Instituţii şi servicii de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul Olt
Harta serviciilor sociale

Actualizare septembrie 2016

I. SERVICII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI ASISTENŢEI SOCIALE PENTRU COPII ŞI
TINERI
Servicii furnizate de DGASPC OLT

Servicii sociale cu cazare
Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecţie specială
Centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: centre de
plasament, case de tip familial, apartamente etc.
- case de tip familial,
apartamente

Slatina:
- Casele de tip familial „Luminiţa” (copii cu dizabilităţi); 2
apartamente şi 2 case în Slatina, tel. 0733446958
- Casele de tip familial „Mugurel” (copii cu dizabilităţi); 5
apartamente în Slatina, tel. 0725256321
- Casele de tip familial „Sf.Andrei” ; 7 apartamente în Slatina,
tel. 0732750176
- Casele de tip familial „Sf.Valentin”; 7 apartamente în Slatina,
tel. 0732750175
Caracal:
- Casele de tip familial „Sf.Nicolae”; 4 apartamente şi 2 case în
Caracal, tel. 0732750173
- Casele de tip familial „Sf.Mihail”; 5 case în Caracal, tel.
0732750174
Balş:
- Casele de tip familial „Sf.Maria” (copii şi tineri cu dizabilităţi);
5 apartamente şi o casă în Balş, tel. 0732750182
Corabia:
Casele de tip familial „Sf.Elena” ; 2 apartamente şi 3 case în
Corabia, tel. 0732750180
-

Centre de primire în regim de urgenţă
- centru de primire în regim de
urgenţă


Slatina:
- Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copii (în cadrul
Complexului de servicii „Sf. Ştefan”); Str. Plevnei nr. 7A,
Slatina, Olt, Tel.0372900738.

Servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane precum şi la asistent maternal
- asistent maternal

Slatina, Caracal, Scorniceşti, Drăgăneşti Olt, Piatra Olt,
Potcoava, Balş, Baldovineşti, Bărăşti, Bîrza, Bobiceşti,
Brîncoveni, Bucinişu, Cîrlogani, Cungrea, Dobrosloveni,
Dobrun, Fălcoiu, Găneasa, Ghimpeţeni, Grădinile, IancuJianu, Mărunţei, Mihăeşti, Milcov, Morunglav, Movileni,
Optaşi-Măgura, Osica de Jos, Osica de Sus, Perieţi,
Pîrşcoveni, Slătioara, Spineni, Strejeşti, Şopîrliţa,
Vădăstriţa, Vişina, Voineasa, Vulpeni.
- DGASPC Olt – Serviciul management de caz pentru copil,
strada Drăgăneşti nr.29, tel:0372-713562, 563, 564, 565;
0349-408182, fax: 0249-412692, şef serviciu: Moraru
Nicoleta, 0732750162
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Servicii oferite la nivelul judeţului Olt
- DGASPC Olt – Serviciul management de caz pentru copil,
strada Drăgăneşti nr.29, tel:0372-713562, 563, 564, 565;
0349-408182, fax: 0249-412692, şef serviciu: Moraru
Nicoleta, 0732750162

- plasament la
rude/familii/persoane

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil
Centre maternale
- centre maternale

Slatina:
- Centrul Maternal „Adelina” ; Slatina, 2 apartamente,
tel.0372900690,
Corabia:
- Centru maternal din cadrul Complexului Servicii „Sf. Elena”
Corabia; Str.C.A. Rosetti nr. 17, Corabia, tel.0372900762, tel.
0732750179

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei în familie
Centre de primire în regim de urgenţă
Slatina:
Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele
violenţei în familie (în cadrul Complexului servicii „Sf.
Ştefan”); Str. Plevnei nr. 7A, Slatina, Olt, tel.0372900738.

