ANEXA 1
FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BACAU SI SERVICII SOCIALE SPECIALIZATE ACORDATE DE ACESTIA
Nr. Denumire furnizor de servicii sociale și date de Cod serviciu
Crt.
contact (adresa, telefon, e-mail, web)
social, conform
nomenclatorului
serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa,
telefon, e-mail, web)

Categorii de Capacita
beneficiari
te

Servicii oferite

Grad de Număr
ocupare cereri în
(%)
așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale
existente
buget local

buget
județean

buget de
stat

Nu este
cazul

X

X

informare în domeniu, consiliere socială, consiliere
133%
psihologică, educație socială, servicii de îngrijire socialmedicală de natură socială, promovare relații sociale
(socializare) - timp liber, servicii de asigurare a hranei
și suplimentelor nutritive (prepararea, servirea și
distribuirea hranei)
Nu este servicii de asistență și protecție socială, consiliere
Nu este
cazul
cazul psiho-socială, consiliere juridică, orientare școlară și
profesională, facilitarea accesului la servicii medicale,
educaționale, juridice, reinserție socială și reintegrare
socio-educațională și/sau profesională

Nu este
cazul

X

X

Nu este
cazul

X

X

Nu este servicii de asistență și protecție socială, consiliere
cazul psiho-socială, consiliere juridică, orientare școlară și
profesională, facilitarea accesului la servicii medicale,
educaționale, juridice, reinserție socială și reintegrare
socio-educațională și/sau profesională

Nu este
cazul

Nu este
cazul

X

X

Copii și
15 locuri dezvoltarea competențelor parentale pentru prevenirea
părinți aflați
saparării copilului de familie, informare, consiliere
în dificultate

Nu este
cazul

Nu este
cazul

X

X

1

8790 CR-C-II
Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Complexul de Servicii Sociale pentru intervenție în
Copii abuzați
situații de Urgență în Domeniul Protecției Copilului
/ neglijați
Bacău - Centrul de Primire în regim de urgență / Bacău,
str. Ghioceilor nr. 4, jud. Bacău / Tel: 0234584330, Fax:
0234584330, e-mail: cpru_bc@yahoo.com

18
locuri

2

8790 CR-C-III
Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Copiii străzii

15
locuri

3

Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

4

8891 CZ-C-V
Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

5

Direcția Generală de Asistență Socială si
8899 CZ-F-I
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Complexul de Servicii Sociale pentru intervenție în
situații de Urgență în Domeniul Protecției Copilului
Bacău - Adăpost de zi și de noapte pentru copiii străzii
Morcoveață / Bacău, str. Henri Coandă nr. 4, jud. Bacău
/ Tel: 0234550007, Fax: 0234550007, e-mail:
adapostulmorcoveata@yahoo.com
Complexul de Servicii Sociale pentru intervenție în
situații de Urgență în Domeniul Protecției Copilului
Bacău - Compartimentul de informare și consiliere
pentru copilul - victimă a traficului de persoane și
copilul aflat neînsoțit pe teritoriul altui stat / Bacău, str.
Henri Coandă nr. 4, jud. Bacău / Tel: 0234550007, Fax:
0234550007, e-mail: interventie copil@yahoo.ro
Complexul de Servicii Sociale pentru intervenție în
situații de Urgență în Domeniul Protecției Copilului
Bacău - Compartimentul de coordonare și informare
pentru copilul străzii / Bacău, str. Henri Coandă nr. 4,
jud. Bacău / Tel: 0234550007, Fax: 0234550007, e-mail:
interventie copil@yahoo.ro
Complexul de servicii pentru intervenție specializată în
domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului
Bacău - Compartimentul consiliere și sprijin pentru
părinți și copii Bacău, str. Vulturului nr. 5, jud. Bacău /
Tel: 0372703394, 0234588904, Fax: 0234513070, email: complex_intervenție_specializată@yahoo.ro

6

Direcția Generală de Asistență Socială si
8790 CR-MC-I,
8790 CR-MC-II
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Complexul de servicii pentru intervenție specializată în
domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului
Bacău - Compartimentul evaluare și asistență medicosocială -Modulul maternal / Bacău, str. Vulturului nr. 5,
jud. Bacău / Tel: 0234588904, Fax: 0234/588904, email: centrulmaternalbacau@yahoo.com

Mama și
copilul

8 locuri găzduire, îngrijire și suport pe perioadă determinată
pentru cupluri mamă-copil, informare, consiliere,
socializare, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea,
consiliere juridică și socială,sprijin în dezvoltarea
autonomiei în vederea reintegrării socio-profesionale,
reintegrare socio-profesională

200%

Nu este
cazul

X

X

7

Direcția Generală de Asistență Socială si
8790 CR-VD-II
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Complexul de servicii pentru intervenție specializată în
domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului
Bacău - Compartimentul evaluare și asistență medicosocială -Modulul ARTEMIS / Bacău, str. Vulturului nr.
5, jud. Bacău / Tel: 0234588904, Fax: 0234588904, email: centrulmaternalbacau@yahoo.com

Victimele
violenței în
familie

8 locuri găzduire, îngrijire și suport pe perioadă determinată,
asistență familială, asistență medicală, consiliere
juridică și socială

126%

Nu este
cazul

X

X

Copiii străzii

1

găzduire pe perioadă determinată, consiliere
psihologică, educație socială, reintegrare în
comunitate, servicii de îngrijire social - medicală de
natură socială

128%

contribuții alte surse
de
persoane
beneficiare finanțare

Nr. Denumire furnizor de servicii sociale și date de Cod serviciu
Crt.
contact (adresa, telefon, e-mail, web)
social, conform
nomenclatorului
serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa,
telefon, e-mail, web)

Categorii de Capacita
beneficiari
te

Servicii oferite

Grad de Număr
ocupare cereri în
(%)
așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale
existente
buget local

Copii aflați
370
în dificultate Asistenți
Maternal
i
Profesio
niști la

buget
județean

buget de
stat

X

X

X

X

8

Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul pentru Management de Caz și Asistență
Maternală: Serviciul de tip familial

9

Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul pentru intervenție în regim de urgență pentru
copilul abuzat, neglijat, exploatat și părăsit în unitățile
sanitare - Telefonul copilului 983 / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0372344147

10

8790 CR-C-I
Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Rețeaua de Apartamente Casa Mea - Apartament social Copii aflați în 6 locuri
Bicaz Bacău / Bacău, str. Bicaz nr. 142, Sc. E, Ap. 15,
dificultate
jud. Bacău / Tel: 0234533300, Fax: 0372898991, e-mail:
reteaua.casamea@yahoo.com

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă și pregătirea în
vederea reintegrării/integrării familiale/socioprofesionale

