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CUPRINS 

 

          Având în vedere: 

1. Documente strategice și reglementări legale: 
 

a) Strategia locală a DGASPC Sector 1 privind  dezvoltarea  serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 68/06.03.2020, ce 

cuprinde obiectivele și  direcţiile de acţiune privind diversificarea serviciilor sociale și asigurarea unei bune funcționări a Direcției de Asistență 

Socială și Protecția Copilului, Sector 1 

b) Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.113/2014 Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: - Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate - Respectarea drepturilor şi 

promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile - Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă - Încurajarea 

participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 

c) Strategia naţională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 

Pornind de la cadrul general al incluziunii sociale din Uniunea Europeană, principalele obiective generale prevăzute în strategie sunt: - creșterea 

gradului de ocupare a persoanelor sărace și vulnerabile prin programe ample de activare pe piața muncii; 3 - creșterea sprijinului financiar pentru 

persoanele cu venituri reduse (VMI) și introducerea stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii sociale; - promovarea 

incluziunii sociale a comunităților marginalizate printr-o abordare integrată, concentrată asupra copiilor; - îmbunătățirea funcționalității serviciilor 

sociale; - integrarea beneficiilor de asistență socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare și a altor servicii publice prin transformarea 

asistentului social într-un ”integrator” cu o atribuție solidă de management de caz; - investiții într-un sistem solid de e-asistență socială; - 

creșterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale; - consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare și evaluare. 

d) Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârsnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

566/2015 Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: - prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice - promovarea 

participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice - obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu 

nevoi de îngrijire de lungă durată. 

e) Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:  
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- Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului;  

- Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții; 

- Eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru persoanele cu dizabilități; 

- Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de lucru deschis, incluziv și accesibil, atât în sectorul public cât și în cel privat, 

concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii; 

- Promovarea educației și formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de-a lungul vieții pentru persoanele cu 

dizabilități; 

- Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la condiții de trai decente pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții lor; 

- Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilități la servicii și facilități de sănătate, de calitate, care acordă atenție problemelor specifice 

de gen, la un cost rezonabil și cât mai aproape posibil de comunitățile în care acestea trăiesc; 

- Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilități pe baza informațiilor și datelor statistice și de cercetare colectate din toate domeniile 

de activitate. 

f) Hotărârea Guvernului Nr. 1113/2014 - privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru 

perioada 2014 - 2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

2014 - 2016; 

g) Hotărârea Guvernului Nr. 655/2016 - pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 - 

2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 - 2020; 

h) Hotărârea Guvernului  Nr. 383/2015 - pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 

2015 - 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015–2020; 

i) Hotărârea Guvernului Nr. 566/2015 - privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor 

vârstnice pentru perioada 2015 - 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, 

j) Hotărâre nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și  

structurii orientative de personal. 

 

 

 

 

2. Programele de finanţare: 

 

3. Acordurile de parteneriat și convențiile de colaborare: 
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4. Minuta consultării furnizorilor privați de servicii sociale (nr..............) în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale care include prezentarea serviciilor sociale existente și cele proiectate pentru anul 2021 – DGASPC Sector 1 :  

 

Consultări avute cu furnizori publici și privați, în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale.  

 

Planul a fost postat pe siteul DGASPC sector 1 la data de................; 

 

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 1, prin Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cuprinde:  

I. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – Capitolul I; 

II. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente – Capitolul II;  

III. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale– Capitolul III; 

IV. Descrierea serviciilor sociale organizate și acordate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – 

Capitolul IV. 

 

 

CAP. I: Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale  

A. Serviciile sociale existente la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

B.Servicii sociale propuse spre a fi înființate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Sector 1 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice 
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A. Serviciile sociale existente la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

Nr.  

crt. 

Cod serviciu 

social 

conform 

nomenclator

ului 

serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului social 

Descriere serviciu/ 

Beneficiari 

Adresa/ 

sediu 

Capaci

tate 

Grad de 

ocupare 

Bugete estimate pe surse de finantare, pentru serviciile 

sociale existente 

 

 

 Buget local  Buget 

județean 

Buget 

de 

stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1.  8810CZ-V-II Clubul Seniorilor Servicii de consiliere 

social, psihologică  și de 

socializare pentru 

persoane vârstnice 

Str. Ion Slătineanu 

nr. 16, Sector 1 

60 100% 875.000 lei     

2.  8899 CZ-D-I Centru de zi pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități 

Phoenix 

Servicii de terapie 

ocupationala pentru 

persoanele incadrate 

intr-un grad de 

handicap, adaptate 

nevoilor acestora, in 

scopul integrarii / 

reintegrarii socio-

profesionale, precum si 

in scopul stimularii / 

dezvoltarii potentialului 

functional restant.  

 

Str. Pajurei, nr 15 

A, Sector 1 

40 100% 1.450.000 lei     

3.  8790 CR-D-II Centrul de Abilitare 

si Reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități Sf  Mina 

Servicii de găzduire,  

îngrijire, recuperare și 

reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități - barbati 

pentru care s-a dispus 

măsura de protecție 

specială 

Șos Odăi nr. 3-5, 

Sector 1 

12 100% 1.550.000 lei     
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4.  8790 CR-D-II Centrul de Abilitare 

si Reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități Milcov 

Servicii de găzduire,  

îngrijire, recuperare și 

reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități - femei 

pentru care s-a dispus 

măsura de protecție 

specială 

Str. Milcov, nr 2, 

Sector 1 

24 100% 3.100.000 lei     

5.  8790CR-D-II Centrul de Abilitare 

si Reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități Stejărel 

Servicii de găzduire,  

îngrijire, recuperare și 

reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități - femei 

pentru care s-a dispus 

măsura de protecție 

specială 

Str. Nazarcea, nr. 

22, Sector 1 

18 100% 2.160.000 lei     

6.  8790CR-D-II Centrul de Abilitare 

si Reabilitare  

pentru persoane 

adulte cu dizabilități 

Brăduț 

Servicii de găzduire,  

îngrijire, recuperare și 

reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități -bărbați 

pentru care s-a dispus 

măsura de protecție 

specială 

Str. Someșul Rece, 

nr 47, Sector 1 

18 100% 2.160.000 lei     

7.  8790 CR-D-I Centru de Îngrijire 

și Asistență pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități Sf Elena 

Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu 

Dizabilități Sf. Elena 

are ca scop principal 

asigurarea de ingrijiri 

socio-medicale pentru 

persoanele incadrate 

intr-un grad de 

handicap, adaptate 

nevoilor acestora, in 

scopul integrării sau 

 

Str. Barbu 

Derlavrancea, nr.18, 

sector 1 

 

 

 

 

*În urma procesului de 

reorganizare de la 
nivelul DGASPC Sector 

1, locația porpusă pentru 

relocarea centrului este 
Bld. Luptătorilor, nr 40, 

40 100%  

4.080.000lei 
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reintegrării sociale a 

acestora, precum şi in 

scopul dezvoltării 

potenţialului funcţional 

restant. 

Sector 1 

8.  8790 CR-D-I Centru de Îngrijire 

și Asistență  pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități Sf Vasile 

Servicii sociale, 

persoanelor adulte cu 

dizabilități aflate în 

situație de dificultate 

socială, care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate, 

servicii de găzduire, 

asistenţă medicală, 

îngrijire, recuperare, 

reabilitare, consiliere 

psihologică, terapie 

ocupaţională, 

socializare, petrecere a 

timpului liber, asistenţă 

paleativă, în vederea 

aplicării politicilor şi 

strategiilor de asistenţă 

specială a persoanelor 

cu dizabilităţi, pentru 

creşterea şanselor 

recuperării şi/sau 

integrării acestora în 

familie ori în 

comunitate şi de a 

acorda sprijin şi 

asistenţă pentru 

prevenirea situaţiilor ce 

pun în pericol 

securitatea acestora. 

Str. Barbu 

Delavrancea, nr 17, 

Sector 1 

40 100%  

3.840.000 lei 

    

9.  8730 CR- V-I Complexul de 

Servicii  Sociale 

Străulești 

Servicii găzduire, 

îngrijire, asistență 

socială și medicală și 

Șos București 

Târgoviște, nr 10, 

Sector 1 

80 100%  

5.280.000 lei 
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psihologică, servicii de 

recuperare, a  

persoanelor vârstnice. 

10.  8730 CR- V-I Complexul de 

Servicii  Sociale 

Odăi- Cămin 

persoane vârstnice 

Servicii găzduire, 

îngrijire, asistență 

socială, medicală și 

psihologică  persoanelor 

vârstnice  

Șos Odăi nr. 3-5, 

Sector 1 

160 100%  

10.560.000 

lei 

    

11.  8790CR-PFA-

II 
Complexul de 

Servicii  Sociale 

Odăi- Centrul de 

Urgență persoane 

fără adăpost – 

Modul Adăpost de 

Noapte 

Servicii de găzduire pe 

timpul nopții, îngrijire, 

asistență socială  

persoanelor adulte fără 

adăpost aflate în situații 

de risc. 

Șos Odăi nr. 3-5, 

Sector 1 

60 100% 2.300.000 lei     

12.   Complexul de 

Servicii  Sociale 

Odăi- Centrul de 

Urgență persoane 

fără adăpost – 

Modul Rezidențial 

Servicii de găzduire, 

îngrijire, asistență 

socială și psihologică  

persoanelor adulte fără 

adăpost aflate în situații 

de risc. 

Șos Odăi nr. 3-5, 

Sector 1 

37  1.554.000 lei     

13.  8899 CZ-D-I Centrul de zi 

Alternativa 2003 

Servicii îngrijire, 

servicii de asistență 

socială, servicii 

psihologice, educație, 

pregătire profesională 

pentru tineri cu 

dizabilități. 

