
 

CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI 
SF. ECATERINA (locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu 

nr.17, aflat în subordonarea directă a directorului general adjunct protecţia 

copilului) este destinat serviciilor sociale pentru copii cu sindrom autist, 
copii cu tulburări de vorbire sau cu tulburări în sfera comportamentală -

îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
 dezvoltarea de  acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce 

priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru copiii cu 
dizabilităţi şi familiile acestora; 

 elaborarea planului de acţiune al Centrului (pentru o perioadă de un 
an calendaristic) pe baza standardelor minime obligatorii  precum şi 

a nevoilor identificate la nivelul comunităţii Sectorului 1; 
 iniţierea şi menţinerea unei colaborări active cu familiile copiilor care 

frecventează centrul  prin conştientizarea necesităţii implicării 
părinţilor în procesul terapeutic; 

 elaborarea de proceduri de lucru, diseminarea si respectarea  lor de 
catre cei implicati (copii, familii si personal); 

 elaborarea planului personalizat de intervenţie şi revizuirea periodică 

a acestuia; planul cuprinde programe zilnice pentru copii, în 
conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităţi educaţionale, 

activităţi de abilitare şi reabilitare, activităţi recreative şi de 
socializare, sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională, consiliere 

psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinţi, activităţi de recuperare 
specifice); 

 stabilirea programului zilnic al copiilor în funcţie de vârsta acestora, 
nivelul de dezvoltare, potenţialul, nevoile şi disponibilităţile pe care le 

au, în scopul dezvoltării optime a acestora; 
 derularea de activităţi educaţionale pentru copiii cu dizabilităţi care să 

îi pună pe copii în situaţii de învăţare, inclusiv de dezvoltare a 
deprinderilor de viaţă independentă; 

 derularea de activităţi de abilitare şi reabilitare personalizată ( 
kinetoterapie, logopedie, terapie psihologică, etc) care să urmărească 

atingerea maximului de potenţial al fiecarui copil; 

 elaborarea de activităţi recreative şi de socializare în scopul realizării 
unui echilibru între activităţile de învăţare şi reabilitare pe de o parte 

şi cele de relaxare şi joc, pe de altă parte; 
 orientare şcolară şi profesională precum şi consiliere psihologică; 

 consiliere şi spijin pentru părinţi la cererea acestora sau ori de câte 
ori personalul centrului consideră că este în beneficiul copilului sau al 

familiei acestuia; 
 asigurarea unei baze materiale corespunzătoare care să permită 

oferirea de servicii de calitate copiilor cu dizabilităţi; 
 oferirea unor servicii de calitate, cu profesionalism, respect şi empatie 

faţă de copiii cu dizabilităţi şi părinţii acestora; 
 asigurarea de formare iniţială şi continuă pentru personalul de 

specialitate; 



 asigurarea măsurilor în vederea prevenirii abuzului asupra copiilor şi 

a oricăror forme de exploatare ; 
 colaborarea cu profesionişti şi instituţii din domeniu în vederea 

optimizării activităţii ; 

 


