
                                                   R O M A N I A 

                                                                                         JUDEŢUL GORJ 

                                                                PRIMĂRIA COMUNEI JUPÂNEȘTI 

                                  CENTRUL  MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE JUPÂNEȘTI 

 

 

           Centrul se găsește în comuna Jupânești,sat  Vierșani,tel.0353525979, ocupând o 
poziție centrală în cadrul comunei, într-o zonă în care siguranța copiilor nu este 
afectată. 

 

Centrul are ca scop: 

-menținerea ,refacerea și dezvoltarea capacităților copilului ; 

- prevenirea abandonului și instituționalizării copilului; 

- informarea și implicarea comunității în serviciile oferite în centru; 
-consilierea psihologică, orientare școlară și profesională de calitate în funcție de vârstă, 

nivelul de dezvoltare, nevoile, aptitudinile și interesele copiilor; 
-sprijin și consiliere familială în rezolvarea problemelor cu care se confruntă familia; 

- servicii de calitate oferite de personalul Centrului cu profesionalism, respect, simpatie față 

de beneficiari; 

- oferirea de condiții de siguranță și bunăstare; 

-prevenirea abandonului și instituționalizarea copiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor 

activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de 

viață independentă; 



 

   
 

 

Condiții de admitere: 

-să existe o situație de vulnerabilitate/dificultate; 

-să fie lipsiți temporar de venituri sau să realizeze venituri reduse; 

-să existe riscul instituționalizării copiilor; 

-să se afle în situație de risc de abandon familial și școlar; 

-să fie asistați sociali; 

 

 



   

 

Organizarea și funcționarea Centrului 

       Centrul  nu are personalitate juridică, fiind un serviciu aflat în subordinea Primăriei 

Jupânești. 

       Structura și numărul de personal: 

•1 șef centru; 

•1 psiholog; 

•1 instructor de educație; 

•1 asistent social; 

•1 bucătar; 

•1 îngrijitor clădiri; 

       Centrul dispune de spații aferente, amenajate corespunzător pentru derularea activităților 

initiate în beneficiul copiilor, și anume: 

•2 săli de studiu și activități recreative; 

•1 birou șef centru; 

•1 cabinet psiholog; 

•1 birou asistent social; 

•1 bucătărie; 

•1 sală de mese; 

•spații igienico-sanitare corespunzătoare; 

       Programul de funcționare al Centrului este de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, atât 

pe perioada anului școlar, cât și în timpul vacanțelor. 

       Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este de 0 lei.  

 

 

 



                         
 

 

 

 SERVICII SOCIALE OFERITE 

 

√ Activități recreative și de socializare, cum ar fi: jocuri interactive desfășurate în 

interior sau în aer liber, activități sportive, activități de creație, concursuri tematice, 

jocuri pentru orientarea copiilor, activități de dezvoltare a abilităților practice, activități 

pentru dezvoltare personală etc. ; 

√ Activități educative, care vizează: însușirea deprinderilor de igienă și viață sănătoasă, 

exprimarea opiniei, sprijinirea copilului în efectuarea temelor etc. ; 

√ Masa de prânz. 

 

 

 