117%

Nu este
cazul

X

X

11

Direcția Generală de Asistență Socială si
8790 CR-C-I
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Rețeaua de Apartamente Casa Mea - Apartament social Copii aflați în 5 locuri
Logofăt Tăutu Bacău / Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 4, dificultate
Sc. C, Ap. 10, jud. Bacău / Tel: 0234533300, Fax:
0372898991, e-mail: reteaua.casamea@yahoo.com

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă și pregătirea în
vederea reintegrării/integrării familiale/socioprofesionale

100%

Nu este
cazul

X

X

12

Direcția Generală de Asistență Socială si
8790 CR-C-I
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Rețeaua de Apartamente Casa Mea - Apartament social Copii aflați în 4 locuri
Mioriței Bacău / Bacău, str. Mioriței nr. 23, Sc. D, Ap. dificultate
17, jud. Bacău / Tel: 0234533300, Fax: 0372898991, email: reteaua.casamea@yahoo.com

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă și pregătirea în
vederea reintegrării/integrării familiale/socioprofesionale

0
Nu este
beneficia cazul
ri la

X

X

13

Direcția Generală de Asistență Socială si
8790 CR-C-I
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Rețeaua de Apartamente Casa Mea - Apartament social
Republicii Bacău / Bacău, str. Republicii nr. 40, Sc. C,
Ap. 30, jud. Bacău / Tel: 0234533300, Fax:
0372898991, e-mail: reteaua.casamea@yahoo.com

Copii aflați în 6 locuri găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
dificultate
educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă și pregătirea în
vederea reintegrării/integrării familiale/socioprofesionale

83%

Nu este
cazul

X

X

14

Direcția Generală de Asistență Socială si
8790 CR-C-I
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău - Complex
Pinochio / Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 18 C, jud.
Bacău / Tel: 0234517500, Fax: 0234517500

Copii cu
dizabilități

122%

Nu este
cazul

X

X

cazare, masă și îngrijire personală, la domiciliul
696 copii Nu este
asistentului maternal profesionist / familiei / persoanei
la
cazul
de plasament, a beneficiarilor cu vârsta între 0 - 26 de 31.03.2018
ani, educație formală, informală și nonformală,
dezvoltarea abilităților de autonomie personală și de
viață independentă a beneficiarilor, consiliere psiho31.03.2018 socială și suport emoțional, supraveghere, socializare și
participare la activitățile culturale, consiliere și
informare
Nu este Nu este
Copii aflați în Nu este analiză a tuturor sesizărilor, ce aduc la cuno ștință
cazul
cazul
dificultate
cazul situații de abuz, neglijare și exploatare asupra
copilului, acordarea de asistență și consiliere telefonică
privind evaluarea nevoilor imediate ale clientului și a
potențialului de risc cu privire la abuz, neglijare și
exploatare asupra copilului, privind depă șirea
situațiilor de criză și soluționarea adecvată a cazurilor
semnalate, intervenția socială în regim de urgență prin
intermediul echipei mobile, evaluare ini țială și
detaliată, instituirea protecției în regim de urgență
pentru copiii a căror viață, integritate fizică și psihică,
securitate sunt puse în pericol, consiliere socială,
trierea cazurilor semnalate și orientarea lor către alte
servicii competente din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău,
asigurarea permanenței acestui serviciu.

18 locuri găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă și pregătirea în
vederea reintegrării/integrării familiale/socioprofesionale

2

31.03.2018

contribuții alte surse
persoane
de
beneficiare finanțare

Nr. Denumire furnizor de servicii sociale și date de Cod serviciu
Crt.
contact (adresa, telefon, e-mail, web)
social, conform
nomenclatorului
serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa,
telefon, e-mail, web)

Categorii de Capacita
beneficiari
te

Servicii oferite

Grad de Număr
ocupare cereri în
(%)
așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale
existente
buget local

buget
județean

buget de
stat

100%

Nu este
cazul

X

X

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă și pregătirea în
vederea reintegrării/integrării familiale/socioprofesionale

106%

Nu este
cazul

X

X

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă și pregătirea în
vederea reintegrării/integrării familiale/socioprofesionale

100%

Nu este
cazul

X

X

9 locuri găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă și pregătirea în
vederea reintegrării/integrării familiale/socioprofesionale

100%

Nu este
cazul

X

X

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău - Complex
Copii aflați
Margareta - Apartament social Pictor Aman / Bacău, str. în dificultate
Pictor Aman, Bl. 10, Sc. A, Ap. 13, jud. Bacău / Tel:
0234517500, Fax: 0234517500

6 locuri găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă și pregătirea în
vederea reintegrării/integrării familiale/socioprofesionale

83%

Nu este
cazul

X

X

Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău - Complex
Copii aflați
Margareta - Apartament social Narcisa / Bacău, str.
în dificultate
Narciselor, Bl. 24, Sc.A, et. 8, Ap. 34, jud. Bacău / Tel:
0234517500, Fax: 0234/517500

6 locuri găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă și pregătirea în
vederea reintegrării/integrării familiale/socioprofesionale

117%

Nu este
cazul

X

X

21

Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău - Complex
Copii aflați
Margareta - Apartament social Letea / Bacău, str. Letea, în dificultate
bl. 13, Sc. A, Ap. 32, jud. Bacău / Tel: 0234517500,
Fax: 0234517500

6 locuri găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă și pregătirea în
vederea reintegrării/integrării familiale/socioprofesionale

100%

Nu este
cazul

X

X

22

Direcția Generală de Asistență Socială si
8790 CR-C-I
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea
30 locuri deprinderilor de viață independentă și pregătirea în
vederea reintegrării/integrării familiale/socioprofesionale

77%

Nu este
cazul

X

X

23

8891 CZ-C-III
Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul Multifuncțional pentru tineri în dificultate
Tineri
"Henri Coandă" Bacău - Compartimentul resurse pentru
tineri în dificultate - Compartimentul reziden țial pe
perioadă determinată pentru tineri în dificultate / Bacău,
str. Henri Coandă nr. 4, jud. Bacău / Tel: 0234574020,
Fax: 0234574020
Centrul de Servicii Sociale Ghiocelul Bacău - Centrul de Copii cu
recuperare pentru copiii cu dizabilită ți / Bacău, str.
dizabilități
Ghioceilor nr. 4, jud. Bacău / Tel: 0234576402, Fax:
0234576402, e-mail: ghiocelul_bc@yahoo.com /
Serviciul de recuperare pentru copiii cu dizabilită ți Unitatea mobilă de intervenție la domiciliu Compartimentul de consiliere pentru persoanele cu TSA
(tulburări din spectrul autist)

