1. Începând cu data de 07.01.2016, Adăpostul de Noapte funcționează în regim
permanent. Astfel, beneficiarilor li se asigură cazarea atât pe timp de noapte cât și
pe timp de zi.
În această perioadă sunt cazați la Centrul Social de Urgență- Adăpostul de
Noapte 41 de persoane.
De asemenea, distinct de Adăpostul de Noapte sunt cazate 8 persoane în PT 9 și
o persoană în PT21.
În această perioadă s-au înregistrat refuzuri din partea celor aflați pe străzi de a
fi transportați de Poliția Locală și de a fi cazați în Adăpostul de Noapte astfel:
- Vineri, 06.01.2016, 9 persoane au refuzat să fie cazați în Adăpostul de
Noapte;
- Sâmbătă, 07.01.2017, 14 persoane au refuzat să fie cazați în Adăpostul de
Noapte;
- Duminică, 08.01.2017, 2 persoane au refuzat să fie cazați în Adăpostul de
Noapte.
Toate persoanele au semnat declarații pe proprie răspundere că nu doresc să
beneficieze de serviciile specifice acestei perioade.
2. Serviciile de care beneficiază persoanele cazate în Adăpostul de Noapte în
această perioadă sunt:
- Consiliere psihologică;
- Integrare socială și orientare profesională;
- Asistență medicală primară;
- Două mese calde pe zi, dimineața și seara;
- Ceai cald pe parcursul zilei.
Persoanele care refuză să locuiască în Adăpostul de Noapte li se oferă
consiliere-îndrumare și ceai cald pe parcursul zilei.
Poliția Locală împreună cu DASC Zalău- CSU au o evidență a persoanelor care
refuză să locuiască în Adăpostul de Noapte.
3. Poliția Locală a asigurat transportul către Adăpostul de Noapte pentru 7
persoane aflate pe străzi, iar pentru încă 2 persoane care aveau probleme de natură
medicală a fost solicitat Serviciul de Ambulanță.

4. Adăpostul de Noapte funcționează în cadrul Centrului Social de Urgență
având sediul în Zalău, str. Al. Toamnei nr. 9. Capacitatea de cazare a acestei unități
este de 50 de persoane cu posibilitatea suplimentării acestor locuri cu încă 20 în
situații deosebite.
Serviciile destinate beneficiarilor sunt:
- Consiliere psihologică;
- Integrare socială și orientare profesională;
- Asistență medicală primară;
- Două mese calde pe zi, dimineața și seara;
5. În Adăpostul de Noapte pot fi cazate familii în situația în care nu au copii în
întreținere. Momentan este cazată o singură familie.
6. Adăpostul de Noapte este destinat persoanelor adulte peste 18 ani. Pentru
minori există Centrul de Plasament în Regim de Urgență care funcționează în
cadrul DGASPC Sălaj.
7. Acțiunile desfășurate în ultimele zile pentru persoanele fără adăpost:
- Modificarea programului de cazare în sensul introducerii funcționării
permanente în această perioadă;
- Modificarea orelor de acordare a mesei calde, de la 07:00 dimineața la
08:30-09:00 dimineața și de la 07:30 seara la 06:30-07.00 seara, pentru a
scurta intervalul de timp între mese, acest interval de timp fiind suplinit
cu ceai cald.
- Asigurarea de ceai cald și distribuirea împreună cu echipajele Poliției
Locale pentru comunitățile din zonele defavorizate de pe raza
municipiului Zalău și a celor aflați pe străzi și care refuză să fie cazați la
Adăpostul de Noapte.
- Identificarea și îndrumarea persoanelor aflate pe străzi în această
perioadă către serviciile oferite de Centrul Social de Urgență- Adăpostul
de Noapte.
Cantina de Ajutor Social din cadrul Direcției de Asistență Socială
Comunitară Zalău, funcționează în cadrul Primăriei Zalău și are o capacitate de
150 locuri. Momentan, sunt 110 de persoane care beneficiază de masă gratuită .

Meniul este compus din felul I (supă, ciorbă) și felul II. Carnea și legumele
sunt prezente în meniu, zilnic. În acest sens, vă detaliem meniul care-l primesc
beneficiarii Cantinei de Ajutor Social săptămâna aceasta:
-

Luni: Ciorbă de cartofi cu afumătură ;
Iahnie de fasole uscată cu mezel ;
Marți :Supă de pasăre cu tăieței ;
Varză a la Cluj cu carne ;
Miercuri : Ciorbă a la grec ;
Tocăniță de cartofi cu carne ;
Joi : Ciorbă de varză cu afumătură ;
Papricaș de pui cu mămăligă ;
Vineri : Ciorbă țărănească ;
Musaca de macaroane ;

Fiecare beneficiar al Cantinei de Ajutor Social primește zilnic la masă 350
gr. de pâine precum și suplimente alimentare cum ar fi : roșii, clementine,
portocale, iaurt, conservă de pește, etc.
De asemenea, în această perioadă Cantina de Ajutor Social a asigurat
distribuirea ceaiului cald comunităților defavorizate de pe raza municipiului Zalău
și persoanelor aflate pe străzi care refuză să fie cazați la Adăpostul de Noapte.
Acțiunea privind distribuirea ceaiului cald continuă inclusiv până vineri,
13.01.2017.

