SERVICIUL REZIDENŢIAL
(locaţia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în
subordonarea directa a directorului general adjunct protecţia copilului)
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îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
verifică modul în care sunt respectate standardele minime obligatorii în
planificarea protecţiei copilului, protecţia împotriva abuzurilor şi cu privire la
evenimentele deosebite şi face propuneri în acest sens;
are obligaţia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare măsurile de
protecţie specială, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioada aplicării
măsurii;
elaborează, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest
lucru, rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale,
morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit;
sesizează Comisia pentru protectia copilului sau, după caz, instanţa
judecatorească în situatia în care se constată, pe baza raportului întocmit,
necesitatea instituirii, modificării sau, după caz, a încetarii măsurii ;
elaborează si verifica PIP-ul copilului periodic sau ori de cate ori este nevoie
şi face propuneri in acest sens Comisiei pentru protectia copilului;
elaborează contractul cu familia (dacă copilul are părinţi şi nu există prevederi
contrarii de ordin legislativ) sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al
copilului şi furnizorii de servicii implicaţi în elaborarea şi implementarea PIP;
asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din centru, prin
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru reintegrarea sau
integrarea familială şi/sau socio-profesională tinerilor, în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi cu standardele minime obligatorii;
identifică familiile naturale ale copiilor, oferindu-le asistenţă şi sprijin în
vederea reintegrării copilului aflat în centru şi colaborează cu servicii pentru
copil şi familie din comunitate în vederea asigurării integrării sociale a
copiilor aflaţi în protecţie;
acordă consiliere psihologică, socială şi juridică pentru menţinerea, crearea
sau normalizarea relaţiilor familiale, având în vedere respectarea interesului
copilului;
pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi părinţii săi
naturali (sau familia lărgită) şi asigură monitorizarea şi evaluarea acestor
relaţii ;
supraveghează părinţii copilului după revenirea acestuia din centrul de
plasament în familie (în cazul reintegrărilor din sectorul 1);
asistă copilul aflat în plasament în regim de urgenţă, până când instanta
judecătorească va decide cu privire la mentinerea sau la înlocuirea acestei
măsuri şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti ;
administrarea apartamentelor sociale:
apartamentul social nr. 25, situat în Bucureşti, sector 1, Calea Griviţei nr. 397,
bl N, sc. D, et. 7;

o. apartamentul social nr. 32, situat în Bucureşti, sector 1, Calea Griviţei nr. 212,
bl. J, sc.J, et. 7;
p. apartamentul social nr. 33, situat în Bucureşti, sector 1, Calea Griviţei nr. 198,
bl. B, sc. B, et.1;
q. apartamentul social nr. 38, situat în Bucureşti, sector 1, Calea Griviţei nr. 176,
bl. R, sc.A, et. 9;
r. fiecare apartament social poate găzdui un număr de 4 tineri proveniţi din
sistemul de protecţie al D.G.A.S.P.C. Sector 1.
Personalul care deserveşte apartamentele sociale este format din:
 un inspector specialitate cu atribuţii de educator la două apartamente;
 managementul de caz este asigurat de Serviciul Rezidenţial, prin personal
specializat;
 colaborează îndeosebi cu Serviciul Violenţă asupra Copilului, Serviciul
Asistenţi Maternali Profesionişti, Serviciul Prevenirea Separării Copilului de
Familie şi Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în
Maternităţi;
 fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului general
precum şi proiectele referatelor de aprobare ale hotărârilor pe care DGASPC
Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său
de activitate;
 asigură implementarea controlului intern managerial, conform legislaţiei
specifice în vigoare;
 îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini de serviciu la solicitarea conducerii
instituţiei sau stabilite prin acte normative;
 colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei pentru
îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor.

