
  Serviciile sociale disponibile la nivelul Municipiului Caransebeș 

1. Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena
    
Adresa: Caransebeș, strada Spitalului, nr.10, județul Caraș-Severin
 
Telefon: 0255518998

Servicii oferite:
   -găzduire pe perioadă nedeterminată,
   -asigurarea hranei,
   -îngrijire personală, 
   -asistență medicală,
   -supraveghere,
   -consiliere de specialitate (psihologică, socială, juridică etc.), informare și suport 
emoțional,
   -integrare/reintegrare familială și socială,
   -servicii de recuperare/reabilitare.

2. Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără 
Adăpost

 Adresă: Caransebeș, strada Spitalului, nr 10 A, județul Caraș-Severin.
    
Telefon/Fax: 0255/515227

Servicii oferite:
   -găzduire pe perioada determinată,
   -asigurarea hranei,
   -asistență medicală în ambulatoriu,
   -îngrijire personală,
   -supraveghere,
   -consiliere de specialitate (psihologică, socială, juridică etc.), informare și suport 
emoțional,
   -integrare/reintegrare familială și socială,
   -socializare și petrecerea timpului liber.



3. Complexul de Servicii Sociale ,, Sf. Vasile Cel Mare,,
  
Adresă: Caransebeș, strada Spitalului, nr 10, județul Caraș-Severin

Telefon: 0255511309
   
Servicii oferite:
- să acorde servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârstă cuprinse între 0-3 
ani,
- să dezvolte un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului 
de dezvoltare și particularitățile copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani,
- să supravegheze , să mențină starea de sănătate și igienă a copiilor și să acorde 
primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul
preluării copilului de către susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicala, 
după caz,
- să asigure nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare,
- să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează centrul și să realizeze o relație 
de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali în vederea respectării interesului 
copilului,
- să ofere consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor,
- să contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea 
copilului de părinții săi,
- să asigure baza tehnico-materială necesară activităților de dezvoltare a deprinderilor
și abilităților copiilor cu vârstă cuprinsă între 0-3 ani. 

4. Federația Caritas- Serviciul de îngrijire persoane vârstnice 
   
Adresă: Caransebeș, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, jud. Caraș-Severin.
    
Telefon: 0255/511817, Fax:0255/515514

Servicii oferite:
    - Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârsnice .

5. Complexul de servicii sociale ,,Bunavestire,, Caransebeș
 
Adresă: Caransebeș,  str. Spitalului, nr. 8. , tel. 0255513354.
 
Telefon: 0255513354.

 Complexul are în structură patru componente organizatorice, respectiv:
      a) Centrul specializat pentru copiii cu dizabilități,
      b) Centrul de recuperare și reabilitare,



      c) Centrul de integrare prin terapie ocupațională pentru persoanele adulte,
      d) Centrul care acordă servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă.

Servicii oferite:
- găzduire pe perioadă nedeterminată,
- asistență medicală și îngrijire ,
- suport emoțional și după caz , consiliere psihologică,
- recuperare/ reabilitare,
- educare,
- socializare și petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială și comunitară,
- îngrijire personală,
- informare și orientare,
- integrare/reintegrare profesională,
- consiliere socială,
- informare,
- integrare comunitară,
- orientare profesională.

6. Asociația Caritas

Adresă: Caransebeș, str. Calea Severinului nr. 46. 

Telefon: 255/516727

Servicii oferite:
- Centru de zi Caritas.
- Masa pe Roți – pregătire și distribuire masă pentru bătrâni.

7. Cantina de Ajutor Social 
Adresa: Caransebes,str.Tribunalului, nr.2
Telefon: 0255\513383
Servicii oferite:Pregatire și servirea\distribuirea mesei pentru categoriile defavorizate
prevazute  de  legea  208\1997,  în  limita  alocatie  de  hrana  stabilită  de  prevederile
legale.


