COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII JIULUI (C.S.S. Jiului) (locaţia:
Bucuresti, Sector 1, Str.Pajurei nr.2 C, aflat în subordonarea directă a
directorului general adjunct protecţia copilului) îndeplineşte principalele
atribuţii:
Componenta Centrul de Zi din cadrul C.S.S. Jiului are ca obiect
prevenirea institutionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor
activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a
deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc.
pentru copii (cu varsta pana in 4 ani), cât şi a unor activităţi de sprijin,
consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi
pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
Atribuţii principale ale centrului de zi şi tipuri de servicii pe care le
oferă:
 activităţi de informare la nivelul comunităţii;
 activităţi educaţionale;
 activităţi recreative şi de socializare;
 orientare;
 protecţia copilului împotriva abuzurilor.
În cazul internării unui copil care nu posedă acte de identitate, are
obligaţia de a începe efectuarea demersurilor necesare înregistrării naşterii
copilului, în termen de 24 ore. Această componentă a C.S.S.Jiului
desfaşoară activităţi pentru promovarea următoarelor drepturi ale copiilor:
- dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de violenţă, pedeapsă
sau brutalitate fizica şi/sau mentală, de abandon sau neglijenţă, de
maltratare sau exploatare, inclusiv de violenţă sexuală;
- dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, în caz de
necesitate, prin plasament într-o instituţie adecvată, atunci când este privat
de mediul său familial;
- dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz şi de a
beneficia de asistenţa corespunzătoare pe parcursul procedurilor;
C.S.S. Jiului acţionează pentru a proteja copilul şi a-i oferi temporar
îngrijirile de specialitate de care are nevoie, pentru a pregăti intrarea/ieşirea
din sistem a copilului aflat în dificultate, stabilind în urma rezultatelor
evaluării din centrul de primire, măsura cea mai adecvată fiecarui caz.
Grupa săptămânală: constituită în vederea protejării pe timpul
nopţii, a copilului ai cărui părinţi/reprezentanţi legali se află în situaţii
deosebite şi de urgenţă:
 program de lucru pe timpul nopţii pentru ambii părinţi/reprezentanţi
legali sau pentru familiile monoparentale;
 urgenţe medicale ale părinţilor/reprezentanţilor legali sau a altor
membri din familia acestora;
 deces în familie.
Principalele atribuţii ale centrului rezidential:
 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.