- centru de primire în regim de
urgenţă


-

Servicii Sociale Fără Cazare
Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi
Centre de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi
- servicii de zi (educare, îngrijire,
consiliere, socializare)

Slatina:
- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare
de părinţi din cadrul Complexul servicii Slatina; Str.
Drăgăneşti nr. 29, Slatina, Olt, tel. 0725/256326
- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare
de părinţi din cadrul Complexului servicii „Amicii”; Str.
Zmeurei nr. 5, Slatina, tel. 0372900735.
Corabia:
Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare
de părinţi din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia;
Str. C.A. Rosetti nr. 17, Corabia, tel.0372900762.
-

Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi
- centre de zi/ recuperare pentru
copii cu dizabilităţi

Slatina
- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina;
Slatina, Str. Plevnei nr. 7A, tel.0372900737, tel. 0725256330
Caracal
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi
Caracal; Str. Dragoş Vodă nr.2A, Caracal, tel.0372900753.
-

Centre de zi pentru familie cu copii
Centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii
- centre de consiliere

Slatina:
- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii
din cadrul Complexului servicii Slatina; Str. Drăgăneşti nr. 29,
Slatina, Olt, tel. 0725/256326
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- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii
din cadrul Complexului servicii „Amicii”; Str. Zmeurei nr. 5,
Slatina, 0372900735.
Corabia:
- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii
din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia; Str. C.A.
Rosetti nr. 17, Corabia, tel.0372900762.

Alte servicii
- găzduire, suport şi sprijin

pentru viaţă independentă
(tineri în risc)

- servicii privind adopţia


- linia verde

0 800 800 564

Slatina
- DGASPC Olt – Compartimentul prevenire marginalizare
socială, strada Drăgăneşti nr.29, tel:0372-713562, 563, 564,
565; 0349-408182, fax: 0249-412692
Servicii oferite la nivelul judeţului Olt
- DGASPC Olt – Biroul adopţii şi postadopţii, strada
Drăgăneşti nr.29, tel:0372-713562, 563, 564, 565; 0349408182, fax: 0249-412692, şef birou: Constantin Oana,
0732750164
Slatina
- Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă

Servicii furnizate de către ONG-URI ( sunt menţionate numai serviciile acreditate)
Tip serviciu
Lista detaliată a serviciilor şi date de contact

Servicii sociale cu cazare
Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecţie specială
Centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi: centre de
plasament, case de tip familial, apartamente etc.
Slatina
- case de tip familial
- Casa de tip familial „Casa Noastră” – Fundaţia „Casa Luminii”; str.
Popa Şapcă, nr. 5B, coordonator – Ana Tudose, e-mail:
casaluminii@yahoo.co.uk
Dobrun:
- Casa de tip familial „Casa Speranţei” – Fundaţia Kids Alive; Com.
Dobrun, jud. Olt, coordonator – Cismaru Camelia,
kids_romania@hotmail.com

Servicii Sociale Fără Cazare
Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi
Centre de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi
- servicii de zi (educare,
îngrijire, consiliere,
socializare)

Dobrun:
- Centrul de zi „Denisa” – Fundaţia Kids Alive; Com. Dobrun, jud.
Olt, coordonator – Cismaru Camelia, e-mail:
kids_romania@hotmail.com
Grădinari:
- Centru social multifuncţional pentru copii – Arhiepiscopia Craiovei
– Mitropolia Olteniei; Com. Grădinari, jud. Olt
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Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi
- centre de zi/ de
recuperare pentru copii
şi tineri cu dizabilităţi

Slatina:
- Centrul de pedagogie curativă şi educaţie specială „Voinicel” Organizaţia Trebuie – filiala Olt; Str.Banului nr.58, Slatina, jud.
Olt, tel.0740136475, 0249413892, e-mail: trebuieolt@yahoo.com,
Director Executiv organizaţie: Bica Marin
- Centrul de recuperare activă "Sfânta Maria" - Organizaţia Trebuie
– filiala Olt; Str. Poienii nr.32B, Slatina, jud. Olt, tel.0740136475,
0249413892, e-mail: trebuieolt@yahoo.com, Director Executiv
organizaţie: Bica Marin
- Centrul de terapie ocupaţională "Justin" - Organizaţia Trebuie –
filiala Olt; Str. Vintilă Vodă nr. 7 – 9, Slatina, jud. Olt,
tel.0740136475, 0249413892, e-mail: trebuieolt@yahoo.com,
Director Executiv organizaţie: Bica Marin
- Centru de zi, Asociaţia „Nagual”; Slatina, Str. T. Vladimirescu, nr.
71A, Slatina, Preşedinte asociaţie: Iancu Valeriu, tel. 0766434087,
0349419184, e-mail: nagualassociation@yahoo.com
Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate

Centre de tranzit
- găzduire, suport şi
sprijin pentru viaţă
independentă (tineri în
risc)

Grădinari:
- Locuinţe protejate pentru tinere – Aşezământul Manastire BunaVestire, loc.Grădinari, tel:0749402143, e-mail:
asezamantul_bunavestire@yahoo.com

Servicii furnizate la nivel local
Tip serviciu
Lista detaliată a serviciilor şi date de contact

Servicii Sociale Fără Cazare
Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii
separaţi sau în risc de separare de părinţi
Centre de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi
- servicii de zi (educare,
îngrijire, consiliere,
socializare)

Caracal:
- Centrul de zi „Cristina” (copii şcolari); Calea Bucureşti nr. 23,
Caracal, jud. Olt, tel.0753-318667, e-mail: office@primariacaracal.ro
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II. SERVICII ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI ASISTENŢEI SOCIALE A PERSOANELOR
ADULTE
Servicii furnizate de DGASPC OLT
Tip serviciu
Lista detaliată a serviciilor şi date de contact

Servicii sociale cu cazare
Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi
Centre de îngrijire şi asistenţă
- centre de îngrijire şi
asistenţă

Slatina (în cadrul CSPA Slatina):
- Centrul de îngrijire şi asistenţă Slatina (persoane cu
handicap/aflate în nevoie); Slatina, strada Toamnei nr.6,
tel.0372900736.
Şopîrliţa:
- Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopîrliţa (persoane cu handicap/ în
nevoie); Comuna Şopârliţa, jud. Olt, tel.0372725125.
Spineni (în cadrul CSPA Spineni):
- Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni (persoane cu
handicap/aflate în nevoie); Comuna Spineni, jud. Olt, tel.
0249469622.
Corabia (în cadrul CSPA Corabia):
- Centrul de îngrijire şi asistenţă Corabia (persoane cu
handicap/aflate în nevoie); Corabia, str. Bibescu Vodă, nr.40,
tel.0372900763.
Băbiciu
- Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu; Com. Băbiciu, jud. Olt, tel.
0732750171.

Centre de recuperare şi reabilitare
- centre de recuperare şi Caracal:
reabilitare
- Centrul de recuperare şi reabilitare Caracal (persoane cu
handicap); Caracal, str. Dragos Voda nr. 2 A, tel. 0372900754
Cezieni:
- Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni (persoane cu
handicap); Comuna Cezieni, jud. Olt, tel. 0249510103

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
Cămine pentru persoane vârstnice
- centru pentru
persoane vârstnice

Fălcoiu:
- Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu (persoane vârstnice);
Comuna Fălcoiu, jud.Olt, tel. 0372725126
Slatina (în cadrul CSPA Slatina):
- Căminul pentru persoane vârstnice Slatina (persoane vârstnice);
Slatina, strada Toamnei nr.6, tel.0372900736.
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Servicii sociale fără cazare
Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi
Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
- centre de recuperare
neuromotorie de tip
ambulatoriu

Slatina (în cadrul CSPA Slatina):
- Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
Slatina (persoane cu handicap); Slatina, strada Toamnei nr.6,
tel.0372900736.
Corabia (în cadrul CSPA Corabia):
- Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
Corabia (persoane cu handicap) ; Corabia, str. Bibescu Vodă,
nr.40, tel.0372900763.

Centre de zi
Slatina:
- Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi din cadrul
Complexului servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte
persoane aflate în situaţii de nevoie Slatina; Slatina, str. Centura
Basarabilor, nr.8, tel.0372900740.

- servicii de zi

Centru de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţie de nevoie
Centre de zi de informare şi consiliere
Slatina:
- Centrul de zi de consiliere şi informare pentru alte persoane aflate
în situaţii de nevoie din cadrul Complexului servicii pentru
persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în situaţii de
nevoie Slatina ; Slatina, str. Centura Basarabilor, nr.8,
tel.0372900740.