96 copii la 21 cereri
în
/
96% / 48 așteptare

X

X

15

8790 CR-C-I
Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău - Complex
Copii cu
Ștrand Bacău - Casa A / Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. dizabilități
18 bis, jud. Bacău / Tel: 0234517500, Fax: 0234517500

8 locuri găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere, dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă și pregătirea în
vederea reintegrării/integrării familiale/socioprofesionale

16

8790 CR-C-I
Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău - Complex
Copii aflați în
Ștrand Bacău (2 case) / Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.
dificultate
18 bis, jud. Bacău / Tel: 0234517500, Fax: 0234517500

9+9
locuri

17

Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău - Complex
Bistrița (2 case) / Bacău, Bulevardul Unirii nr. 49, jud.
Bacău, Tel: 0234517500, Fax: 0234517500

Copii aflați în
dificultate

8+9
locuri

18

Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul Rezidențial Pro Familia Bacău - Complex
Bistrița - Casa 2 / Bacău, Bulevardul Unirii nr. 49, jud.
Bacău / Tel: 0234517500, Fax: 0234517500

Copii cu
dizabilități

19

Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

20

100
locuri /
100
locuri /
Nu este
cazul /
60 locuri

3

reintegrare în familie, reintegrare în comunitate,
consiliere psihologică, găzduire pe perioadă
nederminată, educație socială, promovare relații
sociale (socializare) - timp liber

31.03.2018
benef. la
31.03.2018

115%

/

contribuții alte surse
persoane
de
beneficiare finanțare

Nr. Denumire furnizor de servicii sociale și date de Cod serviciu
Crt.
contact (adresa, telefon, e-mail, web)
social, conform
nomenclatorului
serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa,
telefon, e-mail, web)

Categorii de Capacita
beneficiari
te

Servicii oferite

Grad de Număr
ocupare cereri în
(%)
așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale
existente
buget local

buget
județean

buget de
stat

24

8790 CR-C-I
Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul de Servicii Sociale Ghiocelul Bacău - Rețeaua
Copii cu
de Case de tip familial - Casa de tip familial Mărăști /
dizabilități
Bacău, str. Mărăști nr. 17, jud. Bacău / Tel: 0234576402,
Fax: 0234576402

12 locuri găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere,

108%

Nu este
cazul

X

X

25

8790 CR-C-I
Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul de Servicii Sociale Ghiocelul Bacău -Rețeaua de Copii cu
Case de tip familial - Complex de case de tip familial
dizabilități
Dragoș Vodă (3 case) / Bacău, str. Dragoș Vodă nr. 4
Bis, Jud. Bacău / Tel: 0234576402 , Fax: 0234576402

18 locuri găzduire pe perioada determinată, îngrijire, creștere,
educație, sprijin emoțional, consiliere,

117%

Nu este
cazul

X

X

26

8790 CR-D-II
Direcția Generală de Asistență Socială si
Protectia Copilului Bacău / Bacău, str.
Condorilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234585071,
0234585073, 0234511525, Fax: 0234/519042, email: dgaspcbacau@gmail.com

Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu
dizabilități Condorul Bacău / Bacău, str. Condorilor nr.
2, jud. Bacău / Tel: 0234585028, Fax: 0234585028, email: condorulbacau@gmail.com

Persoane
adulte cu
dizabilități

50 locuri găzduire pe perioadă determinată, îngrijire personală,
recuperare și reabilitare, socializare, reintegrare
familială/comunitară, consiliere psihologică și socială,
kinetoterapie, masaj, servicii de asigurare a hranei și
suplimentelor nutritive

94%

Nu este
cazul

X

X

27

Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Bacău / Bacău, Str. Stefan cel Mare nr. 17A,
jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax:
0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro
Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Bacău / Bacău, Str. Stefan cel Mare nr. 17A,
jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax:
0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro

8790 CR-PFA-I

Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost
din Municipiul Bacău / Bacău, str. Calea Moldovei nr.
96-98, jud. Bacău / Tel: 0234577253, Fax: 0234586492,
e-mail: dasbacau@gmail.ro
Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale / Bacău,
str. Oituz, nr. 74, jud. Bacău / Tel: 0234520076

Persoane fără Nu este consiliere psihologică, reintegrare în comunitate,
adăpost
cazul găzduire pe timp de noapte, promovare relații sociale
(socializare) - timp liber, reintegrare în familie

Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Bacău / Bacău, Str. Stefan cel Mare nr. 17A,
jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax:
0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro
Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Bacău / Bacău, Str. Stefan cel Mare nr. 17A,
jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax:
0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro

8891 CZ-C-II

31

Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Bacău / Bacău, Str. Stefan cel Mare nr. 17A,
jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax:
0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro

8810 CZ-V-I

Centrul de zi Clubul Pensionarilor

Persoane
vârstnice

32

Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Bacău / Bacău, Str. Stefan cel Mare nr. 17A,
jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax:
0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro

8730 CR-V-I

Căminul pentru persoane vârstnice Bacău / Bacău, str.
Aleea Ghioceilor nr. 2, jud. Bacău / Tel: 0234544444,
Fax: 0234562157, e-mail: cpvbacau@yahoo.com

Persoane
vârstnice

0

0

28

29

30

8891 CZ-C-III

8891 CZ-C-II

Copii cu
nevoi
speciale

30 locuri asigurare servicii de recuperare (kinetoterapie,
psihologie, logopedie), în vederea creșterii calității
vieții copilului cu handicap, activități de socializare,
recreative și educaționale în vederea îmbunătățirii
potențialului copilului, în scopul integrării reintegrării în societate a copilului cu handicap.
Copii aflați în 20 locuri servicii pentru prevenirea separării copilului de familia
dificultate
sa și abandonului educațional prin servicii gratuite de
educație, îngrijire și recreere pentru copii preșcolari

Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate / Bacău,
str. Mircea Eliade nr. 6, jud. Bacău / Tel: 0234520076,
0234581643, Fax: 0234586492, e-mail:
dasbacau@gmail.ro
Centrul de zi ”O scoala pentru toți” / Bacău, str. Ciprian Copii aflați în
Porumbescu nr 5, jud. Bacău / Tel: 0234704593, e-mail: dificultate
contact@dasbacau.ro

20

servicii pentru copiii aflati în situa ție de risc social, cu
care desfășoară activități de îngrijire, educație, recreere
-socializare, consiliere și dezvoltare a deprinderilor de
viață independentă și igienă, pentru prevenirea
abandonului familial și școlar
Nu este servicii în vederea orientării și integrării sociale pentru
cazul prevenirea și combaterea excluziunii sociale, prin
desfășurarea de activități recreative, consiliere
psihologică, kinetoterapie profilactică și de recuperare,
ergoterapie, ludoterapie, meloterapie, activită ți de
socializare, participare la activități cultural - artistice.
210

4

contribuții alte surse
persoane
de
beneficiare finanțare

516.320

344,213

100%

asigură persoanelor vârstnice un complex de servicii de 92,38%
asistență socială care cuprinde: cazare, masă, condiții
decente de igienă personală și consiliere socială,
activități recreative, kinetoterapie profilactică și de
recuperare, ergoterapie, ludoterapie, meloterapie,
activități de socializare.