Str. Fortunei, nr 51, 

Sector 1 

20 100% 550.000 lei     

14.  8899 CZ-D-I Centrul de zi Sf Ana Servicii îngrijire, 

servicii de asistență 

socială, servicii 

psihologice, educație, 

pregătire profesională 

pentru tineri cu 

dizabilități 

Str. Petru Rareș, nr 

1, Sector 1 

20 34% 550.000 lei     

15.  8790CR-C-I Complexul de 

Servicii Sociale 

Servicii de găzduire,  

îngrijire și asistență 

Str. Minervei nr. 31 

A, Sector 1 

19 100%  

1.938.000 lei 
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Pinocchio pentru copiii aflați în 

dificultate pentru care s-

a dispus măsura de 

protecție specială 

16.  8790CR-C-I Casa Sf. Iosif Servicii de găzduire, 

îngrijire și asistență 

pentru copiii aflați în 

dificultate pentru care s-

a dispus măsura de 

protecție specială  

Str. Buziaș nr. 23, 

Sector 1 

30 93%  

2.700.000 lei 
    

17.  8790CR-C-I Modul Pavilionar de 

Recuperare și 

Reabilitare  

Neuropsihiatrică 

Alexandra 

Servicii de găzduire, 

îngrijire, recuperare și 

reabilitare pentru copiii/ 

tineri cu dizabilități 

aflați în dificultate 

pentru care s-a dispus 

măsura de protecție 

specială 

Str. Vrancea nr. 9B, 

Sector 1 

12 58% 1.550.000 ei     

18.  8790CR-C-I Modul Pavilionar de 

Recuperare și 

Reabilitare  

Neruropsihiatrică 

Buburuza 

Servicii de găzduire, 

îngrijire, recuperare și 

reablitare pentru copii/ 

tineri cu dizabilitati 

grave pentru care s-a 

dispus măsura de 

protecție specială 

Str. Plavei nr. 26-

30, Sector 1 

12 92% 1.550.000 lei     

19.  8790CR-C-I Casa Sf. Constantin Servicii de îngrijire 

găzduire, recuperare și 

reablitare pentru copii/ 

tineri cu dizabilitati   

pentru care s-a dispus 

măsura de protecție 

specială 

Str. Cireșoaia nr. 

70, Sector 1 

12 100% 1.550.000 lei     

20.  8790CR-C-I Casa Sf. Ștefan Servicii de îngrijire, 

găzduire, reabilitare, 

educație și pregătire 

pentru copiii cu 

dizabilități aflați în 

Bld. Luptătorilor nr. 

40, Sector 1 

30 90% 2.700.000 lei     



 PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 

 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 1 

pe anul 2021 
 

 
- 10 - 

dificultate pentru care s-

a dispus măsura de 

protecție specială 

21.  8790CR-C-I Apartamente sociale Tineri care beneficiaza 

 de o masura de 

protectie 

Calea Griviței, 

Sector 1 

16 69% 310.000 lei     

22.  8790CR-MC-I Complexul de 

Servicii Sociale Sf. 

Nicolae- centru 

maternal 

Servicii de găzduire, 

îngrijire, educație, 

informare, consiliere 

pentru cuplu mama/ 

copil. gravidă 

Str. Dobrogeanu 

Gherea nr. 74, 

Sector 1 

9 100% 756.000 lei     

23.  8891CZ-C-I Complexul de 

servicii sociale Sf. 

Nicolae centru de zi 

Servicii de îngrijire, 

educație, socializare 

Str. Dobrogeanu 

Gherea nr. 74, 

Sector 1 

120 83% 3.600.000 lei     

24.  8891-CZ-C-I Centrul de zi Sf. 

Andrei 

Servicii de îngrijire, 

educație, socializare 

Str. Cosmești nr. 

15, Sector 1 

120 100% 3.600.000 lei     

25.  8891CZ-C-I Centrul de zi Jiului Servicii de îngrijire, 

educație, socializare 

Str. Pajurei nr. 2 C, 

Sector 1 

200 72% 6.000.000 lei     

26.  8891CZ-C-I     Centrul Româno- 

Danez pentru 

Educație Integrată 

Servicii de îngrijire, 

educație, socializare 

Bld. Mareșal 

Averescu nr. 17, 

Sector 1 

30 100% 1.080.000 lei     

27.  8891CZ-C-I Centrul de zi 

Vrancei 

Servicii de îngrijire, 

educație, socializare 

Str. Vrancei nr. 9, 

Sector 1 

180 86% 5.400.000 lei     

28.  8891CZ-C III Centrul de zi de 

recuperare pentru 

copii cu dizabilități 

Sf. Ecaterina 

Servicii de îngrijire, 

educație, socializare, 

abilitare, reabilitare, 

socializare, activităţi 

recreative pentru copii 

cu dizabilități 

Bld. Mareșal 

Averescu nr. 17, 

Sector 1 

120 90% 2.200.000 lei     

29.  8891CZ-C III Centrul de zi copii 

T.S.A 

Servicii de îngrijire, 

educație, socializare, 

abilitare, reabilitare, 

socializare, activităţi 

recreative pentru copii 

cu dizabilități 

Bld. Mareșal 

Averescu nr. 17, 

Sector 1 

60 68% 1.450.000 lei     

30.  8790CR-C-I Compartiment Servicii de găzduire, Str. Garofitei nr. 18, 5 40% 390.000 lei     
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Proiect DGASPC 

Sector 1 - Fundația 

Umanitară “Health 

Aid România” 

 

îngrijire, recuperare și 

reablitare pentru copii/ 

tineri cu HIV/SIDA 

sector 1 

TOTAL                                                                                76.783.000 lei     
 

 

 

Numărul total al copiilor înscriși în prezent la creșe respectă normele în vigoare, în scopul implementării cerințelor standardelor minime de 

calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi, în contextul SARSCOV 2. 
 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Sector 1 

Nr. 

crt.  
Cod serviciu 

social 

conform 

nomenclatoru

lui serviciilor 

sociale 

Denumire 

serviciu social/ 

Adresa 

 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesara 

C
a

p
a

ci
ta

te
 

cl
a

d
ir

e/
sp

a
ti

u
 n

ec
e
sa

r 
- 

m
p

 -
 

Resurse 

umane 

necesare 

(personal de 

specialitate, 

îngrijire 

etc) 

Bugete estimate pe surse de finanțare, 

pentru serviciile sociale propuse pentru a fi 

înființate 

 

Justificare 

 

n
r.

 b
en

ef
./

zi
 

N
r.

 L
o

cu
ri

 (
in

 

p
a

tr
u

ri
) 

Buget 

local 

Bug

et 

județ

ean 

Bug

et de 

stat 

Contrib. 

pers. 

benef. 

Alte 

surse 

 

1.  8810 CZ-V-I Centrul de zi 

de socializare și 

petrecere a 

timpului liber ( 

tip club) -  I 

 

 

Neidentificat 

Persoane 

vârstnice aflate 

în comunitatea 

sectorului 1 

30 30 200-300m2  4 798.000 

lei 
    Strategia  DGASPC 

SECTOR  1 

2019-2027( HCL 

Nr.68/06.03.2020) 

Dezvoltarea de 

servicii de tip club 

în zone distincte ale 

sectorului cu scopul 

menținerii 
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persoanelor 

vârstnice active și în 

comunitate, 

prevenind astfel 

intituționalizarea 

2.  8810 CZ-V-I Centrul de zi 

de socializare și 

petrecere a 

timpului liber ( 

tip club) II 

 

Neidentificat 

Persoane 

vârstnice aflate 

în comunitatea 

sectorului 1 

30 30 200-300m2 4 798.000 

lei 
    Strategia  DGASPC 

SECTOR  1 

2019-2027( HCL 

Nr. 68/06.03.2020) 

Dezvoltarea de 

servicii de tip club 

în zone distincte ale 

sectorului cu scopul 

menținerii 

persoanelor 

vârstnice active și în 

comunitate, 

prevenind astfel 

intituționalizarea 

3.  8899CZ-D-I Centru de zi 

pentru 

persoane 

adulte cu 

dizabilități “Un 

pas împreună” 

 

Servicii de 

consiliere 

socială și 

psihologică 

pentru persoane 

adulte cu 

dizabilități 

mentale și din 

spectrul autist, 

precum și 

servicii de 

terapie 

ocupațională 

50 50 200-300m2 

Spațiu 

aflat în 

administra

rea 

DGASPC 

Sector 1 

10 1.280.000 

lei 
    Acordarea de 

servicii sociale de zi 

pentru persoanele 

adulte cu dizabilități 

într-un spațiu al 

DGASPC sector 1 

din Bld. Mareșal 

Averescu, nr.17. 

Locația permite 

accesul 

beneficiarilor de pe 

o rază teritorială 

centrală sectorului 

1. 

Resursele umane 

alocate se vor 

echilibra prin 

misiunea și scopul 
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serviciului. 

4.  8790 CR - D - 

VI 
Centru respiro 

pentru 

persoane 

adulte cu 

dizabilități 

Servicii sociale 

pentru perioadă 

determinată și în 

anumite situații 

pentru a 

răspunde 

nevoilor 

individuale 

specifice ale 

persoanelor 

adulte cu 

dizabilităţi. 
 

Max4 Max4 50-100m2 4 1.050.000 

lei 
    Programul de 

Interes Național: „ 

Înființarea de 

servicii sociale de 

tip centre de zi, 

centre RESPIRO 

/centre de criză și 

locuințe protejate” 

 

 

 

C.Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice sector 1 

 

Cod 

serviciu 

social 

conform 

nomenclato

rului 

serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Descriere serviciu/ Beneficiari Adresa/ 

sediu 

Capaci

tate 

Grad de 

ocupare 

Bugete estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile 

sociale existente 

 

 

 Buget local  Buget 

județean 

Bu

get 

de 

stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

8790CR-D-

VII 

Centru de 

pregătire pentru 

viață 

independentă 

Asociația Pro 

Act Suport 

Prestarea de servicii sociale 

 cu cazare în comunitate  

pentru persoane adulte cu dizabilitati 

care au nevoie de sprijin pentru 

pregătire pentru viață independentă. 

Str. Soldat 

Simion, 

nr.34, sector 

5 

25 80%  

1.600.000 lei 
    

8790-CR-

D-I 

Centru de 

Îngrijire și 

Asistență 

Asociația Vârste 

Prestarea de servicii sociale cu cazare 

pentru persoane adulte cu dizabilități având 

ca scop îngrijirea și supravegherea socio-

medicală adaptată nevoilor acestora. 

 

Str. 

