
CASA DE TIP FAMILIAL SF. CONSTANTIN (locaţia: Bucureşti, Sector 1, 

Str. Cireşoaia nr. 70, aflată în subordonarea directă a directorului general 
adjunct protecţia copilului) este căsuţă de tip familial pentru copii cu 

dizabilităţi şi are drept misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, 

pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie şi 
pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.   

Priveşte viaţa şi dezvoltarea în toate privinţele existenţei copilului, inclusiv 
cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale.  

Oferă copiilor protejaţi: 
 nivel de trai corespunzător; 

 servicii eficiente de ocrotire a sănătăţii; 
 îngrijire specială şi securitate socială; 

 ocrotire şi educaţie personalizată; 
 protecţie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare; 

 identitate şi istorie proprie; 
 libertate spirituală, religioasă, a conştiinţei şi a cuvântului; 

 exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaţională; 
 intimitatea propriei persoane şi confidenţialitate; 

 standarde de viaţă corespunzătoare; 

 odihnă, joc şi vacanţă; 
 informare din diverse surse; 

 reevaluarea periodică a măsurilor de protecţie. 
 

Principalele atribuţii:  
 asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile 

igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor. 
 asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă 

medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a 
beneficiarilor;  

 asigură paza şi securitatea beneficiarilor;  
 asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi 

exercitarea drepturilor lor;  
 asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;  

 asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea 

asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;  
 asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu 

comunitatea;  
 asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;  

 asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe 
individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;  

 asigură intervenţie de specialitate;  
 contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de 

protecţie;  
 urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de 

protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul 
serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau 

modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea 
calităţii îngrijirii acordate;  



 asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.  
 


