
Au scapat de stat in ger - sediu nou pentru persoanele cu handicap
Persoanele cu handicap din judetul Sibiu nu vor mai fi nevoite sa stea ore intregi sa astepte afara, la
sediul de pe strada Mitropoliei, unde spatiile pentru primirea si eliberarea dosarelor sunt insuficiente.
  
  Din 7 ianuarie 2013, activitatea destinata persoanelor cu handicap din judetul Sibiu se va muta de pe str.
Mitropoliei pe strada Spartacus nr. 2, intr-un sediu nou ce apartine Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului. 
  
  O sala incapatoare pentru asteptare, rampa de acces, ghisee si toalete adaptate acestei categorii de
persoane au fost construite aici.
  
  "Dupa 20 de ani de activitate cu persoanele cu dizabilitati din judetul Sibiu in sediul aflat pe str.
Mitropoliei nr. 2, am decis ca aceasta activitate sa se desfasoare intr-un sediu de-sine-statator care sa
ofere cele mai bune conditii, atat persoanelor cu dizabilitati adresante cat si angajatilor din serviciile
pentru persoanele cu dizabilitati. Faptul ca am putut extinde cladirea de pe str. Spartacus, astfel incat sa
avem o sala mare de asteptare unde oamenii care vin din tot judetul sa aiba caldura si conditii decente,
ne-a determinat sa schimbam sediul de lucru ", a declarat intr-o conferinta de presa Ioan Cindrea,
presedintele Consiliului Judetean Sibiu.
  
  Iordan Nicola, secretarul judetului, si Ioan Banciu, vicepresedintele Consiliului Judetean Sibiu, au
declarat si ei ca sunt multumiti ca persoanele cu handicap nu mai trebuie sa astepte in conditii inumane si
degradante.
  
  Noua cladire de pe str. Spartacus a fost realizata din fondurile Consiliului Judetean Sibiu, valoarea totala
a investitiei fiind de peste 770.000 lei, iar lucrarile au fost finalizate cu aproape un an mai devreme.
  
  Noul sediu are o suprafata de 167,18 mp, 12 incaperi din care 2 holuri, 2 sali de asteptare, 3 grupuri
sociale pentru persoanele cu handicap si pentru angajati, 5 birouri, exista ventilatie si aer conditionat.
Salile de asteptare au o suprafata de 61 mp la care se adauga 2 holuri .
  
  in cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap fluxul de persoane pe zi
este de circa 30-40 persoane/zi, iar saptamanal s-au inregistrat in jur de 150-170 persoane.
  
  Programul cu publicul se desfasoara de luni pana joi intre orele 8.30 - 15.
  
  
  
  Sute de oameni la ghisee
  
  
  
  in cadrul Serviciului Evidenta si Plata Prestatii Sociale, in primele 3 luni ale anului, cand se impart
biletele de calatorie gratuita, este un flux de persoane de circa 1.000 persoane/luna. in restul lunilor,
saptamanal este un numar de aproximativ 200 de persoane. 
  
  in cadrul acestui serviciu, programul cu publicul se desfasoara in zilele de luni si miercuri intre orele 9 -
12, iar martea si joia intre orele 9 - 14. Vinerea, activitatea serviciului se va desfasura cu reprezentantii
ONG-urilor partenere si ai primariilor.
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  Serviciile care vor fi mutate pe strada Spartacus sunt Serviciul de Evidenta si Plata Prestatii Sociale,
Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap si Comisia de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap.
  
  Evaluarea persoanelor adulte cu handicap din zona Medias continua sa se realizeze in cadrul sediului
Directiei de Asistenta Sociala Medias de pe Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.
  
  11, in ziua de marti din prima si a treia saptamana din luna.
  
  in judetul Sibiu sunt inregistrate 16.827 persoane cu certificat de handicap, dintre care 16.043 adulti si
784 copii.

Cuvinte cheie: medias  strada mitropoliei  ioan  ioan cindrea  consiliului judetean sibiu  consiliului
judetean  ion  judetul sibiu  programul  ioan banciu  consiliul  presedintele consiliului judetean sibiu
protectia  bilete  prima  uta  conditionat  gratuit  birouri  lulu  directiei de asistenta sociala medias
ventilatie  calatorie
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