Gimnaziului

, nr.21, 

Târgoviște 

25 80% 1.600.000 lei     

87980-CR- Locuință Prestarea de servicii sociale cu cazare în Str. Petru 6 90% 360.000     
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DVII protejată 

Casa Hannes 

Organizația 

Umanitară 

Concordia 

comunitate pentru persoane adulte cu 

dizabilitati care au nevoie de sprijin pentru 

pregatire pentru viață independentă. 

Maior, 

nr.32, sector 

1 

8730 CR- 

V-I 

Furnizor privat 

licențiat 

Servicii găzduire, îngrijire, asistență 

 socială, medicală și psihologică  

 persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza  

sectorului 1 București si cu respectarea  

prevederilor Legii nr.17/2000, asistența  

socială a persoanelor vârstnice. 

Se urmăreşte menținerea/ dezvoltarea 

potențialului personal prin asigurarea 

următoarelor servicii:  

 găzduire și alimentație;  

 informarea persoanelor interesate cu 

privire la serviciul social;  

 evaluare, planificare activități, servicii;  

 monitorizare;  

 îngrijire,  

 asistență și supraveghere; 

 asistență pentru sănătate;  

 informare și asistență socială;  

 consiliere psihologică. 

neidentificat 70 100% Conform 

HGR 

NR.426/2020 

privind 

aprobarea 

standardelor 

de cost pentru 

servciile 

sociale                    
  

  Conform 

prevederilor  

Legii nr.17/2000, 

asistență socială 

a persoanelor 

vârstnice 

 

 

 

 

 TOTAL :  67.600.000 lei  

 

 

Nr. Crt. Categorie /Numar  beneficiari Structura nouă de îngrijire și asistență prin decontarea cheltuielilor 

în baza costului mediu lunar al cheltuielilor stabilite prin hootarâre 

de consiliu local  

Buget estimat 

1.  Copii  32 -ONG-uri licentiate, 1.200.000 lei 

2.  Adulți cu dizabilități  7  instituții publice 504.000 lei 

Total  1.704.000 lei 
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CAP. II. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile existente la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 

 

1. Revizuirea/actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet a DGASPC Sector 1, wwwdgaspc-sectorul1.ro; 

 

a) Actele normative care reglementează organizarea  şi   funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;  

    Termen: actualizare semestrial. 

b) Publicarea pe pagina de internet a formularelor necesare pentru obținerea drepturilor și prestațiilor sociale oferite de DGASPC Sector 1, în 

format editabil; Termen: actualizare semestrial. 

c) Publicarea pe pagina de internet DGASPC Sector 1 a ”Strategiei Structurilor Integrate de Asistență Socială și Asistență Medicală Comunitară 

DGASPC Sector 1 2019-2027” şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/26.03.2020 de aprobare a acesteia;  

d) Publicarea pe pagina de internet DGASPC Sector 1 a ”Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul     

Consiliului Local,  Sector 1”.Termen: anual. 

e) Publicarea pe pagina de internet DGASPC Sector 1 a informaţiilor privind serviciile sociale la nivelul sectorului 1 acordate de furnizori publici 

sau privați cu care colaborăm.Termen: anul 2021;  

f) Transparența decizională a Serviciului Economic; Bugetul din toate sursele de venituri și publicarea costurilor serviciilor sociale acordate, 

pentru  fiecare serviciu acordat; Termen: anul 2021;  

g) Transparenţă decizională a Serviciului Achiziţii Publice. Contracte de achiziţie publică, după încheierea procedurii de achiziţie, cu respectarea   

dispoziţiilor în vigoare privind accesul la informaţiile de interes public;  

h) Transparenţă decizională a Serviciului Contencios, Resurse Umane; informațiile privind organizarea concursurilor de selecție a candidaților în 

vederea angajării și condiţiile necesare; 

i) Publicarea pe pagina de internet DGASPC Sector 1 a Raportului de activitate 2019-2020 şi a Buletinului Informativ.Termen: 2021; 

j)  Publicarea pe pagina de internet a comunicatelor și informărilor de interes public; 

k) Publicarea pe pagina de internet DGASPC Sector 1 a altor informaţii de interes public, coordonate de contact, programul de funcționare al 

serviciilor, bilanțul contabil, agenda telefonică a instituției; Termen: actualizare lunar. 
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2. Numere TELVERDE în Sectorul 1: 

a) Telefonul copilului : 0800 800 061, având misiunea de a asigura informare telefonică și intervenția în situațiile de abuz/neglijare/ orice formă 

de abuz asupra copilului; 

b) Telefonul vârstnicului: 0800 800 062, având misiunea de a oferi sprijin persoanelor vârstnice; 

c) Intervenție în regim de urgență: 0734 454 543. 

 

3. Campanii de sensibilizare și informare a populației. 

 

a) Campania de recrutarea a ”Asistenților maternali profesioniți”- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 extinde 

campania de recrutare a asistenților maternali în vederea implementării Proiectului Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, 

     Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

b) ”Promovarea sănătății și stării de bine-” Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1 prin Centrul de Evaluare 

Vocațională și Integrare în Muncă își propune să ofere consiliere psihologică, online și fizic, persoanelor cu dizabilități, aparținătorilor cu domiciliul 

pe raza sectorului 1. 

 

4. Activități de sensibilizare și conștientizare a populației. 

 

În data de 03.12.2021 ”Bursa Locurilor de Muncă pentru Persoanele cu Dizabilități” - adresată persoane adulte cu dizabilităţi şi tinerii din 

sistemul de asistență socială din cadrul DGASPC Sector 1, aflaţi în căutarea unui loc de muncă sau orientare profesională.  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va desfășura pe parcursul anului 2021 acțiuni de sensibilizare și 

conștientizare a importanței familiei, copilului în cadrul comunității, activități de promovare a persoanelor cu dizabilități. Activitățile, campaniile pot 

fi programate fie în cadrul zilelor internaționale ale copilului, persoanei vârstnice, persoanei cu dizabilități, fie în alt calendar al instituției și/sau prin 

colaborare cu societatea civilă. 
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CAP.III. Programul de formare profesională a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale de la nivelul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 

 

În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 se regăsesc funcții de natură contractuală dar și funcții publice. 

Funcţiile de natură contractuală sunt predominante faţă de numărul total al funcţiilor din statul de funcţii aprobat, şi se regăsesc cu precădere în 

structurile care asigură servicii sociale cu şi fără cazare şi, punctual în unele structuri care alcătuiesc aparatul propriu al Direcţiei Generale. 

 

Potrivit prevederilor în vigoare, Direcţia Generală are deplină competenţă în a stabili programele de formare pentru salariaţii săi, dar nu exclude 

nici posibilitatea de a răspunde unor recomandări în acest sens, venite fie de la nivelul entităţilor de control fie din partea organizaţiilor sindicale 

reprezentative la nivelul instituţiei. 

 

Identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii 

obiectivelor stabilite se realizează în cadrul unui raport privind necesarul de formare, întocmit de şeful ierarhic care realizează şi evaluarea 

performaneţelor profesionale individuale. 

 

Potrivit HGR nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici, participarea la programele de 

formare profesională a funcţionarilor publici se finanţează, după caz, din bugetul instituţiei, din sumele special prevăzute în acest scop, sau din alte 

surse, de regulă după cum urmează: 

    a) pentru programele de formare urmate la iniţiativa ori în interesul instituţiei în domeniile care se regăsesc în fişa postului, care au fost 

identificate ca necesare la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi se regăsesc în planul anual de perfecţionare elaborat şi aprobat în 

condiţiile legii, precum şi pentru cele rezultate din nevoia de instruire ca urmare a intrării în vigoare a unor modificări ale cadrului normativ sau 

instituţional, finanţarea se asigură integral din bugetul instituţiei; 

b) pentru fiecare dintre programele de formare urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului instituţiei, în domenii care se 

regăsesc în fişa postului, dar care nu au fost identificate ca necesare la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi nici nu se regăsesc în 

planul anual de perfecţionare elaborat şi aprobat în condiţiile legii, finanţarea se asigură din bugetul instituţiei, în limita fondurilor disponibile. În 
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funcţie de resursele financiare disponibile şi de gradul în care programul de formare este în interesul instituţiei, funcţionarului public i se poate solicita 

suportarea unei părţi de până la 50% din taxa de participare; 

c) pentru programele de formare urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului instituţiei, în alte domenii decât cele care se 

regăsesc în fişa postului şi cele identificate ca necesare la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi care nici nu se regăsesc în planul anual 

de perfecţionare elaborat şi aprobat în condiţiile legii, finanţarea se asigură integral de către funcţionarul public participant. 

 

Participarea angajaților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la cursurile de formare/ perfecționare profesională 

se va face în limita bugetului alocat și cu respectarea procedurilor în material achizițiilor publice. 

 

Categorie funcție Număr posturi ocupate Buget* 

Funcționari publici (diverse specializări) 221  

Personal contractual (diverse specializări) 1121,5  

Asistenți maternali profesioniști 94  

Asistenți personali 345  

 

            *Participarea la cursurile de formare profesională se va face în funcție de bugetul alocat acestui domeniu. 

 

 

 

IV. Descrierea serviciilor sociale organizate și acordate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1, în urma aprobării prezentului Plan 

 

Descrierea celor 15 servicii sociale  vizează următoarele elemente importante: 

 Denumirea serviciului social; 

 Tipul serviciului social; 
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 Descrierea modului de acordare; 

 Elemente de noutate, originalitate; 

 Rezultatul și impactul serviciului social asupra beneficiarilor și comunității; 

 Alte aspecte; 

 

1. Serviciul Clubul Seniorilor 

 

 Denumirea serviciului social: 

Clubul Seniorilor pentru persoane vârstnice 

 Tipul serviciului social: 

Centru de zi pentru persoane vârstnice. 

 Descrierea modului de acordare: 

Clubul Seniorilor are misiunea de a preveni marginalizarea persoanelor vârstnice din viața socială după ieșirea la pensie, prin promovarea unei 

vieți active și demne și prin facilitarea unor condiţii şi oportunităţi de socializare și petrecere a timpului liber, într-un mod util și activ pentru seniori. 
 

 

 Elemente de noutate și originalitate:  

Clubul Seniorilor a fost inaugurat, în data de 01.10.2002, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, ca un proiect pilot de bune 

practici în Municipiul București, pentru prevenirea şi/sau limitarea unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau 

excluziunea socială a persoanelor vârstnice. 

