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Anexa 1

Material informativ privind activitățile desfășurate și serviciile oferite în cadrul
Centrului de Zi pentru Copii Toplița

Misiune:
Misiunea centrului de zi este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea prin asigurarea pe timpul

zilei a unor programe de educaţie, de îngrijire, recreere, socializare, consiliere, urmând ca seara să se
întoarcă acasă, în mediul lor, evitându-se ruptura cu familia.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social "Centrul  Social Integrat –Centrul de Zi Toplița", este de a preveni

abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire,
educaţie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare
şcolară şi profesională pentru copii , cât și a unor activități de sprijin , consiliere, educare etc pentru
părinții sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au in ingrijire copii, aflate in
situații de dificultate socio-familială. Beneficiarii serviciilor provin din familii cu domiciliul pe raza
municipiului Toplița ce se găsesc în situaţii de risc social.

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1)  Serviciul social "Centrul  Social Integrat –Centrul de Zi Toplița", se organizează şi funcţionează
cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi
cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în
convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care
România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrul  Social Integrat
–Centrul de Zi ", sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse
şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea
de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;



e) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu, cu respectarea
prevedrilor legale;

f) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

g) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

h) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în
soluţionarea situaţiilor de dificultate;

j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

k) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

l) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentanţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi
îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;

m) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi
de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot
confrunta la un moment dat;

n) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale:

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate  in "Centrul  Social Integrat –Centrul de Zi", sunt copii
încadraţi în învăţământul de masă cu vârsta cuprinsă intre 6-18 ani ,din familii aflate in una/mai multe
din următoarele situații :

a) familie cu probleme socio-economice (părinți șomeri, locuință improprie, nivel de trai scăzut)
b) familie cu mulți copii și cu venituri insuficiente
c) familie cu probleme de sănătate (temporar sau pe o perioadă lungă de timp)
d)familie monoparentală
e) familie în care unul din părinți este privat de libertate
f) copii reintegrați în familia naturală sau lărgită, după încetarea unei măsuri de protecție într-o unitate
de tip rezidențial sau într-o familie substitutivă;
g) copii ai căror părinți lucrează și nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea și
educarea copilului
h) Alte categorii de persoane cu situaţii similare propuse de către comisia socială din cadrul
Serviciului de Asistenţă Socială Toplița şi a Centrului  Social Integrat –Centrul de Zi pentru copii.

(2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele:

Pentru a beneficia de serviciile centrului persoanele menţionate, trebuie să îndeplinescă următoarele
condiţii:

 să fie lipsite temporar de venituri sau să realizeze venituri reduse, insuficiente pentru a se
întreţine și pentru a-şi asigura necesarul de trai zilnic;



 să existe riscul instituţionalizării copiilor;
 să se afle în situaţie cu risc de abandon familial şi şcolar;
 să fie asistate social;
 să existe o situaţie de vulnerabilitate\ dificultate, pentru depăşirea căreia este nevoie de măsuri

de suport şi asistenţă din partea comunităţii locale (existenţa unei disproporţii vădite între ni-
velul resurselor financiare\materiale şi nevoile reale ale familiei; situaţii medicale grave în fa-
milia beneficiarului care afectează capacitatea de munca a reprezentanţilor legali ai acestuia;
posibilitatea agravării problemelor familiale de natură locativă, etc.)

 să fie clinic sanatos, conform atestării medicului de familie, şi fără grad de handicap;
să fie declarat apt in urma evaluării inițiale făcute de către psihologul centrului

Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social " Centrul Social Integrat -Centrul de zi pentru copii sunt
următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor
activităţi:

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2. asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fără găzduire ;

3asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare;

4. întocmește proiecte și programe proprii care să asigure creșterea calității activității potrivit
politicilor și strategiilor naționale, județene și locale;

5. organizează activități de socializare în vederea relaționării beneficiarilor cu mediul exterior
instituției;

6. acordă sprijin și asistență de specialitate in vederea prevenirii situațiilor care pun in pericol
siguranța beneficiarilor ;

7. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății
civile, în condițiile legii , in vederea diversificării serviciilor sociale furnizate ;

8. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului cât și beneficiarilor
prevederile din regulamentul propriu de organizare și funcționare ;

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre
domeniul său de activitate

Atribuţiile centrului sunt umătoarele:
1. Privind copiii: îngrijire, educaţie, consiliere, acordare de suport, evaluare şi monitorizare astfel:

- copilul beneficiază zilnic de o masă caldă şi gustări;

- copilul primeşte îngrijiri igienico-sanitare de bază;

- copilul beneficiază de o paletă largă a activităţilor educative, care vizează: însuşirea deprinderilor de
igienă şi viaţă sănătoasă, dezvoltarea personalităţii, exprimarea opiniei, dezvoltarea abilităţilor manuale,
stimularea talentelor culturale şi artistice, sprijinirea copilului în efectuarea temelor etc.



2. Privind părinţii sau reprezentanţii: consiliere şi educaţie, aceasta din urmă vizând mai ales
însuşirea elementelor de bază privind creşterea şi educarea copilului, igiena.

Obligaţiilefurnizorului de servicii sociale:

1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;

2. să acorde serviciile sociale prevăzute în –P.P.I

3. să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura
în care a depus toate eforturile;

4. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;

- oportunităţii acordării altor servicii sociale;

- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;

- oricărei modificări de drept a contractului;

5. să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale

6. să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de
servicii sociale;

7. să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;

Drepturile beneficiarului

1. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

a) de a primi servicii sociale prevăzute în P.P.I.

b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat
situaţia de dificultate;

c) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;

d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:

- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;

- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

- oportunităţii acordării altor servicii sociale;

Obligaţiile părintelui /reprezentantului legal al beneficiarului:



1. să asigure participarea copilului la activitățile prevăzute in cadrul instituțiilor și serviciilor
desemnate in planul de servicii/P.P.I.

2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;

3. să respecte termenele şi clauzele stabilite în contract;

4. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa familială pe parcursul acordării
serviciilor sociale;

5. să respecte pe deplin codul etic al C.Z. (reguli de comportament, igienă, ținuta ordonată , programul,
persoanele de contact etc.).

PRIMAR ,                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Ing. OLARIU DUMITRU                   SECRETAR GENERAL -CIOBANU MIHAI-IULIAN
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