
CENTRUL COMUNITAR ODĂI  

(locaţia: Bucureşti, Sector 1, șos. Odăi nr. 3-5, aflat în subordonarea directorului general 

adjunct protecţie socială) 

 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

 

a. de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarelor activități: 

- activități educaționale oferite prin programe educaționale adecvate vârstei, nevoilor,     

potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor;  

- activități de suplimentare a hranei zilnice prin oferirea unei mese calde;  

- activități recreative și de socializare;  

- activități pentru identificarea și evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoționale și 

de  sănătate ale fiecărui copil, precum și educație pentru satisfacerea  nevoilor de  igiena 

personală și menținerea stării de sănătate;   

- consiliere și sprijin pentru părinți;   

- depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții 

săi;    

- alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de 

dificultate        ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare, separare sau excluziune 

socială;   

b. de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 

activități:  
- inițiază și organizează acțiuni de informare a comunității în ceea ce privește serviciile 

oferite, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare, precum și despre 

importanța existenței acestor servicii pentru copiii din comunitate și familiile acestora;  

- realizează și distribuie materiale promoționale și de informare (pentru copii, familii, 

profesioniști și alți membrii ai comunității) în ceea ce privește misiunea, serviciile 

oferite și modalitățile de acces la acestea;  

- colaborează cu instituțiile relevante de la nivelul comunității (primăria, școlile, unitățile 

sanitare, biserica, poliția, organizații non-guvernamentale etc.) în vederea identificării 

potențialilor beneficiari,  dar și  a desfășurării unor activități;  

- sprijină organizarea de campanii de conștientizare și sensibilizare sociala a comunităţii 

în diverse domenii de interes; 

- publică date relevante despre activitatea sa, în mod periodic;  

- iniţiază şi organizează reuniuni generale, în md periodic, pentru informarea comunității  

în legătură cu liniile de perspectivă pe anul în curs şi ocazional, înaintea unor 

evenimente importante; 

- activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii; 

- pune la dispoziţia comunităţii spre consultare informaţii de specialitate; 

- elaborează de rapoarte de activitate. 

c. de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de 

persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor 

activităţi:  

- construiește relaţiile personalului cu copiii pe o bază sănătoasă, răspunzând normelor 

de conduită morală, profesională şi socială;  



- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât 

mai apropiat de mediul familial; 

- prin activitățile desfășurate în cadrul centrului, copiii dobândesc siguranţă, încredere şi 

respect de sine în toate aspectele vieţii lor; 

- ia măsuri și realizează acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială pentru 

prevenirea situațiilor de dificultate; 

- realizează programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale 

părinţilor şi a violenţei în familie pentru respectarea drepturilor omului; 

- măsuri şi activităţi de organizare şi dezvoltare comunitară în plan social pentru 

încurajarea participării şi solidarităţii sociale pentru prevenirea situațiilor de dificultate. 

d. de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:  

- realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

- respectă drepturile fundamentale, demnitatea și valorile umane; 

- respecta drepturile indivizilor la intimitate, confidentialitate, autodeterminare si 

autonomie;  

- derulează activitatea la un nivel calitativ ridicat; 

- asigură un climat armonios printr-un comportament în spiritul respectului, bunei-

credinţe şi al corectitudinii. 

e. de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin  

realizarea următoarelor activităţi: 

- administrarea bunurilor si materialelor din cadrul centrului;  

- întocmirea referatelor privind necesitatea achizitionării de bunuri si servicii pentru 

buna desfășurare a activiăților din cadrul centrului. 

 

Scopul serviciului social constă în facilitarea accesului copiilor și adulților din ansamblul 

rezidențial Odăi, aflați în situații de excluziune socio-economică și marginalizare socială, 

la un sprijin socio-educațional de calitate prin crearea și implementarea unui model de 

intervenție construit din perspectiva unei educații inclusive și a unui mix de servicii.  

     

 Beneficiarii serviciilor sociale sunt: 

Copii:  

- aflați în situații de risc de separare de familie;  

- care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie; 

- care au rezultate școlare slabe sau în risc de abandon școlar.     

Familii: 

- care prezintă risc de abandon; 

- care prezintă risc de degradare/ ruptură a familiei;  

- monoparentale; 

- cu educație școlară de nivel scăzut;  

- cu o situație financiară precară;  

- dezorganizate; 

- ai căror membri nu au loc de muncă; 

- victime ale violenței domestice. 

Persoane adulte:  

- care pot și doresc să facă voluntariat. 