 În cadrul Clubului Seniorilor se pune accent pe identificarea nevoilor individuale de socializare și de comunicare, pe valorizarea fiecărui 

beneficiar în parte, în scopul redobândirii sentimentului importanţei şi utilităţii sociale. Specialiștii serviciului urmăresc evoluţia beneficiarilor prin 

participarea la programele /serviciile sociale organizate și în funcţie de evoluţia beneficiarilor şi de sugestiile acestora, modifică programele iniţiale 

sau grupurile de lucru, incluzând noi activități din sfera de interes a persoanelor vârstnice. 

Prin implicarea persoanelor vârstnice în societate, prin antrenarea și participarea activă a seniorilor la viața socială, culturală și economică a 

comunității, conduce la un efect pozitiv asupra îmbunătățirii stimei de sine și a sentimentului utilității sociale, având ca efect creșterea calității vieții. 



 PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 

 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 1 

pe anul 2021 
 

 
- 20 - 

 Rezultatul și impactul serviciului social asupra beneficiarilor și comunității: 

Servicii sociale care se acordă la sediul Clubului Seniorilor: 

                 a) Identificarea şi evaluarea nevoilor; 

                 b) Consiliere psihologică individuală și de grup; 

                 c) Consiliere socială; 

                 d) Servicii de terapie ocupaţională; 

                 e) Servicii de socializare şi petrecere a timpului liber;      

 

a) Serviciile de identificare şi evaluare a nevoilor au ca scop identificarea unor abilităţi în vederea integrării/reintegrării în viaţa socială a 

persoanelor vârstnice, sprijin în  dezvoltarea şi menţinerea unui comportament adaptativ, în vederea creşterii gradului de independenţă în activitate, 

dezvoltarea nivelului de autonomie personală şi socială. 

b) Serviciile de consiliere psihologică au ca scop identificarea situaților cu care se confruntă vârstnicii privind sentimentul de singurătate, de 

abandon, restrângerea ariei de relaţionare cu celelalte persoane datorită ieşirii din activitatea profesională, restrângerea rolului pe care îl au în familie, 

stare de sănătate precară, pierderea unei persoane dragi şi riscul apariţiei tendinţelor depresive, instalarea sentimentului de inutilitate etc.  

 Cuprinderea în planul de consiliere psihologică a unor măsuri care să sprijine persoanele vârstnice, în vederea prevenţiei şi diminuării 

problemelor enumerate mai sus, care pot împiedica funcţionarea optimă a persoanei din punct de vedere psihologic, urmărindu-se instalarea stării de 

bine, menţinerea /dezvoltarea relaţiilor interpersonale între membrii clubului şi în afara lui, care ar face mai facilă reinserţia socială a persoanelor 

vârstnice. Aceste măsuri se realizează prin consiliere psihologică individuală şi/sau de grup, conferinţe/dezbateri pe teme psihologice. 

c) Serviciile de consiliere socială au ca scop identificarea problemelor sociale/ nevoilor avute de persoanele vârstnice, gradul lor de importanţă 

care au condus la marginalizarea/excluderea socială şi stabilirea unor măsuri concrete pentru soluționare, în vederea păstrării autonomiei. Consiliere 

socială și îndrumare și către alte servicii/ instituți/ ONG-uri în vederea rezolvării nevoilor persoanelor vârstnice.  

d) Servicii de terapie ocupaţională au rolul de a dezvolta/menţine prin intermediul unor activităţi practice (tricotat, pictură, modelat, efectuarea 

de aranjamente florale şi executarea unor ornamente, articole artizanale etc), care să conducă la menţinerea şi creşterea motricităţii generale, a 

creativităţii, a simţului artistic, în vederea menţinerii optime a unei stări de sănătate mintală. Toate acestea conduc la creşterea coeziunii de grup, 

dezvoltarea relaţiilor interpersonale, înlăturarea sentimentului de inutilitate etc. Terapia ocupaţională îmbracă mai multe forme: terapie prin învăţare, 

terapie ludică şi ergoterapie (activităţi de tip lucrativ), meloterapie. 

e) Serviciile de socializare şi petrecere a timpului liber au ca scop optimizarea tonusului persoanelor vârstnice, explorarea şi valorizarea 

potenţialului creativ şi a experienţei de viaţă, potenţarea motivaţiei existenţiale a acestora. În acest sens, se organizează diverse forme de activitate: 

cognitive, informaţionale, de asistenţă, de socializare, psihoterapeutice, artistice, de agrement, având ca principale deziderate păstrarea demnităţii 

persoanelor vârstnice şi a independenţei lor, stimularea legăturilor cu familia şi, în special, cu membrii comunităţii, toate acestea conducând la 
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reinserţia în viaţa socială şi culturală a persoanelor de vârsta a treia. Se doreşte participarea şi implicarea persoanelor vârstnice la următoarele 

activităţi:  

- conferinţe, dezbateri, seminarii; 

- programe de muzică, dans şi poezie, audiţii muzicale; 

- vizite la muzee şi expoziţii;  

- excursii/pelerinaje;  

- plimbări în parcurile capitalei;  

- programe de exerciţii fizice de relaxare; 

- activități de arte plastice; 

- programe de dezvoltare personală; 

- cenaclul literar-artistic, şezători literare etc. 

 Alte aspecte: 

 Clubul Seniorilor se preocupă ca beneficiarii să își mențină autonomia și potențialul funcțional, prin dezvoltarea programelor și activităților 

implementate, pentru a susține beneficiarii să aibă o viață activă și independentă, în vederea menținerii în comunitate și în viața socială. 

Adresa:  

            Str. Ion Slătineanu, nr.16, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/2105018 

e-mail:clubulseniorilorsectorul1@yahoo.com;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

 

 

2. Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Un Pas Împreună 

 Denumirea serviciului social: 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Un Pas Împreună 

 Tipul serviciului social: 

Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 
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 Descrierea modului de acordare: 

Centrul desfășoară activități în sfera protecției persoanelor aflate în dificultate, urmărind ca finalitate  menținerea, refacerea și dezvoltarea 

capacităților psiho-sociale ale beneficiarilor și susținerea reprezentanților legali/convenționali ai acestora, prin activități de informare, evaluare socială 

și psihologică, terapie psihologică, suport emoțional. Beneficiarii serviciului social adulți diagnosticați cu o tulburare de spectru autist și încadrați într-

un grad de handicap/în curs de încadrare într-un grad de handicap, dar și de părinții/familiile acestora, care beneficiază de consiliere psihoeducațională 

și de suport. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în centrul de zi sunt: 
Adulții diagnosticați cu o tulburare din spectrul autist, posesori ai unui certificat de încadrare într-un grad de handicap sau care urmează să obțină 

un certificat de încadrare într-un grad de handicap; 

Adulții cu handicap psihic şi mental sau cu istoric psihiatric cu domiciliul in Bucuresti, sectorul 1; 

Persoana cu dizabilitate cu domiciliul in alt sector pentru care s-a aprobat colaborarea între instituții și decontarea costului mediu aprobat prin 

HCL Sector 1. 

Părinții/reprezentanții legali/convenționali ai adulților diagnosticați cu o tulburare din spectrul autist și beneficiari ai centrului, care pot beneficia 

de consiliere psihoeducațională și de suport. 

Asigurăm pe timpul zilei servicii de recreere, terapie ocupaţională, activităţi de socializare şi sportive pentru persoanele cu probleme de sănătate 

mintală; 

Acordăm servicii de consiliere şi informare atât persoanelor cu probleme de sănătate mintală, cît şi aparţinătorilor; 

Promovăm parteneriate şi cooperarea cu organizaţiile neguvernamentale, actorii sociali cu voluntari pentru dezvoltarea serviciilor de ingrijire 

pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală; 

Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele: 

a) acte necesare: 

- cerere de înscriere olografă şi depusă de către solicitant la Registratura DGASPC S1; 

- copie C.I si copie C.H,  

b) condiţii de eligibilitate: 

- capacitate de comunicare și relaţionare; 

- prezența autonomiei în activități (hrănire, igienă corporală, deplasare) 

- implicare activă în desfăşurarea acţiunilor centrului; 

- dorința solicitantului de a desfășura activitați in cadrul centrului; 

- dorința lui și a familiei de a se reintegra in comunitate;  

- recomandările cuprinse in Planul Individual de Reabilitare si Integrare Socială elaborat de catre Comisie de evaluare a persoanelor 
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adulte cu handicap; 

c) asumarea si respectarea Regulamentului de Ordine Interioră a C.Z. Centrului de zi pentru persoane cu dizabilități Un Pas Împreună; 

Dupa ce depune cererea, potentialul beneficiar va fi contactat de catre Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap care va efectua 

o evaluare complexa a persoanei în cauza şi trimite către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  dosarul in vederea instituirii  

măsurii de protecție. Măsura de protecție va fi comunicată către S.R.A., C.Z. și potențialul beneficiar / tutore. Până la instituirea măsurii de protecție, 

potențialul beneficiar poate fi consiliat și informat în cadrul centrului. După evaluarea iniţială se va completa contractul de servicii sociale. 

De asemenea pot accesa serviciile sociale în cadrul Centrului de zi pentru persoane cu dizabilități Un Pas Împreună beneficiarii de servicii din 

sistemul rezidenţial din structura D.G.A.S.P.C.Sector 1, conform planului de servicii. 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Centrul s-a înfiinţat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1, în anul 2005 şi a avut ca scop crearea unui 

serviciu social complex de îngrijire şi integrare a adulţilor cu probleme de sănătate mintală şi a reducerii spitalizării psihiatrice pe termen lung.  

Centrul de zi Un pas Împreună a desfăşurat un parteneriat cu Fundaţia Estuar începând din anul 2005 până în anul 2016.  

În tot acest timp au fost derulate  3  proiecte din fonduri europene ce au dezvoltat activităţile centrului şi au răspuns principiilor de incluziune 

socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală din Bucureşti.  

Centrul de zi “Un pas Împreună” încurajează şi sprijină – îndeosebi prin schimburile de experienţă şi de bune practici – eforturile depuse de către 

voluntari, conştientizând că voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, 

fără a primi o compensaţie materială.  

