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Beneficiari 
 
Cine poate sa fie beneficiar si care sunt obiectivele serviciului social? 

Pot fi persoanele adulte (tinerii ce provin din mediu defavorizat, famiilii defavorizate din comunitate), aflate în situaţii 
de nevoie, de-a ii sprijini, oferindu-le, pe o perioadă determinată, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune 
socială, promovarea integrării socio-profesionale şi creşterii calităţii vieţii persoanelor beneficiare prin intermediul 
activităților consiliere psiho-socială, Informare, Consiliere şi suport juridic, Suport emoţional, evaluare şi elaborare 
plan de intervenţie, integrare/reintegrare sociala, reintegrare şcolară, orientare vocațională, activităţi în comunitate 
(vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la acţiuni mediatice, cazare 
temporara, etc),  alte ajutoare materiale în condițiile legii. 

Cei care sunt interesați să devină beneficiari trebuie sa îndeplinească următoarele condiții: 

Condiţiile principale de admitere: 

• Provine dintr-un mediu defavorizat și prezintă un act doveditor în acest sens (memoriu, adeverință Primărie 
– DSS /Protecția Copilului –DGASPC / – anchetă socială) 

• Sau sa fie beneficiarul legii 116/2002; 

Condiții secundare de admitere: 

• Beneficiari docili, autodidacți, deschiși spre realizări 

• Studii minime terminate (10 clase) 

• Apt pentru muncă, viață 

• Persoane fără vicii (alcool în special), non violenți 

• Persoane care dețin deja un loc de muncă/sau isi dau silinta a-si cauta un jobb. 

Acte necesare: 

• Copie act studii 1 buc; 

• Copie act identitate 1 buc; 

• Poza tip buletin; 

• Copie certificat de naștere 1 buc; 

• Dosar plastic 1 buc; 

• Declarație tip a asociației; 

• Fisa personală tip a asociației; 

• Anchetă socială tip a asociației; 

• Act de proveniență 1 buc; 

• Planul de intervenție tip efectuat de asociație; 

• Adeverință medic de familie 

Criterii de eligibilitate: 

Sunt admiși beneficiarii a căror situație este mai dificilă și care acumulat îndeplinesc cele mai multe condiții, inclusiv 
din cele principale, cât și din cele secundare, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau 
naţionalitate şi stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de serviciile sociale furnizate şi de 
resursele disponibile. 
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