
CENTRUL DE ZI ADULŢI/TINERI TSA (locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-

dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a directorului 
general adjunct protecţia copilului) îndeplineşte următoarele atribuţii 

principale: 

Centrul de zi Adulţi/Tineri T.S.A. asigură servicii punctuale de terapie 
psihologică şi asistenţă socială persoanelor diagnosticate cu T.S.A., 

începând cu vârsta de 14 ani.  
           Totodată, oferă şi posibilitatea staţionării beneficiarilor pe 

timpul zilei, venind astfel în sprijinul părinţilor/reprezentanţilor legali care 
solicită acest lucru. 

            Includerea  în programul de terapie al centrului se face pe baza 
cererii formulată de persoana cu T.S.A. sau părinţii/reprezentanţii legali ai 

acestora,aprobată de directorul general, putând fi admise persoane 
diagnosticate cu T.S.A cu vârsta de cel puţin 14 ani. 

Principalele atribuţii ale centrului: 
 să colaboreze cu departamentul de specialitate în vederea identificării 

beneficiarilor şi evaluării iniţiale a nevoilor specifice; 
 să colaboreze cu celelalte compartimente de specialitate în vederea 

realizării de activităţi de informare la nivelul comunităţii cu privire la 

problematica tinerilor/adulţilor cu dizabilităţi pentru integrarea 
/includerea sociala deplină şi activă; 

 să realizeze şi să menţină o colaborare activă cu familiile 
tinerilor/adulţilor care beneficiază de serviciile Biroului; 

 asigură evaluarea psihologică, întocmeşte un raport psihologic iniţial 
pentru tinerii admişi în programul specific al Biroului; 

 acordă consiliere/terapie psihologică, funcţie de 
particularităţile/nevoile tânarului identificate în urma evaluării 

psihologice; 
 să realizeze anchetă socială şi să acorde asistenţă socială 

beneficiarilor  Biroului; 
 acordă consiliere/terapie psihologică şi asistenţă socială 

părinţilor/reprezentanţilor legali ai beneficiarilor Biroului; 
 promovează păstrarea confidenţialităţii cazurilor  aflate în atenţia 

Biroului; 

 să întocmească pentru fiecare beneficiar în parte un plan personalizat 
de intervenţie şi să îl revizuiască periodic (conform standardelor), în 

funcţie de necesităţi; 
 să elaboreze şi să desfăşoare programe zilnice pentru tineri/adulţi, in 

conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităţi educaţionale 
de grup, activităţi recreative şi de socializare, sprijin pentru orientarea 

şcolară şi profesională, activităţi de recuperare specifice-terapie 
comportamentală); 

 elaborarea planului de acţiune al Biroului pe baza standardelor în 
domeniu şi a nevoilor identificate la nivelul comunitatii sectorului 1; 

 să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra 
tinerilor/adulţilor şi a oricăror forme de exploatare ; 

 să colaboreze cu profesionişti şi instituţii din domeniu, în vederea 
optimizării activităţii ; 



 să colaboreze cu instituţii şcolare/ profesionale în scopul identificării 

unor potenţiale locuri de muncă; 
 să colaboreze cu alte departamente din cadrul Ministerului Muncii şi 

Justiţiei Sociale pentru includerea tinerilor/adulţilor în activităţi 

ocupaţionale (identificarea pe piaţa locurilor de muncă a domeniilor 
în care aceşti tineri /adulţi pot desfăşura o activitate). 

 
 