5

210,606

392,204

2

4100000

1811120

15000

Nr. Denumire furnizor de servicii sociale și date de Cod serviciu
Crt.
contact (adresa, telefon, e-mail, web)
social, conform
nomenclatorului
serviciilor sociale

33

Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Bacău / Bacău, Str. Stefan cel Mare nr. 17A,
jud. Bacău / Tel: 0372777859, Fax:
0234586492, e-mail: contact@dasbacau.ro

34

Fundatia de Sprijin Comunitar / e-mail:
secretariat@fsc.ro, pagină web: www.fsc.ro
Fundatia de Sprijin Comunitar / e-mail:
secretariat@fsc.ro, pagină web: www.fsc.ro

8891 CZ-C-II

36

Fundatia de Sprijin Comunitar / e-mail:
secretariat@fsc.ro, pagină web: www.fsc.ro

8810 ID-I

37

Asociația "Salvați Bătrânii Săucești" / Comuna 8730 CR-V-I
Săucesti, nr. 455 A, jud. Bacau / Tel:
0334108275, 0741993845, e-mail:
salvatibatraniisaucesti@gmail.com, pagină web:
www.salvatibatranii.wix.com
Asociatia SOS Satele Copiilor / București, str. 8790 CR-C-I
Calea Floreasca nr. 165, Sector 1 / Tel:
0216680077, e-mail: sos@sos-satelecopiilor.ro,
pagină web: www.sos-satelecopiilor.ro

35

38

8810 CZ-V-I

Grad de Număr
ocupare cereri în
(%)
așteptare

Centrul de zi pentru copii Mozaic / Bacău, str. Marasti
nr. 32, jud. Bacău / Tel: 0234585658
Centru de zi pentru persoane vârstnice "Dr. Ştefan
Ciobanu" / Bacău, str. Pictor Andreescu nr. 5, jud. Bacău
/ Tel: 0234546640
Retea de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice
/ Bacău, str. Pictor Andreescu nr. 5, jud. Bacău, Tel:
0234546640
Cămin Pentru Persoane Vârstnice / Bacau, str. Mihai
Eminescu nr. 25, jud. Bacau / Tel: 0334108275,
0741993845, e-mail: salvatibatraniisaucesti@gmail.com,
pagină web: www.salvatibatranii.wix.com

Copii (10- 18 Nu este asigurare servicii de consiliere și informare pentru
ani)
cazul adolescenți între 10 - 18 ani pentru prevenirea
situațiilor și comportamente de risc, activități de
socializare, recreative și de dezvoltare a deprinderilor
de viață independentă precum și suport pentru părinții
sau aparținătorii legali.
Copii
25
Centrul de zi pentru copii

100%

0

Centrul de zi pentru persoane varstnice

100%

0

Persoane
varstnice

110

Ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice

100%

10

Vârstnici:
peste 60 ani

42

asistenta si ingrijire personala, gazduire, socializare,
integrare/reintegrare sociala

100%

10

copii si tineri
cu masura de
protectie
speciala
plasament
SOS Comunitatea de Tineri / Bacau, str. Austrului nr. 2, copii si tineri
jud. Bacau / Tel: 0234111742, e-mail:
cu masura de
protectie
rodica.marioniu@sos-satelecopiilor.ro
speciala
plasament
SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copil si
copii si tineri
Parinti Hemeius/ Comuna Hemeius, str. Garii nr. 45, jud. aflatI in
Bacau / Tel: 0234217847, rodica.marioniu@sossituatii de
satelecopiilor.ro
risc de
separare
SOS Centrul de Zi Hemeius/ Comuna Hemeius, str.
copii si tineri
Garii nr. 45, jud. Bacau /e-mail: rodica.marioniu@sos- aflatI in
satelecopiilor.ro
situatii de
risc de
separare
varstnici
„Conacul Seniorilor”/ Bacău, str. Calea Moldovei nr
237A, jud. Bacau / Tel: 0743130369, e-mail:
mirelaboloi@yahoo.it
Caminul de batrani ”Speranța Bunicilor” / Bacău, str.
Persoane
Arcadie Septilici, nr 5, jud. Bacău / Tel: 0754970657
vârstnice

28

găzduire pe perioadă determinată; asistenţă medicală şi
îngrijire; suport emoţional şi după caz, consiliere
psihologică; educare; socializare si petrecere timp
liber; reintegrare familiala si comunitara

100%

14

găzduire pe perioadă determinată; asistenţă medicală şi
îngrijire; suport emoţional şi după caz, consiliere
psihologică; educare; socializare si petrecere timp
liber; reintegrare familiala si comunitara

25

8810-ID-I

Centrul rezidențial pentru vârstnici ”Sfânta Familie”
/Bacău, str. Calea Moldovei nr. 9, jud. Bacău, Tel:
0234581661, e-mail: caritasbc@yahoo.com
Serviciul de îngrijire batrâni la domiciliu

8790 CR-D-II

Centru de Recuperare și Reabilitare

Asociatia SOS Satele Copiilor / București, str. 8899 CZ-F-I
Calea Floreasca nr. 165, Sector 1 / Tel:
0216680077, e-mail: sos@sos-satelecopiilor.ro,
pagină web: www.sos-satelecopiilor.ro

41

Asociatia SOS Satele Copiilor / București, str. 8891 CZ-C-II
Calea Floreasca nr. 165, Sector 1 / Tel:
0216680077, e-mail: sos@sos-satelecopiilor.ro,
pagină web: www.sos-satelecopiilor.ro

42

SC Miriany Prest SRL / Bacau, str. Milcov nr
57 sc A ap 13, jud. Bacău

8730 CR-V-I

43

Asociația „Speranța Bunicilor”, Bacău, str.
Arcadie Septilici nr 5, jud. Bacău / Tel:
0754970657
Asociația Caritas Bacău / Bacău, str. Calea
Moldovei nr.9 / Tel: 0234581661, e-mail:
caritasbc@yahoo.com
Asociația Caritas Bacău / Bacău, str. Calea
Moldovei nr.9 / Tel: 0234581661, e-mail:
caritasbc@yahoo.com
Asociația ”Misionarele Caritații” / Bacău, str
Tecuciului nr. 21, jud. Bacău

