MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CENTRUL DE ZI CASTANI
CENTRUL DE ZI „CASTANI”
Centrul de zi CASTANI este o unitate de asistenţă socială, în cadrul
Direcţiei de Asistenţă Socială şi oferă servicii de îngrijire şi supraveghere pentru
25 de copii preşcolari, cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, care provin din familii
aflate în situaţie de dificultate.
Misiunea centrului este prevenirea abandonului parental şi
instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de
îngrijire, supraveghere, educaţie, recreere- socializare, consiliere, dezvoltare a
deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, cât şi a unor activităţi de
sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi
pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
Centrul de zi CASTANI funcţionează în municipiul Piatra Neamţ, având
sediul în Piatra Neamţ, str. Castani, nr. 7, judeţul Neamţ.
Obiectivele centrului sunt:
 prevenirea abandonului familial;
 combaterea riscului de excluziune socială a copiilor care provin din familii
aflate în situaţie de risc social;
 promovarea participării copiilor şi a familiilor lor la viaţa socială şi cultivarea
relaţiilor interumane;
 asigurarea serviciilor de îngrijire, supraveghere, educaţie, integrare socială,
recreere - socializare, consiliere pentru prevenirea fenomenului
discriminatoriu la care este supus copilul aflat in dificultate.
Poate beneficia de serviciile Centrului de Zi Castani:
- copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani;
- copilul care provine din familie care se află în situaţie de dificultate
(conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/ 2011, expresia
situaţia de dificultate are următoarea semnificaţie: „situaţia în care se află o
persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viaţă, din cauze
socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă
dezavantajat, şi-a pierdut sau limitat propriile capacităţi de integrare socială;
în situaţia de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane şi comunităţi,
ca urmare a afectării majorităţii membrilor lor;”
- copilul a cărui familie domiciliază pe raza municipiului Piatra Neamţ
- copilul care are autonomie specifică vârstei şi nu are probleme de
sănătate, care să-l facă incompatibil cu colectivitatea.
Accesul la serviciile centrului se face la solicitarea părinţilor/ reprezentanţilor
legali ai copilului. Solicitarea se face prin cerere scrisă şi se depune la Primăria
municipiului Piatra Neamţ, camera 20, biroul Direcţiei de Asistenţă Socială.
Cererea trebuie să fie însoţită de:
- documentele de identitate ale reprezentanţilor legali;
- certificatul de naştere al copilului;

- adeverinţa medicală a potenţialului beneficiar (a copilului), eliberată de
medicul de familie;
- avizul epidemiologic al copilului/ potenţial beneficiar;
- documente care reflectă starea materială şi bunurile deţinute de familie
(adeverinţă de salariat/adeverinţă de la administraţia financiară, certificat de
stare materială eliberat de Direcţia de Taxe şi Impozite, contract locuinţă/o
declaraţie din care rezultă că familia este tolerată în spaţiu- în funcţie de
situaţie);
- sentinţă civilă de divorţ/de încredinţare/de stabilire domiciliu minor/
Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului (unde este cazul).
Criteriile de selecţie a beneficiarilor sunt următoarele:
- ordinea solicitărilor;
- în urma evaluării situaţiei socio- familiale rezultă că familia se află în situaţie de
dificultate.
Centrul de zi oferă următoarele servicii:
a. Serviciul de educaţie (non-formală şi in-formală)-centrul de zi ofera copilului
numeroase situatii de invatare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viata
independenta, care sunt planificate de personalul de specialitate.
b. Servicul de îngrijire –urmareste, prin activitatile desfasurate, asigurarea unei
stari bune de sanatate a copilului si promovarea unui mod de viata sanatos.
c. Serviciul de suport emotional si evaluare psihologica (primară)– centrul de zi
ofera parintilor consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori considera
personalul de specialitate ca este in beneficiul copilului si familiei sale.
d. Serviciul de socializare si petrecere a timpului liber –centrul de zi ofera
copiilor activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru
intre activitatile de invatare si cele de relaxare si joc.
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