
 
COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII SF. ANDREI (C.S.S. Sf. Andrei) (locaţia: 

Bucureşti, Sector 1, Str. Cosmeşti nr.15, aflat în subordonarea directă a directorului general 

adjunct protecţia copilului) îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
 Descrierea activităţii ce stă la baza funcţionării Centrului de zi Sf. Andrei. 

Misiunea centrului: Centrul de zi este un serviciu pentru protecţia copiilor, având 

misiunea de a preveni abandonul si instituţionalizarea copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a 

unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare cât şi a unor activităţi de sprijin, 

consiliere, educaţie pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care 

au în îngrijire copii.  

Program : zilnic,  de luni până vineri, între orele 700-1900 

Beneficiarii Centrului de zi sunt: 

-       copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 3 ani 

-       copiii familiilor aflate în dificultate ( probleme financiare, de sănătate, părinţi unici, lipsiţi 

de mijloace financiare)  

-      copiii familiilor cu domiciliul în apropierea centrului de zi. 

Accesul copiilor în centru se face pe baza Planului de servicii şi a dispoziţiei Primarului  

Sectorului 1,  pentru copiii cu risc de abandon, sau a aprobării emisă de directorul general 

adjunct protecţia copilului, persoanei şi familiei, pentru copiii cu domiciliul în proximitatea 

centrului. 

Activităţi/atribuţii principale: 

supraveghere şi îngrijire personalizată a copiilor (nevoi individuale de hrană, toaletă, 

îngrijire) 

crearea unui mediu de joacă şi educativ de calitate, securizant, stimulativ, încurajând 

dezvoltarea personală  a copiilor 

asigurarea  hranei şi a bazei materiale   

pregătirea hranei în bucătăria centrului, care este comună pentru ambele structuri 

asistenţă psihologică individualizată familie-copil 

sensibilizarea familiei la nevoile copilului 

responsabilizarea familiei faţă de copil 

implicarea familiei în activităţile educative 

asigurarea de programe de consiliere a beneficiarilor şi a familiilor lor 

activităţi educative în grup şi individual, ţinându-se cont de vârsta şi nivelul de 

înţelegere al fiecărui copil 

întocmirea planului personalizat de intervenţie pentru fiecare copil 

activităţi de recreere şi socializare, prin vizionarea de spectacole, plimbări în parc, 

grădina zoologică, etc. 

asistenţă medicală profilactică şi curativă 

asistenţă socială 

asigurarea pazei şi a securităţii beneficiarilor 

asigurarea intervenţiei de specialitate pluridisciplinară 

asigurarea de posibilităţi de petrecere a timpului liber 

dezvoltarea unor relaţii de respect între angajaţi, angajaţi-copii, angajaţi-părinţi. 

  Centrul Maternal din cadrul C.S.S. Sf.Andrei este o componentă de tip rezidenţial, 

ce protejează cuplurile defavorizate mamă/reprezentant legal -copil; gravida în ultimul 

trimestru de sarcina pe o perioada de maxim 12 luni.  
        Accesul acestor cupluri se face prin dispoziţia de admitere a directorului general în baza 

planului de servicii. Dacă mama/gravida este minoră, admiterea acesteia se face în baza 

hotărârii de plasament emisă de C.P.C sau instanţa judecătorească. 

 



Principalele atribuţii :  

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare 

protecţiei speciale a beneficiarilor serviciului, în functie de nevoile şi de caracteristicile fiecărei 

categorii de beneficiari; 

b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţa medicală, recuperare, îngrijire 

şi supraveghere permanentă a beneficiarilor; 

c) asigură securitatea beneficiarilor; asigură beneficiarilor sprijin şi informare în ceea ce 

priveşte cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 

d) asigură beneficiarilor educaţie, informare şi accesul la cultură; 

e) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştintelor 

şi deprinderilor necesare integrării sociale; 

f) realizeaz- demersuri în vederea socializării beneficiarilor, dezvoltării relaţiilor cu 

comunitatea; 

g) realizează demersurile în vederea dezvoltării favorabile a personalităţii copiilor; 

h) realizează demersuri în vederea participării beneficiarilor la activitatile de grup şi la 

programe individualizate, adaptate  nevoilor şi caracteristicilor lor; 

i) întocmeşte pentru fiecare copil în parte un plan personalizat de intervenţie şi îl revizuieşte 

periodic (conform standardelor minime in vigoare), în functie de necesităţi; 

î) urmăreşte modalităţile de aplicare a măsurilor de protecţie, integrare şi evoluţia beneficiarilor 

în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând îmbunătăţirea calităţii  actului de protecţie. 

 

În cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Andrei este organizată şi funcţionează o 

singură bucătărie care asigură prepararea meniurilor zilnice pentru beneficiarii serviciilor 

sociale din cadrul ambelor module organizatorice.  
 