8730 CR-V-I

8730 CR-V-I

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale
existente
buget
județean

buget de
stat

X

60

40

46

Servicii oferite

Persoane
varstnice

Asociatia SOS Satele Copiilor / București, str. 8790 CR-C-I
Calea Floreasca nr. 165, Sector 1 / Tel:
0216680077, e-mail: sos@sos-satelecopiilor.ro,
pagină web: www.sos-satelecopiilor.ro

45

Categorii de Capacita
beneficiari
te

buget local
Centrul de Resurse pentru adolescenți Bacău / Bacău,
str. Livezilor nr. 4A, jud. Bacău

39

44

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa,
telefon, e-mail, web)

contribuții alte surse
persoane
de
beneficiare finanțare

2250

113700
74130

168000

105600

319440

0

0

450000

3500

0

26%

9%

65%

64%

0

4%

13%

83%

educatie, socializare si timp liber, terapii ocupationale,
orientare scolara si profesionala, asigurarea hranei pe
perioada activitatilor

100%

0

25

educatie, socializare si timp liber, terapii ocupationale,
orientare scolara si profesionala, asigurarea hranei pe
perioada activitatilor

100%

0

75%

30

gazduire

90%

0

0

0

0

100%

0

36

cazare, servicii medicale (supraveghere,tratament,
servicii sociale)

100%

0

0

0

0

100%

0

Persoane
varstnice

40

servicii socio-medicale și de îngrijire

98%

41

120000

0

32400

60000

36500

Persoane
varstnice

40

100%

0

57000

0

0

0

36500

persoane
adulte cu
handicap
mintal

30

Servicii sociale, ajutor pentru menej, la cumparaturi, la
activitatile vietii zilnice, sfaturi de ingrijire,
organizarea de activitati si serbari
ingrijire, gazduire, socializare, recuperare si reabilitare

100%

0

0

0

0

0

100%
donatii

SOS Satul Copiilor Hemeius / Comuna Hemeiuș, str.
Garii nr. 45, jud. Bacău / Tel: 0234217848, e-mail:
rodica.marioniu@sos-satelecopiilor.ro

5

0

100%

25%

Nr. Denumire furnizor de servicii sociale și date de Cod serviciu
Crt.
contact (adresa, telefon, e-mail, web)
social, conform
nomenclatorului
serviciilor sociale

47

Asociația Părinților Copiilor Autiști din Bacău / 0
Bacău, str Republicii bl 44, sc A, ap 50, jud.
Bacău

48

8899 CZ-D-I
Organizația pentru copii și adulți cu nevoi
speciale "Trebuie" Filiala Bacău / Bacău, str.
Valea Albă bl 4, sc C, ap 5, jud. Bacău
(functioneaza in Bacau, str. Nicu Enea, bloc 42,
ap 1 si 2, jud. Bacău) / e-mail:
trebuiebc@yahoo.com, mir_liviu@yahoo.com

49

Trust Orfelinat Ungureni / Centrul este situat în 8790 CR-C-I
Ambulatoriul de Specialitate Copii din Bacău
Str. Milcov, nr. 57/A /9, jud. Bacău, 600178 / email: cip.atou@gmail.com
Asociația Lumina / Bacău, str. Capitan Tartescu 8790 CR-D-I
Ernest nr.5, jud. Bacău,cod 600380 / Tel. +40
234 515 887, e-mail:
hospice@asociatialumina.eu, pagină web:
www.asociatialumina.eu

50

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa,
telefon, e-mail, web)

Categorii de Capacita
beneficiari
te

Servicii oferite

Grad de Număr
ocupare cereri în
(%)
așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale
existente
buget local

buget
județean

buget de
stat

contribuții alte surse
persoane
de
beneficiare finanțare
taxa
donatii,
servicii de sponsorizar
i
recuperare

copii cu
deficiente de
procesare
senzoriala
Centrul de zi Oana / Bacău, str. Nicu Enea, bloc 42, ap 1 persoane
si 2, jud. Bacău
adulte cu
dizabilităti
psihice

20

stabilirea sistemelor senzoriale primare, indrumare si
consiliere pentru parinti pentru punerea in practica a
activitatilor din cadrul planului de interventie

100%

10

0

0

0

58

consiliere, terapie ocupationala, socializare, integrare
sociala

100%

0

0

0

0

0

donatii,
sponsorizar
i

Centrul Rezidențial ”Milcov” / Bacău, str. Milcov bl 57, copii și tineri
sc A, ap 9 și bl 89, sc C, ap 19 / Tel: 0234524679

8

cazare, masă, consiliere, integrare socială, școlară,
profesională

100%

0

0

0

4200

0

24000

Centrul rezidential pentru persoane cu dizabilitati - Casa adulti cu
Lumina / Comănești, str Garii nr 19, jud. Bacău
dizabilitati
psiho-motorii
grave

22

servicii de ingrijire si asistenta

100%

0

0

0

0

425832

375156

0

75022

45000

60000

0

180000

0

0

0

0

60960

Camera de integrare senzoriala / Bacău, str. Vasile
Alecsandri nr 25, jud. Bacău

51

Asociația Lumina / Bacău, str. Capitan Tartescu 8810 ID-III
Ernest nr.5, jud. Bacău,cod 600380 / Tel. +40
234 515 887, e-mail:
hospice@asociatialumina.eu, pagină web:
www.asociatialumina.eu

Serviciul de ingrijire la domiciliu

persoane cu
dizabilitati
(boli
incurabile)

90

servicii de ingrijire paliativa

100%

52

Asociația Lumina / Bacău, str. Capitan Tartescu 8891 CZ-III
Ernest nr.5, jud. Bacău,cod 600380 / Tel. +40
234 515 887, e-mail:
hospice@asociatialumina.eu, pagină web:
www.asociatialumina.eu

Centrul de zi pentru copii cu boli incurabile

copii
diagnosticati
cu boli
incurabile

15

servicii de ingrijire paliativa

100%

53

Fundația Sfântul Ioan Bosco / Bacău, str.
Tazlăului nr. 9, jud. Bacău / Tel: 0234582330

8891 CZ-C-II

copii 7-16 ani
aflați în
dificultate

100

54

Fundația Sfântul Ioan Bosco / Bacău, str.
Tazlăului nr. 9, jud. Bacău / Tel: 0234582330

8891 CZ-C-VI

Centrul de zi pentru copii Dominic Savio / Bacău, str.
Tazlăului nr. 9, jud. Bacău / Tel: 0234582330, Fax:
0234524217, e-mail: sdbbacau@gmail.com,
Coordonator: Irina Ianuș
Centrul privind dezvoltarea deprinderilor de via ță
independentă Don Bosco / Bacău, str. Tazlăului nr. 7,
jud. Bacău / Tel: 0234582330

