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COMUNICAT DE PRESĂ
Direcția de Servicii Sociale Brașov va demara, începând cu data de 16.06.2017, procedura
de selecționare a unor parteneri, în vederea repartizării spațiilor rămase libere în cadrul Centrului
Multifuncțional de Servicii Sociale Brașov, în vederea diversificării serviciilor sociale acordate
categoriilor vulnerabile, aflate în situații de risc social, în scopul prevenirii marginalizării și
excluziunii sociale, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.
”Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Brașov” este un proiect dezvoltat prin
Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a
orașelor – Poli urbani de creștere, domeniul de investiție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare
urbană, subdomeniul – Poli de creștere. În cadrul acestui proiect, Direcția de Servicii Sociale
Brașov derulează parteneriate cu organizații nonguvernamentale care activează în domeniul social.
Repartizarea acestor spații se va face pe baza unor criterii și în urma depunerii de către
organizațiile nonguvernamentale interesate a unor documente justificative.
Menționăm faptul că formularul de cerere pentru alocarea unui spațiu, Fișa tehnică pentru
serviciul social pentru care se solicită alocarea spațiului precum și Fișa de criterii pentru calcularea
punctajului acordat în vederea alocării unui spațiu vor fi disponibile pe pagina web a Direcției de
Servicii Sociale Brașov (www.dssbv.ro) precum și pe pagina web a Primăriei Municipiului Brașov
(www.brasovcity.ro).
Solicitările însoțite de documentația aferentă se vor depune la registratura Direcției de
Servicii Sociale Brașov, str. Panselelor nr. 23, până cel târziu la data de 17.07.2017, ora 16:00.
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la tel. 0368-469995, int. 812 sau la tel.
0733266641, persoană de contact – Alina Lupu.
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