazie de alimente -1
magazie – 2
spații de depozitare – 3
grupuri sanitare -12
cameră centrală termică -1

Serviciul social Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați funcționează cu un
număr de 60 de locuri, perioada de cazare este determinată, de 1 an, cu posibilitatea prelungirii succesive cu
câte un an, fără a depăși perioada de maxim 5 ani, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în
raport cu nevoile individuale ale acestuia (conform Standardului minim de calitate pentru serviciile sociale cu
cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului,
aplicabile centrului rezidențial pentru tinerii în dificultate, cod 8790 CRT-I, din Ordin 29/2019).
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Participare la Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenți, în vederea integrării
profesionale;

Activitate de prevenire a consumului de
droguri realizată în colaborare cu
Centrul Regional de Prevenire, Evaluare
și Consiliere Antidrog Galați în Grădina Botanică;

Informare a tinerilor cu privire la
drepturile și obligațiile pe care le au,
precum și la consecințele adoptării
unor comportamente deviante/antisociale
pentru reducerea riscului infracțional și de
victimizare, realizată în colaborare cu reprezentanții
structurilor M.A.I.
(I.P.J. Galați, I.J.J. Galați, S.T.P.F Galați, S.J.A. Galați,
C.P.E.C.A Galați, A.N.I.T.P Galați);

Activitate de voluntariat realizată prin
participarea la cea mai mare mișcare
socială de ecologizare: ”Let`s do it România!

9

Prezentarea efectelor negative
ale fumatului realizată cu ocazia
“Zilei Mondiale împotriva fumatului”;

Conștientizare și informare cu ocazia
Zilei Internaționale de Eliminare a Violenței
asupra Femeilor, realizată în colaborare
cu Asociația ”Speranța și Vis Împlinit”
și Inspectoratul de Poliție al Județului Galați,
în cadrul proiectului ”Parteneriat pentru Educație”;

Activități gospodărești: amenajarea curții
interioare, plantarea copacilor, curățenie
de primăvară/toamnă;

Prevenire a criminalității, precum
și de facilitare a reintegrării sociale a
persoanelor private de libertate numită:
“Lecții de viață/ Învață din greșeli” organizată
în parteneriat cu Penitenciarul Galați;

Informare a beneficiarilor cu privire la
creșterea gradului de siguranță în afara
centrului organizată în colaborare cu
reprezentanți ai Secției 5 de Poliție Galați.
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13 Beneficiari înscriși la cursuri de calificare,
în cadrul proiectului „Delta – Dezvoltarea și inserția
profesională a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est"
și 4 beneficiari în cadrul proiectului INTESPO la A.J.O.F.M. Galați;

Obținere venituri/integrare profesională:
- angajare cu forme legale a 19 de beneficiari;
- obținere pensie de invaliditate, în urma întocmirii
documentației la Cabinetul de Expertiză Medicală
a Muncii Galați pentru 8 tineri;
- încadrare în grad de handicap la Serviciul de
Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu
Handicap a 3 beneficiari;
- întocmire dosar VMG pentru 2 (doi) tineri.

7 Beneficiari sprijiniți pentru întocmirea
dosarului de locuință socială /ANL și depunerea
acestora la Serviciul de Administrare Fond Locativ și
Spații cu altă Destinatie;
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● Serviciu social fără personalitate juridică, înfiinţat prin H.C.L. nr. 520 / 20.11.2003
a funcționat până în data de 27.03.2017 în subordinea Căminului pentru
Persoane Vârstnice Sf. Spiridon. În conformitate cu H.C.L. nr. 127/28.03.2017,
Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost funcţionează în subordinea
Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri.

Date de contact:
Adresa: Galati, str. Alexandru cel Bun nr. 27
Telefon/Fax: 0236/490960
Email: centru_urgenta@yahoo.com
Director,
Gina Gogoț
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Centrul de Urgență pentru Persoane fără
Adăpost este constituit ca serviciu social pentru
persoanele aflate în situații de dificultate extremă în
scopul:
 reintegrării în familia de proveniență sau în alte
instituții de profil ce pot asigura asistență socială
pentru o perioadă nedeterminată, pentru
satisfacerea nevoilor primare ale persoanelor fără
adăpost;
 înlăturării cauzelor şi rezolvării parțiale sau totale a
efectelor marginalizării sociale;
 redobândirii capacităților de viață independentă a
persoanelor beneficiare.
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•

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Urgență acordate sunt persoane care
indiferent de sex, etnie, religie, vârstă, care din motive singulare sau cumulate de ordin
social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc
în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o
locuință în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau
penitenciare de unde urmează ca într-un termen scurt (în termen de 2 luni), să fie externate,
respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reședință.