55

Asociația Valoare Plus / Bacău, str. Orizontului 0
nr.16, jud. Bacău / Tel: 0747120308, e-mail:
contact@valoareplus.ro, pagina web:
www.valoareplus.ro

Proiectul ,,Pentru un viitor mai bun”, Bacău, s tr.
elevi cu
Orizontului nr.16, jud. Bacău / Tel: 0747120308, e-mail: vârstele între
contact@valoareplus.ro, pagină web:
6-14 ani
www.valoareplus.ro

56

Asociația Valoare Plus / Bacău, str. Orizontului 0
nr.16, jud. Bacău / Tel: 0747120308, e-mail:
contact@valoareplus.ro, pagina web:
www.valoareplus.ro

Proiectul ,,Stay Free 2.0 - Traficul de persoane
înrobește” / Bacău, Str. Orizontului nr.16, jud. Bacău /
Tel: 0747120308, e-mail: contact@valoareplus.ro,
pagină web: www.valoareplus.ro, www.stayfree.ro

copii 17-18
ani, tineri 1826 ani aflați
în dificultate

elevi cu
vârstele între
10 - 14 ani

activități de asistență și îngrijire, educație, recreere și
socializare, consiliere și activități de sprijin, educare și
consiliere pentru părinți sau alte persoane care au în
îngrijire beneficiarii noștri
50
Activitățile CDVI sunt: de orientare în vederea
acordării suportului emoțional dacă este cazul, de
consiliere psihologică și socială în sfera deprinderilor
de viață independentă, de evaluare socială și
psihologică privind potențialul de integrare
socioprofesională, informare privind căutarea unui loc
de muncă, realizarea unui CV, oferirea de informații
ocupaționale, activități de recreere și sociale de grup,
etc
120
Sprijinirea copiilor aflați în stiuații de risc prin: beneficia activități educative de dezvoltare a caracterului; ri direcți activități de sprijin academic cu profesori acreditați
prin asistare la teme; - activități non-formale cu
voluntari.
30000 Informare și prevenire trafic de persoane
beneficia
ri direcți

6

90%

0

0

0

0

0

2% și
Donații

100%

0

0

24605

0

0

2% și
Donații

80%

0

0

0

0

0

100%

100%

0

0

0

0

0

100%

Nr. Denumire furnizor de servicii sociale și date de Cod serviciu
Crt.
contact (adresa, telefon, e-mail, web)
social, conform
nomenclatorului
serviciilor sociale

57

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa,
telefon, e-mail, web)

Asociația Valoare Plus / Bacău, str. Orizontului 0
nr.16, jud. Bacău / Tel: 0747120308, e-mail:
contact@valoareplus.ro, pagina web:
www.valoareplus.ro
A.C.C.M.A Betania / Bacau, str.Nordului nr 19, 8891 CZ-C III
jud. Bacău / Tel: 0234586402, pagină web:
www.asociatiabetania.ro

Donații de alimente și îmbrăcăminte / Bacău, str.
Orizontului nr. 16, jud. Bacău / Tel: 0747120308, email: contact@valoareplus.ro, pagină web:
www.valoareplus.ro
Centrul Delfinul pentru copii cu autism / Bacau,
str.Nordului nr 19, jud. Bacău / Tel: 0234586402, email: delfin@asociatiabetania.ro, pagină web:
www.asociatiabetania.ro

59

A.C.C.M.A Betania / Bacau, str.Nordului nr 19, 8899 CZ-D-I
jud. Bacău / Tel: 0234586402, pagină web:
www.asociatiabetania.ro

60

A.C.C.M.A Betania / Bacau, str.Nordului nr 19, 8790 CR-II
jud. Bacău / Tel: 0234586402, pagină web:
www.asociatiabetania.ro

CENTRUL DE ZI BETANIA penru adulti cu
dizabilitati, BACAU, NORDULUI, 19 BIS, 0745 073
639, laura.maxim@asociatiabetania.ro,
www.asociatiabetania.ro
Centrul de Integrare a Tinerilor / Bacău, str. Nordului
nr.19 Bis / e-mail: cit@asociatiabetania.ro

58

Categorii de Capacita
beneficiari
te

persoane
aflate în
situații de
risc
copii cu
tulburare de
spectru si alte
tulburari de
dezvoltare;
familiile
copiilor cu
tulburare de
spectru autist
si alte
tulburari de
dezvoltare

Servicii oferite

500 pers. donații de îmbrăcăminte și alimente

61
numărul
difera
functie
de orele
de
terapie
alocate
fiecarui
beneficia
r

Adulti cu
dizabilitati

20

28 locuri
tinere
revocate din
centrele de
plasament;
tinere care
urmeaza
studii
superioare in
Bucuresti, cu
continuarea
masurii de
plasament;
tinere care
provin din
sistemul de
asistenta
maternala;
tinere victime
ale traficului
de persoane

7

Grad de Număr
ocupare cereri în
(%)
așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale
existente
buget local

buget
județean

buget de
stat
0

50%

0

0

0

1

73

585 000

400 000

Centru de zi; Terapie ocupațională;Terapie
recuperatorie.

100%

1

165 000

29 400

evaluarea si selectarea adolescentilor la recomandarea
specialistilor din Directia Generala pentru Protectia
Copilului; dezvoltarea de module educative in vederea
formarii deprinderilor de viata activitati de socializare;
suport material si financiar pentru integrare socioprofesionala, asistenta psihologica si psihoterapie;
constientizarea opiniei publice; identificarea de locuri
de munca; activitati specifice dobandirii deprinderilor
socialmente dezirabile de igiena personala si a
spatiului de locuit; activitati de dobandire a
deprinderilor de a prepara hrana; de gestionare a
bugetului propriu; activitati cu certa dimensiune
culturala (lectura, comunicare verbala si in scris etc);
activitati de petrecere a timpului liber

100%

7

350 000

84 000

-Abilitare/reabilitare (terapie educational
comportamentala, stimulare senzoriala,
hidrokinetoterapie, terapie ocupationala, logopedie) Evaluare psihologica; evaluare comportamentala si a
abilitatilor; -Consiliere, informare si sprijin pentru
parinti; -Activitati recreative si de socializare; Activitati de informare la nivelul comunitatii; Servirea mesei(pentru beneficiarii programului centrul
de zi) -Transport de la domiciliu la centru si invers
(pentru beneficiarii programului centrul de zi, cu
domiciliul in localitatea Bacau)

contribuții alte surse
persoane
de
beneficiare finanțare
0
100%

Nr. Denumire furnizor de servicii sociale și date de Cod serviciu
Crt.
contact (adresa, telefon, e-mail, web)
social, conform
nomenclatorului
serviciilor sociale

