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SERVICII SOCIALE ADAPTATE PROBLEMELOR CURENTE DIN SOCIETATE! 

► Creșterea numărului de locuri din creșe ► Locuințe pentru familiile tinere  
► Centru de permananță medicală pentru seniori ► Sport și terapie ocupațională pentru 
persoanele cu dizabilități ► Protecție pentru victimele violenței domestice și pentru oamenii 
străzii  

Primăria asigură o paletă complexă de servicii sociale, iar măsurile pe care ne propunem 
să le implementăm în acest domeniu vizează toate categoriile de piteșteni care au nevoie de 
sprijin și de asistență, de la copii la persoane cu dizabilități, de la seniori la femeile supuse 
abuzurilor.  

 În primul rând, ne dorim ca serviciile sociale să se diversifice în funcție de nevoile curente 
ale societății și ale populației. Desigur, vom face toate demersurile ca ele să se și 
îmbunătățească!   

Obiectivul meu ca primar este SĂ CUPRINDEM ȘI SĂ ÎNCADRĂM CORECT în sistemul 
protecţiei sociale toate persoanele îndreptăţite, ajutându-le efectiv să depășească greutățile cu 
care se confruntă. Sunt deschis, cred cu tărie în rolul societății civile și voi face toate 
parteneriatele oportune cu ONG-uri, cu instituții publice sau structuri private implicate în 
sprijinirea categoriilor  mai puțin norocoase de piteșteni.  

 

► În ceea ce privește PROTECȚIA COPIILOR,  intervenția noastră se va axa pe măsuri 
destinate:   

√ Sprijinirii tuturor familiilor de piteșteni pentru creşterea şi educarea copiilor;  

√ Creşterii numărului de locuri în creşe prin construirea a două noi spații; 

√ Diversificării ofertelor de petrecere a timpului liber – educativ, cultural, sportiv; 

√ Creării şi amenajării de noi spaţii publice și parcuri, de noi locuri de joacă distribuite în 
mod echilibrat pe teritoriul municipiului pentru a mări accesibilitatea la ele; 

√  Prevenirii abandonării copiilor, născuți sau crescuți în familii cu risc; 

√  Reintegrării copiilor din centrele de plasament în familie (preferabil cea naturală); 

√ Prevenirii abandonului şcolar; 

√ Încheierii de parteneriate și sprijinirii financiare a ONG-urilor care desfăşoară proiecte 
pentru copiii din familii cu o situaţie socială precară: monoparentale, copii cu părinţi plecaţi în 
străinătate etc 

  

► Pentru sprijinirea TINERILOR ȘI FAMILIILOR TINERE, avem în vedere o serie de 
măsuri menite să le ușureze drumul către dezvoltare socială și evoluție profesională:   

 √ Sprijinirea celor care provin din centre de plasament prin sistemul de locuire protejată; 

√  Înfiinţarea de centre de zi şi centre de consiliere pentru copii; 
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√  Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor şi a familiilor tinere prin: construirea de locuinţe pentru 

tineret prin ANL sau/și locuinţe sociale, precum și prin crearea de noi locuri în creşe şi grădiniţe; 

√ Diversificarea ofertelor de petrecere a timpului liber prin valorificarea mai bună a 
potenţialului urban;  

√ Acordarea de vouchere de tip “Mama și copilul” în valoare de 1.000 lei, cu ajutorul 
cărora se pot achita testele care nu sunt decontate de Casa Națională de Sănatate și pe care 
femeile gravide nu și le permit; 

√ Acordarea de suport consultativ tinerilor antreprenori piteșteni.   
 

► În ceea ce privește situația doamnelor, VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE, 
cât și prevenirea acestui tip de probleme, administrația pe care urmează să o conduc va realiza 
următoarele demersuri:  

√ Asigurarea unui număr suficient de locuri în adăposturi special amenajate; 
√ Asigurarea consilierii de specialitate; 
√ Desfăşurarea în unităţile de învăţământ și în diferite alte spaţii publice a campaniilor de 
prevenire şi combatere a violenţei domestice. 

 

► SENIORII din municipiul nostru trebuie să găsească în administrația publică un 
partener și un sprijin având în vedere varietatea de probleme cu care se confruntă.  

Pornind de la datele care ne arată creșterea numărului persoanelor de vârsta a treia, un 
proiect important pe care mi-l asum este  

√ Înființarea unui centru medical de permanență, demers care presupune următoarele: 

a) asigurarea spațiului necesar desfășurării activității și autorizarea lui; 
b) asigurarea utilităților necesare funcționării centrului și plata acestora. 
c) asigurarea personalului specializat și auxiliar ( îngrijitoare, paznic, registrator medical, 

pază) pentru cabinetele care participă la centrul de permanență; 
d) dotarea minimală necesară funcționării centrului (spațiu reabilitat, minim 6 cabinete, 

acces ambulanță, echipamente și mobilier medical conform dotării cabinet medic de 
familie - EKG, glucometru, tensiometru etc.) 

 Dincolo de acest proiect, vizăm o serie de măsuri pentru aceeași categorie de piteșteni:  

√ Dezvoltarea unui sistem de îngrijire la domiciliu, care permite într-o mai mare măsură 
păstrarea demnităţii persoanelor asistate, putându-se realiza prin: acordarea unei mese calde la 
domiciliu, servicii sociale de bază – igienă corporală, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, 
comunicare ş.a.; 

√ Înființarea unui centru  medical de geriatrie și îngrijire paliativă, care se adresează 
multiplelor aspecte ale suferinței pacienților cu venituri reduse sau inexistente; 

√  Acordarea de subvenții pentru folosirea mijloacelor de transport în municipiul Pitești;  

√  Acordarea de ajutoare financiare persoanelor care se află în dificultate; 
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√ Crearea de locuri de întâlnire în cartiere: cluburi cu activităţi specifice, lectură, 

gimnastică medicală ş.a. 

√ Asigurarea unei game variate de servicii de bază sau servicii specializate pentru 
persoane vârstnice, prin instituţiile din subordinea autorităţilor publice locale; 

√  Servicii de consiliere; 
 

► În vederea sprijinirii PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, voi susţine: 

√ Creşterea calităţii serviciilor primare şi specializate acordate acestei categorii de 
piteșteni prin instituţiile de profil din subordinea autorităţii locale; 

√  Dezvoltarea unor programe specifice care includ sportul ca mijloc de recuperare; 

√  Folosirea terapiei ocupaţionale în vederea reintegrării în societate; 

√  Acordarea de gratuităţi pentru mijloacele de transport în comun; 

√ Crearea unor facilităţi pentru accesul la activităţile economice, sociale, culturale, 
urmărind ca în instituţii să existe rampe pentru persoanele în scaune pe rotile. 

 

► Pentru PERSOANELE FĂRĂ ADĂPOST de pe teritoriul municipiului Pitești, vom 
asigura asumat:  

√  Asistenţă socială, cu finanţare de la bugetul local. 

 

 

  

   

 