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

În cadrul centrului de zi, serviciile de recreere în recuperarea şi socializarea persoanelor cu handicap, reprezintă o alternativă la instituţionalizare, 

prin îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, având o capacitate de aproximativ 50 locuri.  

În cadrul centrului se desfășoară urmatoarele activități de reabilitare: 

a. coșulete din hârtie reciclată, pictate și lacuite; 

b. quilling; 

c. lumânări din parafină; 

d. pictură și desen; 

e. obiecte artizanat; 

f. activitati ce dezvoltă aptitudinile cognitive, de exemplu: dobândirea de informaţii,  dezvoltarea competenţei de a citi, scrie, dobândirea 

deprinderilor complexe pentru persoanele cu dizabilități intelectuale,  menţinerea atenţiei asupra unor acţiuni/sarcini pe o durată adecvată, dezvoltarea 
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gândirii, identificarea de răspunsuri şi soluţii la întrebări sau situaţii din programul zilnic, selectarea unei opţiuni pentru luarea unei decizii şi ducerea 

la îndeplinire a acesteia; 

g. activitați ce dezvoltă deprinderile zilnice de organizare și  gestionare a timpului; 

h. activități de dezvoltare a autonomiei personale/autoîngrijire; 

i. activități de informare și conștientizare a riscurilor legate de situațiile de urgență; 

j. deprinderi de autogospodărire şi servirea hranei; 

k. activităţile de dezvoltare a abilităţilor lucrative, pregătirea pentru angajarea în muncă şi sprijin pentru menţinerea locului de muncă, după 

caz, constau în: 

 sprijin pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte nivelul de educaţie şi de formare profesională; 

 consiliere pre şi post-angajare; 

 

 Alte aspecte: 

Centrul încurajează şi promovează un stil de viaţă independent şi activ. 

Implicăm comunitatea, voluntarii, ONG-urile în procesul de includere socială a persoanelor cu dizabilități. 

Adresa:  

            Bld. Maresal Averescu, nr.17, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 230.05.57;  

e-mail:unpasimpreuna@yahoo.com;  

website: www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

 

3. Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Phoenix 

 

 Denumirea serviciului social: 

Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Phoenix 

 Tipul serviciului social: 
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Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 

 Descrierea modului de acordare: 

Scopul serviciului social Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Phoenix, este  protejarea şi acordarea de servicii de terapie 

ocupațională prin acordarea de servicii psihologice, de asistență socială, și de recuperare medicală (kinetoterapie) a beneficiarilor, conform 

următoarelor principii: 

- acordarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate; 

- asigurarea protecţiei; 

- garantarea şi respectarea drepturilor beneficiarului ; 

Aceste servicii sunt acordate tinerilor cu dizabilități care au domiciliul pe raza Sectorului 1 ăi care au ca măsură de protecție socială: centru de zi. 

Beneficiarii, potenţiali beneficiari, autorităţie publice şi publicul larg pot obține informații despre despre domeniul de activitate al centrului, prin 

asigurarea următoarelor activităţi: 

 materiale informative; 

 accesul în centru anterior admiterii; 

 elaborarea de rapoarte de activitate. 

 

Servicii medicale: Activități privind stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate, îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă, 

curativă și de recuperare cu personal de specialitate; asistenţă medicală permanentă. 

Servicii psihologice: Se adresează atât persoanelor aflate într-un impas existențial cât și celor care vor să se dezvolte, fiind insoțiți în această 

călătorie interioară de către psiholog. 

Consilierea psihologică ajută beneficiarii să se confrunte cu bariere care interferează cu bunăstarea emoțională și mentală si sprijină de asemenea, 

dezvoltarea compasiunii, a stimei de sine, a iubirii, a curajului și a pacii interioare. Beneficiarii se bucură de călătoria terapeutică pentru a deveni mai 

constienți de sine, terapia fiind un mijloc de cunoaștere și dezvoltare personală. 

Servicii de kinetoterapie:  Servicii de îngrijire şi recuperare si reeducare motrică și somato-funcțională. Serviciile sunt destinate adulților ajutând 

la imbunătățirea aparatului respirator și circulator, reducerea durerilor, imbunătățirea mobilității, echilibrului, calității vieții. 

Servicii de terapie ocupațională: În cadrul centrului sunt oferite servicii profesionale, personalizate, de intervenție specifică, în scopul 

dezvoltării potențialului psiho-cognitiv și emoțional al beneficiarilor și al obținerii unui cât mai bun auto-control emoțional și comportamental al 

acestora, urmărindu-se, ca obiectiv fundamental, o cât mai funcțională autonomie personală și socială. Centrul are amenajată o curte cu grădină și 

locuri special amenajate pentru recreere. 

Activitățile de terapie ocupațională vizează exersarea și perfecționarea  zonei de senzorialitate și percepție a beneficiarilor (cu accent pe 

manualitate și exprimare artistică, asociate cu gândirea creativă și imaginativă), precum și petrecerea timpului liber în mod stimulativ și relaxant, 
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vizându-se atât detensionarea psihică și relaxarea organică, cât și cunoașterea, din ce în ce mai aprofundată, a mediului inconjurător, cu deschiderea și 

extinderea orizontului socio-cultural personal.  
 

 Elemente de noutate și originalitate:  

Centrul vine în întâmpinarea cerinţelor persoanelor cu dizabilități din sector, creându-le un cadru ambiental propice manifestării libere, în care îşi 

pot face cunoscute opţiunile, doleanţele, hobby-urile. 

Obiectivul echipei noastre alcătuită din psihologi,  asistenţi sociali si medicali, instructor de educație, arte terapeut este ca împreună cu alte 

instituţii publice şi ONG-uri, să contribuim la prevenirea autoexcluderii tinerilor cu handicap, din viaţa socială a comunităţii şi la resocializarea 

acestora prin actul cultural, cel distractiv-recreativ, activităţi de promovare a sănătăţii etc.  

 

Calitatea serviciilor acordate are în vedere: 

- elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

- realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate. 

Pentru facilitarea accesului la serviciile sociale acordate în centru, instituția asigură transportul beneficiarilor cu un microbuz propriu, adaptat 

pentru transportul persoanelor cu dizabilități. De asemenea beneficiarii centrului primesc prțnzul în centru. 

 

 Rezultatul și impactul serviciului social asupra beneficiarilor și comunității: 

 creşterea gradului de integrare socială a persoanelor cu handicap; 

 creşterea gradului de independenţă; 

 creşterea numărului persoanelor încadrate în muncă; 

 stimularea şi valorificarea potenţialului funcţional restant; 

 egalizarea şanselor şi prevenirea marginalizării sociale a persoanelor cu handicap  

 diminuarea numărului persoanelor instituţionalizate prin facilitarea accesului acestora la serviciile de tip alternativ, venind totodată în sprijinul 

familiilor beneficiarilor. 

 

 Alte aspecte: 

Centrul încurajează şi promovează un stil de viaţă independent şi activ. 

Implicăm comunitatea în procesul de includere socială a persoanelor cu dizabilități pentru eficientizarea serviciilor furnizate.  
Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la activităţile cotidiene din centru, în scopul prezervării autonomiei 

funcţionale şi a unei vieţi independente. Se elaborează un program lunar de activităţi pentru promovarea vieţii active.  
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Adresa:  

         Str. Pajurei nr. 15 A, sector 1, Bucuresti.  

          tel/fax: 021/667.04.75 

         e-mail:centrul.phoenix@dgaspc-sector1.ro 

         Website:www.dgaspc- sectorul1.ro 

 

 

4. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Sf Mina 

 

 

 

 Denumirea serviciului social: 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Sf Mina 

 Tipul serviciului social: 

serviciul social de tip rezidenţial care cuprinde un ansamblu de activităţi, cu preponderenţă de abilitare şi reabilitare, realizate pentru a răspunde 

nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal. 

 

 Descrierea modului de acordare: 

Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Sf Mina este un centru de tip rezidențial care are rolul de a asigura la 

nivelul sectorului prin serviciile furnizate ( găzduire, asistență medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupațională, 

petrecerea timpului liber, socializare), aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor cu dizabilități, prin creșterea sanselor 

recuperării și reintegrării în familie ori în comunitate și de a acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea 

persoanei cu dizabilități. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Mina sunt persoane adulte 

( bărbați ) cu dizabilitati; 

  Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
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Admiterea în CAbRPAD  Sf. Mina se face potrivit următoarelor etape: 

   (a) Persoana cu dizabilităţi/reprezentantul legal al acesteia sau altă persoană interesată va depune şi va înregistra o cerere în acest sens,  la 

registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente: 

1. Copie de pe Certificatul  de încadrare în grad şi tip de handicap; 

2. Cererea de admitere în centru, semnată de beneficiar/reprezentantul legal; 

3. Copii de pe actele de identitate: B.I./C.I. 

4. Copii de pe certificatele de naştere ,de căsătorie, hotărâre de divorţ sau certificat de divorţ şi de pe actul de identitate ale 

persoanei care solicită admiterea, ale părinţilor, ale copiilor, ale soţului sau soţiei (după caz), ori ale reprezentanţilor şi susţinătorilor legali ai 

acestuia; 

5. Declaratie privind lipsa susţinătorilor legali (declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că acesta nu are copii sau 

întreţinători legali); dacă aceştia există, trebuie să prezinte declaraţii notariale cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana şi să ataşeze acte 

doveditoare. 