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa,
telefon, e-mail, web)

Categorii de Capacita
beneficiari
te

Servicii oferite

A.C.C.M.A Betania / Bacau, str.Nordului nr 19, multifunctional
jud. Bacău / Tel: 0234586402, pagină web:
www.asociatiabetania.ro

Centrul de Consiliere, Informare si Sprijin pentru
familii in dificultate / Bacău, str. Nordului nr 19, jud.
Bacău / Tel: 0234586402, pagină web:
www.asociatiabetania.ro

50 lunar Acordare ajutoare financiare cazuri medicale de
familii
urgenta, Sprijin material de urgenta, Sprijin pentru
monoparental
procurare acte de identitate, Interventii in strada
e, vaduve,
orfani,
persoane cu
dizabilitati,
familii cu
multi copii,
varstnici,
persoane fara
adapost,
cazuri
medicale
urgente

62

Asociația Națională a Surzilor din România
Filiala Bacău / Bacău, str. Apusului nr. 11, jud.
Bacău / Tel: 0234522175, Fax 0234522175, Email: ansrbacau@yahoo.com
Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala
Bacău / Bacău, str. Vadu Bistriței nr. 4 A, jud.
Bacău / Tel: 0234578204, Fax: 0234578204

Centrul de zi pentru persoane cu deficien țe de auz /
Bacău, str. Apusului nr. 11, jud. Bacău, Tel:
0234522175, Fax: 0234522175, E-mail:
ansrbacau@yahoo.com
Centrul de consiliere și sprijin pentru persoanele cu
deficiență vizuală din jud. Bacău / Bacău, str. Vadu
Bistriței nr. 4 A, jud. Bacău; Tel: 0578204, Fax:
0234578204

consiliere socială; educație socială; informare în Img;
consiliere juridică

64

Fundația Episcop Melchisedec, Filiala Bacău /
Tel: 0334423476, Fax: 0334423476, E-mail:
filantropika@yahoo.com

Centrul de consiliere, informare și sprijin / Bacău, str.
Digul Bârnat nr. 19, jud. Bacău, Sediul social: Bacău,
str. 9 Mai nr. 48, jud. Bacău / Tel: 0234588906, Fax:
0234588906, E -mail: filantropika@yahoo.com

Persoane
adulte cu
handicap
auditiv
Persoane
adulte, tineri
18-26 ani cu
handicap
vizual
Familie,
tineri 18 - 26
ani, persoane
vârstnice;
Situații de
dificultate

65

Fundația Episcop Melchisedec - Filiala Bacău,
vicepreședinte - Eugen Ciprian Ciuche / Tel:
0334423476, Fax: 0334423476, E-mail:
filantropika@yahoo.com

Copii 7 -16
ani aflați în
dificultate

consiliere socială, consiliere psihologică, reintegrare în
comunitate, servicii educație socială, promovare relații
sociale (socializare) - timp liber

66

Fundația Episcop Melchisedec, Filiala Bacău
/Tel: 0334423476, Fax: 0334423476, E-mail:
filantropika@yahoo.com
Fundația Episcop Melchisedec, Filiala Bacău
/Tel: 0334423476, Fax: 0334423476, E-mail:
filantropika@yahoo.com

Centrul de zi pentru copii Sfântul Ioan Botezătorul after school / Bacău, str. Bicaz, nr. 126, jud. Bacău (în
cadrul Școlii gimnaziale nr. 8 Domnița Maria) / Tel:
0234588906, Fax: 0234/588906, E-mail:
filantropika@yahoo.com
Centrul de zi pentru persoane cu autism Sf. Cosma și
Damian / Bacău, str. Digu Barnat nr. 19, jud. Bacău /
Tel: 0234588906, E-mail: filantropika@yahoo.com
Centrul de Recuperare Neuromotorie Sf. Vasile cel Mare
/ Bacău, str. Bicaz, nr. 126, jud. Bacău (în cadrul Școlii
gimnaziale nr. 8 Domnița Maria) / Tel: 02345889906,
Fax: 0234/588906, E -mail: filantropika@yahoo.com

Persoane cu
autism

identificare și evaluare, servicii de recuperare și
reabilitare, logopedie, promovare relații sociale
(socializare) - timp liber
servicii de reabilitare și amenajare a mediului de viață ambientului, sprijin de urgență în vederea reducerii
efectelor situațiilor de criză, socializare (promovare
relații sociale, timp liber, consiliere socială, servicii de
îngrijire social - medicală
servicii de reabilitare și amenajare a mediului de viață ambientului, sprijin de urgență în vederea reducerii
efectelor situațiilor de criză, socializare (promovare
relații sociale, timp liber, consiliere socială, servicii de
îngrijire social - medicală

67

68

Fundația Episcop Melchisedec, Filiala Bacău
/Tel: 0334423476, Fax: 0334423476, E-mail:
filantropika@yahoo.com

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale
existente
buget local

61

63

Grad de Număr
ocupare cereri în
(%)
așteptare

Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu /
Bacău, str. Digu Bîrnat nr. 19, jud. Bacău / Tel:
0234588906, Fax: 0234588906, E-mail:
filantropika@yahoo.com

promovare relații sociale (socializare), activitați socioculturale, servicii de recuperare și reabilitare, servicii
de îngrijire social medicală
consiliere socială, consiliere psihologică, reintegrare în
comunitate, sprijin de urgență în vederea reducerii
efectelor situațiilor de criză

Copii cu
handicap
neuromotr
persoane
vârstnice

8

1

buget
județean

buget de
stat

contribuții alte surse
persoane
de
beneficiare finanțare

Nr. Denumire furnizor de servicii sociale și date de Cod serviciu
Crt.
contact (adresa, telefon, e-mail, web)
social, conform
nomenclatorului
serviciilor sociale

69

Asociația Sprijin pentru parinți / Bacău, str.
Letea nr. 13 D 8, jud. Bacău / Tel: 0748195705

70

Asociația Bătânețe - Viață de Poveste /Bacău,
str. Frunzei nr. 27, jud. Bacău / Tel:
0745249390, E-mail:
batranete.viatadepoveste@yahoo.com
Asociația Acoperământul Maicii Domnului /
Bacău, str. Violetelor 2 A 3 , jud. Bacău / Tel:
0742131996, Email: alexandra25b@yahoo.com

71

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa,
telefon, e-mail, web)

Categorii de Capacita
beneficiari
te

Grad de Număr
ocupare cereri în
(%)
așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale
existente
buget local

Centrul de zi Norocel / Bacău, str. Mircea Eliade nr. 6,
jud. Bacău / Tel: 0748195705

