
        Centru de zi „Clubul seniorilor” Deva 

„ARTA  DE  A  ÎMBĂTRȂNI  FRUMOS” 

 

DESPRE NOI ŞI MISIUNEA NOASTRĂ 

Centrul de zi “Clubul seniorilor” este un loc special dedicat 

persoanelor de vârsta a treia. Este un centru de zi modern, cu o capacitate de 

60 locuri/zi, un spațiu de relaxare şi socializare pentru pensionarii de pe raza 

Municipiului Deva, care dezvoltă şi încurajează legăturile interumane, 

inclusiv cu familiile şi apropiații persoanelor vârstnice prin implicarea în 

activităţi cu caracter recreativ şi socio-cultural, precum şi prin dezvoltarea 

unei aptitudini de întrajutorare între semeni. 
    Misiunea Centrului de zi „Clubului seniorilor” este de a crea un cadru 

ambiental pentru relaxare, care să respecte demnitatea şi siguranța membrilor 

clubului, principiul egalității şi al identității de sine a persoanei.  

 

PREZENTARE GENERALĂ 

  Centrul de zi “Clubul seniorilor” funcționează în cadrul Direcției de 

Asistență Socială, aflându-se în subordinea Primăriei Municipiului Deva. Are 

sediul în Municipiul Deva, în strada 1 Decembrie, bloc 5, parter. 

 

ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI “CLUBULUI SENIORILOR” SE 

POT DESFĂŞURA URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI: 

 Relaxare, activităţi recreative  ca șah, table, cărți, reviste; 

 Consiliere psihologică şi sfaturi de natura juridică; 

 Discuții interactive şi sfaturi pe diverse teme - juridice, sociale, 

medicale , psihologice, economice; 

 Activităţi informative (citirea presei, cărți, reviste, urmărirea 

programelor la radio sau TV) 

 

                                                         

                                                        

                                           

                                                   
 

PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIILE CENTRULUI DE ZI 

“CLUBULUI SENIORILOR” AVEŢI NEVOIE DE URMĂTOARELE 

ACTE: 

 Cerere din partea solicitantului semnată în original; 

 Copie act de identitate (domiciliul legal Deva); 

 Copie talon pensie; 

 Acord de confidențialitate; 

 Adeverință medicală/declarație pe proprie răspundere care să ateste că 

persoana care doreşte să se înscrie în club nu suferă de boli contagioase sau 

psihice care pot afecta integritatea celorlalte persoane care fac parte din 

grup. 

Cererea de admitere va fi înaintată Directorului Executiv al Direcției de Asistență 

Socială şi poate fi depusă  la sediul Direcției de Asistență Socială Deva. 

Drepturile şi obligațiile beneficiarilor sunt cuprinse în Hotărârea Consiliului 

Local Deva şi vor fi comunicate beneficiarilor în momentul admiterii în 

Centrul de zi „Clubul seniorilor” 

 

 

DATE DE CONTACT: 

Adresa : Deva, Str. 1 Decembrie, bloc 5, parter 

Telefon-Fax  : 0254/ 21 80 30 

 
 

http://www.protectiacopilului6.ro/Files/anexa2%20sf.nectarie.doc