6. Evaluarea medico-socială a persoanei cu handicap, realizată de unitatea spitalicească şi de serviciul public de asistenţă socială, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

7. Acte doveditoare privind veniturile: 

a. adeverinţă de salariu; 

b. cupon de pensie (în cazul pensionarilor); 

c. adeverinţă de venit eliberată de organele financiare teritoriale; 

d. adeverinţă de la primăria de domiciliu cu proprietăţile deţinute şi veniturile obţinute de persoană şi de familie;                       

e. documente doveditoare privind situaţia locativă (copia actului de proprietate a locuinţei sau a actului în baza căruia 

persoana locuieşte la adresa respectivă: a contractului vânzare – cumpărare, copia actului de donaţie, copia actului de moştenire, copia contractului 

de închiriere); 

f. ultimul talon de pensie; 

g. copii de pe hotărâri judecătoreşti actualizate ,prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea 

sau în obligaţia celor care solicită admiterea; 

8. Raportul de anchetă socială emisă de primăria de domiciliu; 

9. Investigaţii paraclinice /analize medicale recente:  R-grafie pulmonară interpretată, test HIV (solicitat persoanelor cu vârsta până 

la 70 de ani), Ag HBs, ex. coproparazitologic); 

10. Dovadă de la medicul de familie că poate frecventa colectivitatea şi nu are boli infecto-contagioase; 

11.  Adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate a persoanei precum şi tratamentele urmate; 

12. Dovada eliberată de primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că 
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acesteia nu i s-a putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate; 

13. Copii ale hotărârilor judecătoreşti actualizate, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane, în favoarea sau în 

obligaţia celui care solicită admiterea (copie a contractului vânzare-cumpărere între persoana care solicită internarea şi unul dintre copii sau alţi 

susţinători legali-după caz), copie act de donaţie, copie act de moştenire, copie act închiriere; 

14. Angajament de plată a contribuţiei de întreţinere, cu respectarea prevederilor legale în materie; 

   (b) Registratura DGASPC va transmite comisiei de evaluare cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele prevăzute la lit. (a), 

 (c) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  verifică cererea şi documentele prevăzute la lit. (a) şi soluţionează cererea 

 

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Centrul reprezintă  un model de îngrijire alternativă  la instituționalizare pentru un numar de 12 băieţi, cu vârste cuprinse între 19 si 30  ani, băieti  

cu handicap de intelect / locomotor grav si accentuat, proveniti  din centre de plasament si  care au fost abandonati de familie. 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

o promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare;  

o asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare;  

o incurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicarii active a acestora In solutionarea situatiilor de dificultate;  

o asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipa multidisciplinara;  

 

Adresa:  

      Sos Odăi,nr.3-5, sector 1, Bucuresti.  

     tel/fax: 021/667.04.75 

     e-mail:centrul.phoenix@dgaspc-sector1.ro 

     Website:www.dgaspc- sectorul1.ro 

 

 

5. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Milcov 

 

 

 Denumirea serviciului social: 
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Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Milcov 

 Tipul serviciului social: 

Serviciul social de tip rezidenţial care cuprinde un ansamblu de activităţi, cu preponderenţă de abilitare şi reabilitare, realizate pentru a răspunde 

nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal. 

 

 Descrierea modului de acordare: 

 Accesul unei persoane în CAbR  se face, avându-se în vedere următoarele criterii sociale: 

1. necesită îngrijire medicală permanentă, care nu poate fi acordată la domiciliu; 

2. nu se poate gospodări singură, fiind dependentă de serviciile sociale de bază; 

3. nu are întreţinători legali sau aceştia nu pot sa-i asigure protecţia şi îngrijirea datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a 

sarcinilor de familie; 

4. nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea unui trai decent în comunitate; 

5. nu are locuinţă; 

6. persoana are domiciliul pe raza administrativ –teritorială a sectorului 1  

 

În CAbR Milcov sunt admise persoane de sex feminin cu handicap mental, fizic şi handicap asociat. 

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  decide admiterea în centru având în vedere atât criteriile de eligibilitate sociale şi/sau 

medicale de mai sus, cât şi ţinând cont de locurile disponibile.  

Admiterea în centru  se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. Acesta se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar 

sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei 

din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract.  
 

 Elemente de noutate si originalitate:   

Centrul rezidențial este în prezent locuință pentru 24 de femei cu dizabilități grave și accentuate, persoane pentru care s-a dispus măsura de 

protecție specială fie ca imposibilitate a îngrijirii de către familii, fie în urma desființării unor instituții sociale sau,  lipsite de legături familiale.  

Centrul a fost inființat în anul 2005 și oferă găzduire, servicii de îngrijire personală, tratament, terapie și socializare pe o perioadă nedeterminată. 

Prin programele desfăşurate atât în cadrul Centrului, cât şi în afara acestuia (muzee, parcuri, excursii,centre de zi etc.) şi prin parteneriatele 

iniţiate cu diferite instituţii publice şi ONG-uri, urmărim prevenirea autoexcluderii persoanelor cu dizabilități din viaţa socială a comunităţii, având ca 

principale deziderate păstrarea demnităţii persoanelor cu dizabilități şi a independenţei lor, stimularea legăturilor cu familia şi, în special, cu membrii 

comunităţii, reinserţia în viaţa socială şi culturală a beneficiarilor. 
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În centru se desfaşoară o serie de activitaţi educativ-recreative (colorat, modelat plastilină, lego şi puzzle cu piese mari, jocul cu mingea, 

grădinărit), plimbări în imediata vecinătate, excursii, vizionări spectacole ,vizitări muzee . 
 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Impactul real, calitatea și eficiența serviciilor oferite de către centrul Milcov pot fi evidențiate și susținute prin prezentarea unui caz special, cel al 

beneficiarei C.L, internată în centru, din anul 2017, cu o poveste de viață tulburătoare, dar care, datorită implicării directe a personalului și a 

continuității serviciilor oferite, a avut o evoluție uimitoare în ceea ce privește reabilitarea capacităților sale (fizice, psihice) și în recuperarea abilităților 

de viață.Tânăra C.L, orfană de mamă, a fost abandonată de către sora ei. Rămasă singură, în domiciliul său, deși primea ocazional atenția și îngrijirea 

unei vecine, trăia în condiții insalubre, suferind de malnutriție, fiind privată de condiții normale de trai (lipsa hainelor, a hranei, a igienei personale). 

Trăind în aceste condiții inumane, tănăra a dezvoltat un comportament sălbatic, nu știa să vorbească, refuza să se îmbrace, stătea în poziție ghemuit și 

nu știa să meargă. A fost preluată de către serviciile de asistență socială ale DGASPC Sector 1 și, din anul 2017, este internată la Centrul Milcov, unde 

a fost reabilitată și recuperată, respectiv a dobândit capacități și abilități de viață (a învățat să meargă, să mănânce singură, să se spele singură, să se 

îmbrace, să interacționeze cu personalul și colegele de centru). Evoluția optimă a beneficiarei CL este un real succes dar necesită continuitate în 

asigurarea serviciilor sociale de suport. 

 

Adresa:  

      Str. Milcov,nr.2-4, sector 1, Bucuresti.   

     tel/fax: 0212221355 

    e-mail: rezidentialadulti@dgaspc-sectorul1.ro;  

 

 

6. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Stejărel 

 

 

 

 Denumirea serviciului social: 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Stejărel 

 Tipul serviciului social: 
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Serviciu social de tip rezidenţial care cuprinde un ansamblu de activităţi, cu preponderenţă de abilitare şi reabilitare, realizate pentru a răspunde 

nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal. 

 

 Descrierea modului de acordare: 

Cele 18 tinere  beneficiază de: spaţiu de locuit,  programe de recuperare complexă  educaţie continuă pentru învăţarea deprinderilor de bază, 

activităţi de grup şi programe individualizate,activităţi de socializare (excursii, activităţi în aer liber).  

 

 Principalele obiective sunt:  

o Satisfacerea nevoilor şi funcţiilor de bază ale tinerilor (găzduire, hrană, supraveghere, îmbrăcăminte, asistenţă medicală .) 

o sprijin diferenţiat pentru îngrijirea stării de sănătate, recuperarea sau educarea funcţională în raport  cu potenţialul lor. 

o Dezvoltarea capacităţilor fizice, psihice şi sociale a tinerilor cu dizabilităţi mintale şi asociate pentru menţinerea/dezvoltarea  autonomiei  

şi  potenţialului personal 

o Susţinerea familiei sau a reprezentanţilor legali ai tinerilor  în exercitarea rolului şi funcţiilor de bază 

o Educarea tinerilor  pentru o viaţă cât mai independentă,  privind deprinderile zilnice, de autoîngrijire, de comunicare, de mobilitate , de 

îngrijire a propriei sănătăţi , de autogospodărire, de interacţiune complexă.  

o Asigurarea de alternative la marginalizare, izolare şi excluziune socială ,  protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei, abuzului, 

împotriva torturii, tratamentelor crude, inumane sau  degradante. 

  

 Elemente de noutate și originalitate:  

Centrul are în dotare  o cameră de stimulare polisenzorială ( cameră Snoezelen) în care  terapeuţii  desfăşoară activităţi ce stimulează simţurile 

(vizual, auditiv, olfactiv, tactil, vestibular), creşte conştienţa şi comportamentele pozitive, dezvoltă limbajul si spaţii  pentru kinetoterapie şi terapii 

complementare ( hidrokinetoterapie, cromoterapie, aromaterapie, meloterapie, masaj terapeutic). 
 

 Rezultatul și impactul serviciului social asupra beneficiarilor și comunității: 

a. Serviciile de asistență si ingrijire furnizate în cadrul centrului se remarcă prin unicitate acestui tip de serviciu și anume prin:  

b. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;  

c. asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;  

d. incurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicșrii active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;  

e. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipa multidisciplinară. 
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Adresa:  

             Str.Nazarcea ,nr.22, sector 1, Bucuresti.  

      tel/fax: 021/317.89.05 

      e-mail:casa_stejarel@yahoo.com 

            Website:www.dgaspc- sectorul1.ro 

 

 

 

 

 

7. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Brăduț 

 

 

 

 Denumirea serviciului social: 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Brăduț 

 Tipul serviciului social: 

Serviciu social de tip rezidenţial care cuprinde un ansamblu de activităţi, cu preponderenţă de abilitare şi reabilitare, realizate pentru a răspunde 

nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal. 

 

 Descrierea modului de acordare: 

CAbR Brăduţ reprezintă  un model de îngrijire alternativă  la instituționalizare pentru un numar de 18 băieţi, cu vârste cuprinse între 19 și 26  

ani, baieți  cu handicap de intelect / locomotor grav și accentuat, proveniți  din centre de plasament și  care au fost abandonați de familie. 

Baieții  sunt îngrijiți de 20  părinți sociali care se străduiesc să  le ofere o îngrijire plină de dragoste părintească și  un mediu familial securizant.  

 Tinerii   frecventează  centre de zi și școli speciale. 
 

