SERVICII SOCIALE
Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni Com. Smeeni, jud. Buzău, tel/fax: 0238.732543
Pe teritoriul UAT Smeeni functioneaza “ Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni”, care
acorda beneficiarilor , persoane vârstnice, servicii de găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, asistenţă
paleativă, consiliere psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber, în vederea menţinerii şi
ameliorării pe cât posibil a capacităţilor de autonomie ale acestora.
Accesul unei personae varstnice in camin se face avandu-se in vedere urmatoarele criterii de prioritate,
(conform art. 16 alin.2 al Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice):
a) Necesita ingrijire medicala permanenta deosebita , care nu poate fi asigurata la domiciliu;
b) Nu se poate gospodarii singura;
c) Este lipsita de sustinatori legali sau acestia nu pot sa isi indeplineaca obligatiiledatorita starii de
sanatate sau situatiei economice si a sarcinilor familiale;
d) Nu are locuinta si nu realizeaza venituri proprii.
Documente necesare pentru depunerea dosarului de admitere pentru persoane adulte/ varstnice in
camine/ centre
1. Cererea de admitere, care poate fi completata de catre solicitant/ rude de gradul I/ alti membri
ai familiei.
2. BI/ CI ( copie, copie dupa viza flotant) ;
3. Certificat de nastere ( copie) ;
4. Certificat de casatorie/ deces ( copie) ;
5. BI/ Ci ( copie) al apartinatorului ;
6. Cupon de pensie din ultima luna ( original sau copie)/ in cazul in care solicitantul nu are venit, va
prezenta o adeverinta de la Directia Finantelor Publice care sa ateste acest fapt sau o adeverinta
ca este beneficiar al venitului minim garantat ;
7. Adeverinta de venit al apartinatorului si rude de gradul I ;
8. Ancheta sociala detaliata ( nu tip) eliberata de primaria de domiciliu ;
9. Fisa geriatrica / medico-sociala, completata de catre medicul de familie si de serviciul de
asistenta sociala al primariei de domiciliu ;
10. Documente doveditoare a situatiei locative / certificat de atestare fiscala / copie contract
vanzare- cumparare/ contract de inchiriere locuinta, etc ;
11. Adeverinta de la primaria de domiciliu cu proprietatile detinute ;
12. Dovada eliberata de primaria de domiciliu prin care se atesta ca persoanei nu i s-au putut
asigura alte servicii in comunitate , daca are sau nu sustinatori legali si motivul pentru care
acestia nu o pot ingriji ;
13. Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, completata cu diagnostice si cu
recomandarea catre un camin ;
14. Documente medicale, foi de internare, alte acte doveditoare ale starii de sanatate ;
15. Adeverinta de la preotul paroh care sa ateste existenta unui loc de veci, daca acesta exista.

Dosarul complet se depune la sediul DGASPC Buzau, str. Bistritei, nr. 41, la Registratura.