Copii 0-6
ani, Copii 716 ani, copii
17-18 ani,
Adulți,
Handicap
senzorial:
vizual,
auditiv
Centrul Rezidențial pentru vârstnici Bătrânețe - Viață de Persoane
poveste / Bacău, str. Frunzei nr. 2, jud. Bacău / Tel:
vârstnice
0745249390,E-mail:
batranete.viatadepoveste@yahoo.com
Centrul Rezidențial destinat persoanelor vârstnice Sfânta Persoane
Maria / Bacău, Calea Romanului nr. 191, jud. Bacău /
vârstnice
Tel: 0742131996, Email: alexandra25b@yahoo.com

Logopedie, Kinetoterapie, Consiliere psihologica,
Reintegrare comunitate, Promovare relatii sociale
(Socializare) - Timp liber, Informare in domeniu,
Educatie sociala, Servicii de baza pentru activitatile
zilnice, Servicii de asigurare a hranei si suplimentelor
nutritive (prepararea, servirea si distribuirea hranei),
Educatie speciala, Consiliere Sociala, Psihoterapie

Găzduire pe perioada (ne) determinată; hrană;
întreținere completă; administarea medicației; sprijin
și supraveghere permanentă; consiliere și suport.

72

Asociația Acoperământul Maicii Domnului /
Bacău, str. Violetelor 2 A 3, jud. Bacău / Tel:
0742131996, Email: alexandra25b@yahoo.com

Centrul Rezidențial destinat persoanelor vârstnice
Lumina / Bacău, str. Theodor Neculuță nr. 1A, jud.
Bacău / Tel: 0746788766, 0742131996, E-mail:
frunza.adrian@yahoo.com, alexandra25b@yahoo.com

73

Asociația Lizuca Bacău / Bacău, str.
Metalurgiei 12/C/12, jud. Bacău /Tel:
0234545093, Fax: 0234545092

Centrul de Consiliere, informare și sprijin pentru pentru
persoanele afectate de HIV-SIDA / Bacău, str.
Metalurgiei 12 C 12, jud. Bacău / Tel: 0234545093, Fax:
0234545092

74

Asociația Sprijin în Dezalcoolizare / Bacău,
Calea Moldovei nr. 76, jud. Bacău / Tel:
0744156183

75

Asociația Stop Drog / Bacău, Calea Moldovei
nr. 76, jud. Bacău / Tel: 0744156183

76

Asociația Umanitară de Servicii Integrate Iris /
Bacău, str. Unirii nr. 33 32 A 16, jud. Bacău /
Tel: 0744514935, E-mail: irisausi@yahoo.com

Copii 0-6
ani, Copii 716 ani, Copii
17-18 ani,
Adulți, HIVSIDA
Centrul Rezidențial cu cazare pe perioadă determinată / Persoane
Bacău, Str. Depoului nr. 6, jud. Bacău / Tel:
peste 18 ani
0744156183
dependente
de alcool și
alte adicții
Centrul Rezidențial cu cazare pe perioadă determinată / Persoane
Bacău, Str. Depoului nr. 6, jud. Bacău / Tel:
peste 18 ani
0744156183
dependente
de alcool și
alte adicții
Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice Iris /
Persoane
Bacău, str. Letea Veche nr. 24, jud. Bacău / Tel:
vârstnice
0744514935, E-mail: irisausi@yahoo.com

77

Societatea Handicapaților Fizic / Bacău, str.
Gării 70 F 2, jud. Bacău

Centrul de Excelență / Bacău, str. Gării 70 F 2, jud.
Bacău

Tineri 18-26
ani cu
handicap

78

Asociația Creștină de Caritate și Ajutor
Ovidenia 2005 Bacău / Bacău, str. Garofiței nr.
1, jud. Bacău / Tel: 0234535566, Fax:
0234535566, E-mail: office@ovidenia2005.ro
Societatea Națională de Cruce Roșie din
România Filiala Bacău / Bacău, Str. Oituz nr.
61, jud. Bacău / Tel: 0234523733, Fax:
0372875691, E-mail:
crucearosie.bacau@gmail.com

Centrul de consiliere, informare și sprijin / Bacău, str.
Garofiței nr. 1, jud. Bacău / Tel: 0234535566, Fax:
0234535566, E-mail: office@ovidenia2005.ro

Familie

Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoane
vârstnice / Bacău, str. Oituz nr. 61, jud. Bacău / Tel:
0234523733, Fax: 0372875691, E-mail:
crucearosie.bacau@gmail.com, office@crucea-rosie.ro

Persoane
vârstnice

79

Servicii oferite

găzduire, servicii de îngrijire, servicii medicale
primare, petrecere timp liber, hrană

Găzduire pe perioada (ne) determinată; hrană;
întreținere completă; administarea medicației; sprijin
și supraveghere permanentă; consiliere și suport.

Persoane
vârstnice

Promovare relatii sociale (Socializare) - Timp liber,
Consiliere Sociala, Consiliere Psihologica, Informare
in domeniu

Asistență și suport specializat în vederea
reabilitării/reintegrării sociale

Asistență și suport specializat în vederea
reabilitării/reintegrării sociale

Servicii socio - medicale

Reintegrare Comunitate, Consiliere Psihologica,
Consiliere Sociala, Orientare Profesionala, Informare
in domeniu, Identificare si evaluare, Reintegrare
Profesionala, pe piata muncii, Mediere sociala
Comunitate
Informare în domeniu, consiliere psihologică,
consiliere socială, sprijin de urgen ță în vederea
reducerii efectelor situațiilor de criză
servicii pentru activități instrumentale ale vieții zilnice,
servicii de acordare de sprijin material, servicii de
transport și însoțire, servicii de sprijin în gospodărie,
servicii de socializare

9

buget
județean

buget de
stat

contribuții alte surse
persoane
de
beneficiare finanțare

Nr. Denumire furnizor de servicii sociale și date de Cod serviciu
Crt.
contact (adresa, telefon, e-mail, web)
social, conform
nomenclatorului
serviciilor sociale

80

AMC Armata Salvarii din Romania / Bucuresti,
str. Pârgarilor nr. 2

Denumirea serviciului social și date de contact (adresa,
telefon, e-mail, web)

Categorii de Capacita
beneficiari
te

Servicii oferite

Grad de Număr
ocupare cereri în
(%)
așteptare

Bugete estimate de finanțare, pentru serviciile sociale
existente
buget local

Armata Salvarii / Bacău, str. Oituz nr. 42, jud. Bacau /
Tel: 067791681

persoane
aflate în
situații de
risc

Dezvoltare personala, servicii socio-educationale,
sprijinirea familiilor/persoane in nevoie

10

buget
județean

buget de
stat

contribuții alte surse
persoane
de
beneficiare finanțare