 Elemente de noutate si originalitate:  
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CAbR Brăduţ reproduce modelul de îngrijire familial, cuprinzând 5 dormitoare  cu spațiu personalizat pentru fiecare baiat (pat și șifonier 

propriu), patru băi adaptate pentru persoane cu dizabilități  , un living pentru servirea mesei și efectuarea lecțiilor, cameră de stimulare polisenzorială, 

o bucătărie , spălătorie, o curte spațtioasă amenajată cu nisipar, loc de joacă și  leagăne, spații dotate corespunzător . 
 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Impactul real, calitatea și eficiența serviciilor oferite de către centrul Brăduț pot fi evidențiate și susținute prin relatarea lui Leo: 
Buna, ma numesc B Leonardo, am 19 ani si  acasa pentru mine este Bradut din  anul 2005. Mi-am petrecut primii ani 4 ani de viata in Leaganul Sf. Ecaterina, un loc foarte 

aglomerat , cu foarte  muuulti copii... 
Prima  mea amintire, ca un vis, din prima vara petrecuta in noua mea casa,  este tabara de la Voineasa, primul meu contact cu “lumea”…, primul din multe altele.. 
Copilaria mea a fost foarte frumoasa, am mers la o gradinita in Baneasa, cartierul unde locuiesc, alaturi de copii din familii obisnuite, apoi la Scoala Generala nr. 6. 
Avand  o problema de sanatate serioasa  (amiotrofie spinala tip 2) si fiind imobilizat permanent in fotoliu rulant, am stiut mereu ca sunt “altfel” si  am avut zile cand am  

plans pe ascuns, pentru ca toti colegii mei de gradinita, de scoala, prietenii... alergau, se jucau fotbal, aveau activitati artistice...la care eu nu puteam sa particip.. , dar  le spuneam 

tuturor ca eu o sa merg intr-o zi si  ca atunci cand o sa merg, o sa vreau sa fiu dansator 😊  
Cel mai mult am constientizat situatia mea, la 12 ani, a fost o drama pentru mine, pentru ca  ma indragostisem de colega mea din clasa 😊Roxana o chema... cand mi-am 

facut curaj si i-am spus  ca o plac mult, s-a suparat pe mine😊 , dar nu m-am dat batut... si am reusit sa fim impreuna pana la sf clasei a 8 a (nu am spus nimanui de relatie)😊. A 

fost cea mai fericita perioada a mea, de pana acum..am  fost așa de norocos..  
Dupa ce am intrat la liceu, am pierdut prietenii din scoala generala, dar am avut noroc de profesori intelegatori si care m-am incurajat mereu,... dar  tot atunci am inceput sa 

imi pun  cu adevarat primele intrebari, de ce am fost abandonat de mama…, de ce nu  voi putea  merge niciodata, de ce stau mereu prin spitale... ..dar   imi reveneam, ma gandeam 

ca am avut noroc sa fiu aici, pentru ca am unde sa stau, pentru ca  mi-am permis sa fac mofturi la mancare, sa fiu curat si ingrijit, sa merg in tabere/excursii unde multi copii nici 

nu ajung.. , sa port hainele care imi plac, sa imi serbez ziua de nastere.., sa-mi primesc  colegii de clasa  in vizita, in camera mea.. Recunosc ca  sunt foarte incapatanat, ceea ce 

mi-a adus lucruri pozitive, dar si negative.  
M-am incapatanat sa fac vlog, desi multi mi-au spus  ca nu-i e de mine, ca n-o sa pot sa fac asa ceva, ... eu n-am ascultat. Am mers mai departe si am reusit. Intr-un an am 

ajuns la 1130 de abonati pe youtube cu videoclipuri de peste 1000 de vizualizari, ceea ce  pentru mine este o performanta , imi place si imi doresc sa continui si sa reusesc si mai 

multe. De cand am  vlogging-ul  am incercat sa fac tot felul de proiecte, colaborari... si toate astea necesita deplasarea mea, fizic, . Stiu ca e o situatie delicata si greu de realizat 

uneori, pentru ca sunt asa cum sunt…, dar ce mi-am propus eu, nu poate avea piedica…Si am reusit..m-am putut deplasa..cu ajutor, cu insotitor, cu transport, dar am 

reusit..Pentru mine  colaborarile  inseamna prietenii,  iar eu am nevoie de oameni, de  prieteni..Obiectivele mele importante  sunt: sa merg mai departe cu vlogging-ul, sa primesc 

raspunsul ca am fost acceptat la unul din muuultele joburi unde am aplicat, sa mai calatoresc si in alte parti ale Romaniei (chiar daca am fost  aproape peste tot in tara😊), toate 

astea cu perseverenta mea, dar si cu putin ajutor si putina sustinere. Am fost norocos sa simt aceasta  sustinere de-a lungul anilor, sa simt ca nu sunt singur.., sa stiu ca, de oriunde 

vin :de la scoala, din vacante,de la spital, de la recuperare,  Bradutul ma asteapta….ma asteapta  doamnele care ma ingrijesc, camera mea decorata asa cum imi place,  perusii si 

papagalii mei galagiosi, coltul  meu de vlogging.. 
 Am atatea de povestit... dar vreau ca toate detaliile sa le scriu in cartea pe care mi-am propus s-o lansez in vara 😊 

 In camera mea,  deasupra patului  sta scris : “Home, sweety, home..”..este ultimul lucru pe care il vad inainte sa adorm.. si ma gandesc ca , alaturi de cuvinte   “mama”, 

“fericire”, “bucurie”,  cuvantul ACASA  este atat de important pentru mine.  
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LEO 

Adresa:  

             Str. Somesul Rece, nr.47, sector 1, Bucuresti.  

      tel/fax: 021/231 31 16 

      e-mail:casa_braduts1@yahoo.com 

            Website:www.dgaspc- sectorul1.ro 

 

 

 

 

8. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Sf. Elena 

 

 

 Denumirea serviciului social: 

Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Sf. Elena 

 Tipul serviciului social: 

Este un serviciu social de tip rezidenţial care cuprinde un ansamblu de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea menţinerii/dezvoltării potenţialului personal. 
 

 Descrierea modului de acordare: 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Elena este un centru de tip rezidențial care are rolul de a asigura la 

nivelul sectorului prin serviciile furnizate (găzduire, asistență medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupațională, 

petrecerea timpului liber, socializare), aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor cu dizabilități, prin creșterea șanselor 

recuperării și reintegrării în familie ori în comunitate și de a acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea 

persoanei cu dizabilități. 
 

 Elemente de noutate și originalitate:  

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Elena sunt persoanele adulte 

cu dizabilităţi, femei, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 care necesită servicii specializate de recuperare şi îndeplinesc 



 PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 

 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 1 

pe anul 2021 
 

 
- 36 - 

criteriile de admitere. Capacitatea centrului este de 40 de locuri.  

 

 Rezultatul și impactul serviciului social asupra beneficiarilor și comunității: 

Beneficiarele sunt încurajate să întreprindă activităţi în afara centrului, să cunoască şi să utilizeze serviciile din comunitate: poştă şi comunicaţii, 

transport, educaţie, servicii medicale şi de recuperare, servicii de îndrumare vocaţională, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale. Șeful de centru 

planifică, împreună cu beneficiarele şi organizează periodic activităţi de socializare cu membrii comunităţii, pentru a promova contactele sociale şi 

pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la nevoile şi viaţa beneficiarilor. 

Centrul promovează un model familial de ingrijire a persoanei beneficiare. De asemenea îngrijirea medicală acordată în cadrul centrului 

contribuie la reducerea presiunii asupra asistenței medicale primare și ambulatorie. 
 

Adresa:  

       Str. Barbu Delavrancea, nr.18, sector 1, Bucuresti.  

      tel/fax: 021/222. 57. 42 

      e-mail: sfantaelenacia@yahoo.com;  

       Website:www.dgaspc- sectorul1.ro 

 

9. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Sf. Vasile 

 

 Denumirea serviciului social: 

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Sf Vasile 

 Tipul serviciului social: 

Este serviciul social de tip rezidenţial care cuprinde un ansamblu de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale 

persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea menţinerii/dezvoltării potenţialului personal. 

 Descrierea modului de acordare: 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Vasile este un centru de tip rezidențial care are rolul de a asigura la 

nivelul sectorului prin serviciile furnizate ( găzduire, asistență medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupațională, 

petrecerea timpului liber, socializare), aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor cu dizabilități, prin creșterea sanselor 

mailto:sfantaelenacia@yahoo.com
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recuperării și reintegrării în familie ori în comunitate și de a acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea 

persoanei cu dizabilități 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Vasile sunt persoanele adulte 

cu dizabilităţi, femei și bărbați, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 care necesită servicii specializate de recuperare şi 

îndeplinesc criteriile de admitere. Capacitatea centrului este de 40 de locuri.   

Centrul este amplasat în comunitate, este accesibil beneficiarilor și  membrilor comunităţii din punct de vedere al existenţei mijloacelor de 

transport, comunicare şi al amplasării celorlalte servicii din comunitate (Complexul Multifuncțional Caraiman, Secția 4 Poliție, Biserică, spitalul 

Elias, parcuri, piață etc.). 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Beneficiarii au nevoie și primesc sprijin continuu pentru servicii de medicină generală, terapii medicale în comunitate, servicii medicale 

psihiatrice specializate, supraveghere peste noapte și în mod secvențial de servicii specializate pentru afecțiuni neurologice, de sănătate mintală. 

Centrul  garantează accesul fiecărui beneficiar la asistenţă medicală, conform normelor legale în vigoare : medic de familie, medici specialişti – în 

centru sau în policlinici din cadrul comnunităţii; asistenţă tehnică adecvată – ochelari, lucrări stomatologice, orteze, proteze. 

Personalul medico-sanitar responsabilizat ţine evidenţa administrării medicamentelor, în conformitate cu normele legale în vigoare. Centrul 

promovează un model familial de ingrijire a persoanei beneficiare. De asemenea îngrijirea medicală acordată în cadrul centrului contribuie la 

reducerea presiunii asupra asistenței medicale primare și ambulatorie. 

