
Când un om visează

singur, acesta e doar un 

vis,  

Când mai mulţ i oameni

visează împreună, acesta 

e  începutul unei realităţi.

Noi singuri nu putem

schimba O LUME, dar

împreună putem

schimba lumea CUIVA

Vă aşteptăm ca

impreună

să încercăm să schimbăm

in bine viața unor

persoane cu dizabilități

Contacteaza-ne

Telefon fix: 0040 239 611 241

Telefon mobil: 0040 723 192 394

Email: rotrebuiebr@yahoo.com

Web: www.trebuiebraila.ro

ORGANIZATIA PENTRU  

COPII SI ADULTI CU NEVOI  

SPECIALE TREBUIE!

FILIALA BRAILA

Adresă

Str. Industriei, Bl. D2, sc. 4, ap. 

64  Cod postal: 810341

CENTRUL DE ZI 

PENTRU PERSOANE 

ADULTE CU 

DIZABILITĂŢI 

(CZPAD)

SFÂNTA

TEODORA

mailto:rotrebuiebr@yahoo.com
http://www.trebuiebraila.ro/


CZPAD Sf. Teodora funcţionează ca Centru de zi în care

se desfăşoară activităţile:

a) Informare şi consiliere socială;

b) Consiliere psihologică;

c) Abilitare şi reabilitare;

d) Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;

e) Dezvoltarea abilităţilor lucrative, pregătirea pentru

angajarea în muncă şi sprijin pentru menţinerea

locului de muncă;

f) Integrare şi participare socială şi civică.

g) Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

Programul CZPAD Sf. Teodora este de 40/ore pe

săptămână

- Programul de activități al centrului de zi pentru

desfasurarea activităţilor este de la ora 09:30 la ora

14:00

- Transportul benefiarilor domiciliu - CZPAD si retur,

durează în medie 3 ore /zi

Beneficiarii serviciului social CZPAD Sf. Teodora

sunt:

a) persoane adulte (tineri şi adulţi) cu dizabilități

mintale/asociate severe, aflaţi în ocrotirea

familiei;

b) familii aflate în situații de dificultate sau în risc

de excluziune socială;

Condițiile de acces/admitere în centru sunt

următoarele:

⁃ Existenţa unei dizabilităţi mintale sau asociate

atestat prin certificat

⁃ Riscul de marginalizare socială a familiei din

cauză persoanei cu dizabilităţi în îngrijire

⁃ Recomandări ale comisiei de

expertiză/specialiştilor

⁃ Existenţa planurilor de intervenţie şi recuperare

⁃ Solicitarea persoanei asistate sau a

reprezentantului legal de includere în servicii

⁃ Alte situaţii care marchează persoana cu

dizabilităţi şi/sau familia şi ce vor fi relevate cu

ajutorul instrumentelor de evaluare folosite, în

principal pe baza anchetelor sociale

Condițiile de încetare a acordării serviciului

social:

a) la cererea reprezentantului legal, prin decizia

unilaterală a acestuia;

b) prin decizia argumentată a comitetului de

conducere a furnizorului;

c) prin acordul părţilor.

DREPTURI SI OBLIGATII ALE 

BENEFICIARILOR CZPAD Sf. Teodora

Drepturi ale beneficiarilor:

a) să li se respecte drepturile și libertățile

fundamentale, fără discriminare pe bază de

rasă, sex, religie, opinie sau orice altă

circumstanță personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în

furnizarea serviciului social, respectiv la

luarea deciziilor privind intervenția socială

care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidențialității

asupra informațiilor furnizate și primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciului social

furnizat, atât timp cât se mențin condițiile care

au generat situația de dificultate;

e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile

lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și

respectarea vieții intime;

g) să participe la evaluarea serviciului social

primit;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în

situația în care sunt minori sau persoane cu

dizabilități.

Obligații ale beneficiarilor:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la

identitate, situație familială, socială, medicală

și economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situația de

dependență etc. la procesul de furnizare a

serviciului social;

c) să contribuie, în conformitate cu legislația în

vigoare, la plata serviciului social furnizat, în

funcție de tipul serviciului și de situația lor

materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în

legătură cu situația lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.


