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    „ADĂPOSTUL DE URGENŢĂ PE TIMP DE NOAPTE” DEVA 

 

DESPRE NOI ŞI MISIUNEA NOASTRĂ 

„Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte” Deva s-a înfiinţat cu scopul 

dezvoltării şi creşterii calităţii serviciilor sociale locale acordate persoanelor fără 

adăpost de pe raza Municipiului Deva, asigurându-se astfel un cadru adecvat de 

găzduire şi îngrijire a persoanelor aflate în dificultate având o capacitate de 30 de 

locuri. „Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte” Deva se adresează persoanelor 

singure ori familiilor fără copii minori, cu ultimul domiciliu în Municipiul Deva, 

care din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar – 

economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, 

locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o 

locuinţă în regim de închiriere, ori sunt în risc de evacuare. 

Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să se integreze pe deplin în 

familie, în comunitate şi în societate, în general. „Adăpostul de urgenţă pe timp 

de noapte” Deva pentru persoanele fără adăpost oferă condiții decente, oferind 

posibilitatea de a face duș, având la dispoziţie o masă caldă înainte de cazare, 

precum și un mic-dejun înainte de plecare, toate acestea în condiții de siguranță. 

 

PREZENTARE GENERALĂ 
„Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte” Deva funcționează în Deva, în 

cadrul Direcţiei de Asistenţă Deva, pe strada N. Grigorescu, nr. 8 bis și dispune 

de 10 dormitoare cu o capacitate de 30 de persoane, o sală de mese, o bucătărie, 

un oficiu, un spaţiu pentru depozitarea alimentelor, spaţii igienico-sanitare, o 

cameră de deparazitare, douӑ camere de carantină pentru femei, respectiv pentru 

bărbaţi, o spălătorie, o călcătorie, o uscătorie. „Adӑpostul de urgenţӑ pe timp de 

noapte” Deva a fost dotat cu mobilier și echipamente specifice, necesare 

funcţionӑrii ȋn bune condiţii a acestuia. 

                                                                

    

ADĂPOSTUL DE URGENŢĂ PE TIMP DE NOAPTE FUNCŢIONEAZĂ 

PE BAZA URMĂTOARELOR PRINCIPII: 

 Principiul asigurării şi respectării intimităţii şi confidenţialităţii; 

 Principiul respectării drepturilor omului; 

 Principiul respectării demnităţii umane; 

 Principiul recunoaşterii valorii fiecărei fiinţe umane şi valorizării ei; 

 Principiul abordării individualizate; 

 Principiul nediscriminării; 

 Principiul implicării active şi depline a beneficiarilor de protecţie 

socială; 

 Principiul asigurării dreptului de a alege; 

 

PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIILE OFERITE AVEŢI NEVOIE DE 

URMĂTOARELE: 

 Cerere din partea solicitantului; 

 Copie act de identitate (domiciliul legal Deva); 

 Cererea de admitere va fi completată la sediul „Adăpostului de urgenţă 

pe timp de noapte” Deva. 

 

DREPTURILE BENEFICIARILOR: 

 Să li se respecte drepturile şi libertătile fundamentale; 

 Să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate; 

 Să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

 

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR: 

 Să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate; 

 Să furnizeze informaţii corecte cu privire la situația familială, socială şi 

medicală;  

 Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor 

personală; 

 

DATE DE CONTACT: 
Adresa: Strada Nicolae Grigorescu, nr. 8 bis, Deva; 

Tel/Fax: 0374/622901 

 


