ADĂPOSTUL DE NOAPTE
este un
SERVICIU SOCIAL
prestat de Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara,
structura in aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Rosiorii de Vede

Cine este Adapostul de Noapte ?
Adăpostul de noapte este un centru, fara personalitate juridica, care asigură
servicii sociale de cazare gratuita persoanelor fără adăpost.
Adăpostul de noapte este amplasat pe str. Sf. Teodor la nr. 37 D, locaţie în care
funcţionează şi alte servicii sociale (cămin de bătrâni, cantină sociala, centru de zi pentru
copii şi birouri administrativ-organizatorice).
Distanţa până la principalele instituţii locale (Primărie, Casa de Cultură, Spital,
Policlinică, Farmacii, Centru comercial ş.a.) este de aproximativ 1 km şi poate fi parcursă
pietonal.

Ce ofera Adapostul de Noapte ?
Adăpostul de noapte oferă servicii de: consiliere socială (identificare, evaluare),
asistenţă medicală primara, igienizare şi deparazitare, masă (cină şi mic dejun) si cazare
pe durata noptii.
Adăpostul de noapte are o capacitate de cazare de 14 locuri împărţite în 2
dormitoare (unul pentru femei si unul pentru barbati), fiecare dormitor avand 7 paturi.
Dormitoarele sunt dotate cu: paturi prevăzute cu saltele tip relaxa, perne, lenjerii de
pat şi pături. Camerele de dormit au câte două ferestre ce asigură ventilaţia naturală şi
dispun de instalaţii /echipamente adecvate pentru încălzirea în sezonul rece. Acestea fac
obiectul unui program de curăţenie zilnică şi de igienizare periodică.
Spaţiile comune interioare sunt sigure şi funcţionale : sala de mese, holuri, 3 cabine
duş, grup sanitar, precum şi cabinet medical / de consiliere, spălătorie (comune pentru
tot complexul social şi situate la parter şi uşor accesibile beneficiarilor).
Spaţiile exterioare sunt împrejmuite şi oferă beneficiarilor siguranţa în deplasare (nu
există trafic rutier) şi relaxare în aer liber, fără facturi poluanţi.

Cat datoreaza beneficiarul si-n ce conditii?
Adăpostul de noapte asigură servicii sociale gratuit persoanelor fără adăpost, cu
conditia respectarii regulamentului de ordine interioara.
Serviciile oferite au ca scop prevenirea şi combaterea riscului de excluziune şi
marginalizare socială.