- servicii de zi

Servicii furnizate
acreditate)
Tip serviciu

de către ONG-URI/ Culte religioase (sunt menţionate numai serviciile
Lista detaliată a serviciilor şi date de contact

Servicii sociale fără cazare
Centru de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţie de nevoie
Servicii de asistenţă comunitară
- servicii de consiliere

Informare, orientare, consiliere psihologică – Asociaţia
nevăzătorilor, filiala Olt; Str. Arcului nr. 22, Bl. 3A, Sc. A, Ap. 2,
Slatina, Olt, Tel: 0249/433992, fax:0349801030, e-mal:
OTNVR@gmail.com
- Filiala Surzilor Slatina; strada Cornişei nr.28, Slatina, Olt, Tel:
0249/434389, e-mail: ansr_fil.slatina@yahoo.com
- Birou de asistenţă Socială – Episcopia Slatinei şi Romanaţilor,
Slatina, str.N.Titulescu nr.10, tel:0249421026, 0349416861, e-mail:
episcopiaslatinei@gmail.com
-
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Servicii furnizate la nivel local
Tip serviciu
Lista detaliată a serviciilor şi date de contact

Servicii sociale cu cazare

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice,
bolnavi cronici în faza terminală
Centre rezidenţiale Medico-sociale
- centre de asistenţă
medico-socială

Caracal:
- Centrul de asistenţă medico-socială Caracal (adulţi în dificultate);
Caracal, str.Plevnei nr.36, jud.Olt, Tel: 0249/512700, e-mail:
cams_caracal2003@yahoo.com
Corabia:
- Centrul de asistenţă medico-socială Corabia (persoane vârstnice);
Corabia, str.Carpaţi nr.26-28, jud.Olt, Tel: 0249/564143, e-mail:
cmscora@yahoo.com

Servicii sociale fără cazare
Centru de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţie de nevoie
Servicii de asistenţă comunitară
- informare şi consiliere
socială

Slatina:
- SPAS Primăria Slatina – Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială
Slatina; Str. Fratii Buzesti nr. 6, Slatina, Olt, Tel/fax: 0249418660 ,
0249418663, e-mail: dpas_slatina@yahoo.com
Caracal:
- SPAS Primăria Caracal – Serviciul de Asistenţă Socială, Prestări
Servicii Sociale; Str. Iancu Jianu nr. 26, Caracal, Olt, tel.
0249515061, e-mail: office@primariacaracal.ro
Drăgăneşti Olt:
- SPAS Primăria Drăgăneşti Olt – Serviciul Public de Asistenţă
Socială; Str. N. Titulescu, Nr. 104, Drăgăneşti Olt, Tel:
0249465102, fax:0249465811, e-mail: primar@draganesti-olt.ro
Corabia:
- Compartiment de Asistenţă Socială; Str. Cuza Vodă, Nr.54,
Corabia, Tel: 0249560703
Grojdibodu:
- Compartiment de Asistenţă Socială; Str. Cristache Salcianu,
Nr.110, Grojdibodu, Tel: 0249536001, fax:0249536022
Deveselu:
- Compartiment de Asistenţă Socială; Str. Aurel Vlaicu nr.6,
Deveselu, Tel: 0249510560, fax:0249510580.
Fărcaşele:
- Compartiment de Asistenţă Socială; Str. Principală nr.49,
Fărcaşele, Tel: 0249531302, e-mail:
primariafarcasele@yahoo.com
Drăghiceni:
- Compartiment de Asistenţă Socială; Str. Principală nr.146,
Drăghiceni, Tel/fax: 0249511068, e-mail:
primariadraghiceniolt@yahoo.com
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Sunt evidenţiate doar SPAS-urile acreditate (în practică, toate SPAS
de la nivel local au ca atribuţii informarea şi consilierea socială
primară a persoanelor aflate în nevoie)
Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie
Cantine sociale
- cantină de ajutor
social

Slatina:
- SPAS Primăria Slatina – Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială
Slatina (distribuire hrană); Str. Fratii Buzesti nr. 6, Slatina, Olt,
Tel/fax: 0249418660 , 249418663,
e-mail: dpas_slatina@yahoo.com
Caracal:
- Preparare şi distribuire hrană Str. Bicaz Nr. 13 , Caracal, Olt, Tel:
0249/513575
Centre de zi pentru persoane vârstnice

Centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club)
- Clubul pensionarilor

Slatina:
SPAS Primăria Slatina – Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială
Slatina; Str. Fratii Buzesti nr. 6, Slatina, Olt, Tel/fax: 0249418660 ,
249418663, e-mail: dpas_slatina@yahoo.com
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