SERVICII SOCIALE DIN STRUCTURA DGASPC SUCEAVA
COPII

Servicii de tip rezidențial:

Servicii de zi :

1

centrul de primire în regim de urgență pentru copilul
abuzat/neglijat/exploatat/Telefonul copilului

2

serviciu rezidențial de tip familial pentru copilul cu dizabilități

3

serviciu rezidențial de tip familial pentru copilul fără dizabilități

4

centru maternal

5

adăpost de zi și noapte pentru copiii străzii

6

centrul de respiro

1

centru de zi copil cu dizabilități
centru de recuperare

2

Echipe mobile
centru destinate victimelor violenței în familie

Alte tipuri de servicii

centru destinat tinerilor care au părăsit sistemul de protecție

Retea Asistenta Maternala

Plasament familie largita/
persoane fara grad de rudenie

PERSOANE ADULTE
Servicii de tip rezidențial:

1

centru rezidential pentru persoane adulte cu dizabilitati (CRRN,
CRRPH, CIA, CabR)

2

locuință maxim protejată

Servicii de zi :
1
3

2
4

centru de zi persoane cu dizabilități
centru de recuperare

SERVICII SOCIALE FURNIZATE DE AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE
(PUBLICE)

COPII
1

centru de zi copii

2

creșă

PERSOANE ADULTE
Servicii de tip rezidențial

Servicii de zi

3

1

adăpost de noapte

2

cămin pentru persoane vârstnice

3

locuință protejată

4

centru prevenire violență în familie

5

unitate medico-socială

1

centru de zi pentru pesoane vârstnice

2

cantina de ajutor social

3

4

5

centru consiliere prevenire și combaterea violenței în familie
centru de zi pentru pesoane adulte
centrul de zi pentru persoane toxico-dependente

servicii de îngrijire și asistență la domiciliu

SERVICII SOCIALE PRIVATE
COPII

Servicii de tip rezidențial

1

Servicii de zi

1

casa de tip familial

centru de zi

PERSOANE ADULTE

Servicii de tip rezidențial

Servicii de zi

1

cămin pentru persoane vârstnice

2

centru pentru persoane cu dizabilități

3

centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără
adăpost

4

locuință protejată

1

centru de zi pentru persoane adulte

2

centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități

3

cantină socială

servicii de îngrijire și asistență la domiciliu

