
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. MARIA (C.S.S. Sf. Maria) 

(locaţia: Bucuresti, Sector 1, str. Minervei nr.31 A, aflat în subordonarea 
directa a directorului general adjunct protecţia copilului) îndeplineşte 

următoarele atribuţii principale:  

 Complexul include componenta Centru de Zi  (pentru copiii din 
sectorul 1 si care se afla în situaţie de risc de abandon şcolar sau 

institutionalizare) şi componenta Rezidenţială care are drept misiune 
generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă 

determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea 
reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

 În cadrul Complexului Social de Servicii „Sfânta Maria” se respectă şi 
se urmăreste realizarea drepturilor copilului la: 

 găzduire, îngrijire, educatie şi pregatire/consiliere de specialitate în 
vederea reintegrarii sau integrarii familiale; 

 viata si dezvoltare in toate privintele existentei copilului, inclusiv cele 
fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale si culturale; 

 nivel de trai corespunzator; 
 servicii eficiente de ocrotire a sanatatii; 

 îngrijire specială şi securitate socială; 

 ocrotire şi educaşie personalizată; 
 protecţie împotrivă 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 confidentialitate; 

 standarde de viaţă corespunzatoare; 
 odihnă, joc si vacanţă; 

 informare din diverse surse; 
 reevaluarea periodica a masurilor de protectie. 

 Componenta rezidenţială  are în principal următoarele 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.  

 
  Componenta Centrul  de Zi  are ca obiect prevenirea 

instituţionalizării, 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 (şcolari mici, clasele I - VIII), 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. Atribuţiile şi activităţile 

principale ale Centrului de Zi  în funcţie de specificul şi de nevoile fiecărei 
categorii de beneficiari sunt:  

 asigură un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, 

potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor;  
 asigură activităţi recreative şi de socializare;  

 asigură copiilor consiliere psihologică şi orientare şcolară şi 
profesională;  

 asigură părinţilor consiliere şi sprijin;  
 dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor 

abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie;  
 asigură programe de abilitare şi reabilitare;  

 contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina 
separarea copilului de părinţii săi;  

 contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, 
după caz, în planul individualizat de protecţie; 

 activităţi de informare la nivelul comunităţii; 
 activităţi educaţionale; 

 orientare pentru părinţi; 

 protecţia copilului împotriva abuzurilor. 
 


