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Procedura proprie de evaluare a nevoilor  beneficiarilor  din Centrul de zi de 

asistență si recuperare Păușești-Măglași 

 

 De serviciile prestate prin intermediul centrului beneficiază următoarele 

categorii de persoane: 

a) persoane vârstnice indiferent de situația lor financiară, materială, de nivel de 

educație, religie, orientare politică, persoane aflate în risc de excluziune 

socială și/sau marginalizate; 

b) persoane vârstnice care necesită îngrijire și asistență specializată - terapii de 

recuperare; 

 Procedura de evaluare stabilește metodele de evaluare aplicate, personalul de 

specialitate implicat în evaluare, precum și instrumentele standardizate și/sau 

ghidurile de practică și tehnicile utilizate de specialiști. 

 Procedurile de evaluare variază în funcție de activitățile desfășurate, pornind 

de la evaluarea situației socio-economice și a relațiilor sociale ale persoanei sau 

familiei/ gospodăriei, până la o evaluare mai complexă care are drept scop 

identificarea unor nevoi specifice unei anumite categorii de beneficiari. 

 Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Păuşeşti-Măglaşi 

are capacitatea de a realiza evaluarea nevoilor individuale/ situației de dificultate în 

care se află beneficiarul. 

 Evaluarea nevoilor beneficiarilor/ situației de dificultate în care aceștia se 

află este realizată de personal de specialitate.  

 În funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar, la evaluarea acestuia se 

va ține cont de orice altă evaluare realizată de serviciile publice de asistență 

socială, de structurile cu atribuții în evaluare complexă prevăzute de lege, precum 

și de recomandările formulate de alte instituții/ organizații publice sau private 

(cabinete medicale, unități de învățământ, agenții de ocupare, penitenciare, 

instituții/ servicii de ordine publică, structuri specializate în prevenirea și 

combaterea traficului de persoane, traficului de droguri, etc.). 

 Evaluarea nevoilor se înscrie în fișa beneficiarului al cărui model se 

stabilește de furnizorul serviciului.  

 Beneficiarului i se aduce la cunoștință necesitatea de a se implica activ în 

activitatea de evaluare și de a furniza informații reale evaluatorului/ evaluatorilor.

 În fișa beneficiarului este prevăzută o rubrică destinată semnăturii acestuia, 

pentru luare la cunoștință. 

 Dacă există, documentele care atestă evaluarea persoanei și recomandările 

privind planul individualizat de îngrijire și asistență emise de alte instituții/ servicii 

publice sau private cu atribuții prevăzute de lege (în copie), se atașează fișei 

beneficiarului. 



 Periodic, se realizează reevaluarea nevoilor beneficiarului/ situației de 

dificultate în care acesta se află. Termenele de reevaluare se stabilesc de personalul 

care efectuează evaluarea inițială sau de responsabilul de caz. 

 Fișele de evaluare/ reevaluare completate conform condițiilor standardului și 

semnate de beneficiari, sunt disponibile la sediul serviciului social. 

 Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului este disponibilă, pe suport de 

hârtie, la sediul serviciului social. 

 

         

 

                                                      

       

 