•

Centrul dispune de un număr de 44 de locuri de cazare, iar în perioada ianuarie –
decembrie 2018, au fost înregistrate 201 solicitări. Pentru toate solicitările s-a efectuat
evaluare inițială și cazare temporară. Din cei 201 solicitanți au fost admiși, încheindu-se
contracte de furnizare servicii sociale pentru 169 de persoane.
Media anuală cu privire la numărul de beneficiari în 2018 este de 113 persoane.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vârsta minimă de 18 ani;
să aibă domiciliul stabil pe raza municipiului Galați;
starea de sănătate fizică și mentală să îi permită inserția în colectivitate;
persoana să fie autonomă, capabilă să se autodeservească;
să nu fie dependentă de alcool, droguri;
nu pot fi admise în centru persoanele pentru care furnizarea serviciilor sociale a încetat din motive
disciplinare;
să nu deţină în proprietate o locuinţă sau să nu fi înstrăinat o locuinţă în ultimii 3 ani;
să nu dețină/ să nu fi deținut în ultimul an depozite bancare personale mai mari de 3000 lei;
să nu fi refuzat atribuirea unei locuințe sociale/ANL;
să fie lipsit de sprijin familial.
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 găzduire pe perioadă determinată;
 consiliere socială și psihologică (consiliere pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active, educare cu
privire la administrarea bugetului);
 servicii de asistenţă medicală primară şi îngrijire (servicii de infirmerie, îngrijire igienico-sanitară,
igienizarea spaţiului de habitat).
În caz de necesitate (ninsori, temperaturi foarte scăzute, intemperii, coduri de avertizare) pentru a
evita eventuale decese în stradă ale persoanelor fără adăpost, Centrul de Urgenţă poate asigura cazare
persoanelor aflate în situaţie de criză extremă, după cum urmează:
 primirea persoanelor identificate în stradă de către lucrători ai poliţiei, jandarmeriei, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul de Ambulanţă solicitări din partea administraţiilor pieţelor, sesizări
din partea cetăţenilor, în regim de 24 de ore din 24;
 menținerea unui contact permanent cu autoritatea locală și cu instituțiile publice de asistență socială, în
vederea facilitării accesului beneficiarilor eligibili pentru centrele de tip rezidenţial.
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Imobilul centrului este alcătuit din parter și etaj cu următoarea structură: Parter și E1
PARTER:
• birou asistență socială – 1
• birou director - 1
• cabinet psiholog – 1
• cabinet medical -1
• cabinet consiliere socială – 1
• oficiu alimente (spațiu de distribuție) – 1
• sală de mese (capacitate 25 locuri) – 1
• spălătorie – 1
• centrală termică – 1
• vestiar personal auxiliar – 1
• grup sanitar (duș) pentru persoane cu
dizabilități – 1
• grupuri sanitare persoane valide - 7
• filtru sanitar – 1

•
•
•

cabină poartă – 1
cameră zonă tampon – 1
camere izolare – 2 (bărbați - 1 pat, femei – 1
pat)
• camere cu 1 pat – 1
• camere cu 2 paturi – 8
• camere cu 3 paturi – 4
ETAJ 1:
• cameră cu 1pat – 1
• cameră cu 2 paturi – 2
• cameră cu 3 paturi – 2
• cameră cu 4 paturi – 1
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•

Conform art. 6 alin. (7) lit. ”c” din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de
Urgență pentru Persoane fără Adăpost, aprobat prin H.C.L. nr. 127/28.03.2017, beneficiarii au
obligația să contribuie, la plata serviciilor furnizate, în cazul în care realizează venituri, în
valoare de 30% din venitul net lunar, fără a depăși nivelul maxim al alocației de hrană
acordat într-o lună.
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Obținere venituri/integrare profesională:
- angajare cu forme legale a 8 beneficiari;
- obținere pensie de invaliditate, în urma întocmirii
documentației la Cabinetul de Expertiză Medicală
a Muncii Galați pentru 9 persoane;
- încadrare în grad de handicap la Serviciul de
Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu
Handicap a 4 beneficiari;
- întocmire dosar VMG pentru 24 de persoane.

Punerea în legalitate
(întocmire acte de identitate,
obținerea de acte de stare civilă)
pentru 26 de beneficiari;

5 Beneficiari înscriși la cursuri de formare / calificare;
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1 Beneficiar sprijinit pentru întocmirea
dosarului de locuință socială /ANL și depunerea
acestuia la Serviciul de Administrare Fond Locativ și
Spatii cu altă Destinatie.

Transfer către alte instituţii de asistenţă socială:
1 caz către Centrul Medico-Social Pechea;
8 cazuri către Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri;
1 caz către Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;
9 cazuri către Căminul pentru Persoane Vârstnice „Stefan cel Mare şi Sfânt”;
1 caz către Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineri “Zimbrului I”
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