 

Adresa:  

             Str. Barbu Delavrancea, nr.17, sector 1, Bucuresti.  

      tel/fax: 021/222.09 202 

      e-mail: sf.vasile@gmail.com;  

       Website:www.dgaspc- sectorul1.ro 

 

10. Complexul Social de Servicii Străulesti 

 

 Denumirea serviciului social: 

Complexul Social de Servicii Străulești 

 Tipul serviciului social: 
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Cămin pentru persoane vârstnice 

 Descrierea modului de acordare: 

Serviciul social are în vedere: 

- Protejarea si acordarea de servicii socio-medicale complete beneficiarilor ,conform urmatoarelor principii: 

- acordarea unei ingrijiri individualizate si personalizate; 

- asigurarea protectiei pe o perioada nedeterminata; 

- garantarea si respectarea drepturilor beneficiarului; 

- informarea corecta a beneficiarului/reprezentantului legal/conventional in ceea ce priveste institutiile din comunitate la care au acces. 
 

 Elemente de noutate și originalitate:  

Găzduirea se realizează pe perioadă nedeterminată în limita capacității.Vârstnicii beneficiază de condiții deosebite de locuit, fiind găzduiți în 

camere cu dotările prevăzute în standard, personalizate de către aceștia de-a lungul timpului, pentru sporirea gradului de confort și siguranță. 

Beneficiarii au posibilitatea să iasă în aer liber, centrul dispune de o curte generoasă, acces la biserica ortodoxă , peisaj deosebit oferit de vegetația 

din vecinîtatea clădirilor. 

 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

 

Beneficiarii sunt îngrijiți astfel încât le este permisă relaționarea, participarea la discuții libere, cu personalul, cu comunitatea, implicându-se în 

toate aspectele vieții. Beneficiarii nostii trăiesc cu speranță, liberi, aceasta demonstrându-se și prin perioada de timp pentru care sunt acordate servciile 

sociale. Seniorii nostrii beneficiază de  asistență socială și psihologică de specialitate, de servciile unui kinetoterapeut și de supraveghere medicală 

permanentă. Centrul are colaborări prin care serbează zilele de naștere ale beneficiarilor, precum și alte zile importante din an. 

Adresa:  

             Sos Bucuresti- Targoviste, nr.10, sector 1, Bucuresti.  

      tel/fax: 021/317. 51. 47 

      e-mail:css.straulesti@dgaspcsector1.ro 

            Website:www.dgaspc- sectorul1.ro 
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11. Complexul Social de Servicii Odăi – Cămin pentru persoane vârstnice 

 

 

 Denumirea serviciului social: 

Complexul Social de Servicii Odăi – Cămin pentru persoane vârstnice 

 Tipul serviciului social: 

Cămin pentru persoane vârstnice 

 Descrierea modului de acordare: 

Serviciul social are în vedere: 

- protejarea și acordarea de servicii socio-medicale complete beneficiarilor ,conform următoarelor principii: 

- acordarea unei îngrijiri individualizate și personalizate 

- asigurarea protecției pe o perioadă nedeterminată 

- garantarea și respectarea drepturilor beneficiarului 

- informarea corectă a beneficiarului/reprezentantului legal/convențional în ceea ce privește instituțiile din comunitate la care au acces. 

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Gazduirea se realizează pe perioadă nedeterminată în limita capacitati.Vârstnicii beneficiază de condiții deosebite de locuit, fiind găzduiți în 

camere cu dotările prevăzute în standard, personalizate de către acestia de-a lungul timpului, pentru sporirea gradului de confort și de șșș 

Beneficiarii au posibilitatea să iasă în aer liber, centrul dispune de o curte generoasă, acces la biserica ortodoxă , peisaj deosebit oferit de vegetația 

din vecinîtatea clădirilor. În fiecare sezon se amenajează spații de grădinărit, se cultivă legume de sezon. Beneficiarii participă la amenajarea spațiilor 

verzi, foișoarelor, etc. 

Centrul are amenajate două pavilioane de tip infirmerie cu scopul îngrijirii personalizate a beneficiarilor prreluați din spitale si total dependenți de 

îngrijire specializată. 

 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
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Având în vedere numărul mare de beneficiari dependenți și semidependenti, s-a considerat oportună și necesară amenajarea  a două infirmerii :  

femei și bărbați. De asemenea persoanele vârstnice  au oportunitatea de a beneficia de asistență spirituală, chiar în cadrul centrului, unde este 

amenajată o capelă la care este repartizat un preot. Acesta desfasoară periodic, cu ocazia sărbătorilor religioase sau ori de cate ori este solicitat, slujbe 

la care participa beneficiarii din centru si persoane din comunitate, dar si orice alt tip de activitate: spovedanie, împartasanie, maslu, pomeniri, 

asistenta spirituală tuturor catergoriilor de beneficiari, atat independenti, cat si cei aflati In stadiu terminal sau în caz de deces.  
 

Adresa:  

             Sos Odăi, nr.3-5, sector 1, Bucuresti.  

      tel/fax: 021/351. 88. 95 

      e-mail: css_odai@yahoo.com 

      Website:www.dgaspc- sectorul1.ro 

12. Complexul Social de Servicii Odăi – Centrul pentru persoane fără adăpost – Modul Adăpost de Noapte 

 

 

 Denumirea serviciului social: 

Complexul Social de Servicii Odăi – Centrul pentru persoane fără adăpost – Modul Adăpost de Noapte 

 Tipul serviciului social: 

Adăpost de noapte 

 Descrierea modului de acordare: 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Complexul Social de Servicii Odăi - Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, Adăpost de 

Noapte sunt persoane adulte, aflate în situații de criză, domiciliate pe raza sectorului 1. Capacitatea Adăpostului de Noapte este de 97 de locuri, 37 

pentru femei, 60 pentru bărbați. 

Persoana Adultă Fără Adăpost (denumită în continuare P.A.F.A.), este persoana care nu are locuinţă şi care locuieşte pe stradă (parcuri, pieţe, 

scări de bloc etc.) sau într-un adăpost temporar (locuinţă improvizată, clădiri dezafectate, chirie etc.), care se află într-o situaţie de criză la nivel psihic, 

social, relaţional, juridic, biologic, situaţie determinată de absenţa unui adăpost sau de imposibilitatea procurării acestuia. 

Situaţia de criză este înţeleasă ca fiind incapacitatea de a-şi mobiliza resursele interne precum şi excluderea de la resursele externe (servicii 

sociale externe). 

 

mailto:css_odai@yahoo.com
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 Categorii de beneficiari ai Complexului Social de Servicii Odăi - Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, Adăpost de Noapte: 

 Tineri peste 18 ani etichetaţi drept „copii ai străzii” sau externaţi din centrele de plasament şi care nu au fost incluşi într-o formă de protecţie şi 

asistenţă socială; 

 Femeile însărcinate alungate/fugite de la domiciliu; 

 Femeile supuse violenţei domestice; 

 Persoanele vârstnice aflate in situatii de dificultate - pot beneficia de servicii sociale în centrul rezidential pentru perioade determinate  de timp, 

maxim 30 zile sau, pentru situatii punctuale, persoane care nu necesita servicii sociale într-un centru rezidential; 

 Persoane care suferă de boli cronice netransmisibile; 

 Persoane care prezintă handicap fizic, cărora nu le sunt afectate posibilităţile de deplasare; 

 Persoane ajunse în stradă, după evacuarea din locuinţe; 

 Persoane cu tulburări (fără a fi grave) de sănătate mentală, persoane amnezice, traumatizate, alungate sau fugite de la domiciliu. 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Beneficiarilor Complexului Social de Servicii Odăi – Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost,  Adăpost de Noapte le este interzis să stea 

în centru pe perioada lunilor octombrie-martie între orele 09.00- 19.00, iar pe perioada lunilor aprilie–septembrie între orele 09.00-20.00. Excepție fac 

perioadele cu temperaturi extreme, cald sau frig. Beneficiarii adăpostului de noapte primesc mic dejun înainte de părăsirea adăpostului. În sezonul 

rece, în zilele cu temperature extreme beneficiarii adăpostului sunt găzduiți pe toată durata zilei și primesc hrană. O data cu intrarea în adăpost 

beneficiarii sunt evaluați, li se realizează igiena personală, le este evaluată starea de sănătate. 

      

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Prin serviciile acordate prin adăpostul de noapte sunt securizate persoanele fără adăpost, sunt orientate către spitale, sau alte tipuri de servicii, 

asigurând astfel intervenție și prevenție totodată. De asemenea funcționarea adăpostului conduce la o intervenție instituțională la nivel de oras, 

colaborând cu colegii din alte sectoare. 

 

Adresa:  

            Șos. Odăi, nr.3-5, sector 1, Bucuresti.  

      tel/fax: 021/351. 88. 95 

      e-mail: css_odai@yahoo.com 

      Website:www.dgaspc- sectorul1.ro 

 

mailto:css_odai@yahoo.com
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13. Complexul Social de Servicii Odăi – Centrul pentru persoane fără adăpost – Modul Rezidențial 

 

 

 

 Denumirea serviciului social: 

Complexul Social de Servicii Odăi – Centrul pentru persoane fără adăpost – Modul Rezidențial 

 Tipul serviciului social: 

Cazare determinată organizată ca centru rezidențial  pentru persoanele fără adăpost  

 Descrierea modului de acordare: 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Complexul Social de Servicii Odăi - Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, Modul 

Rezidențial sunt persoane adulte, aflate în situații de criză, domiciliate pe raza sectorului 1. Capacitatea Adăpostului de Noapte este de 97 de locuri, 37 

pentru femei, 60 pentru bărbați. 

Persoana Adultă Fără Adăpost (denumită în continuare P.A.F.A.), este persoana care nu are locuinţă şi care locuieşte pe stradă (parcuri, pieţe, 

scări de bloc etc.) sau într-un adăpost temporar (locuinţă improvizată, clădiri dezafectate, chirie etc.), care se află într-o situaţie de criză la nivel psihic, 

social, relaţional, juridic, biologic, situaţie determinată de absenţa unui adăpost sau de imposibilitatea procurării acestuia. 

Situaţia de criză este înţeleasă ca fiind incapacitatea de a-şi mobiliza resursele interne precum şi excluderea de la resursele externe (servicii 

sociale externe). 

 Categorii de beneficiari ai Complexului Social de Servicii Odăi - Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, Adăpost de Noapte: 

 Tineri peste 18 ani etichetaţi drept „copii ai străzii” sau externaţi din centrele de plasament şi care nu au fost incluşi într-o formă de protecţie şi 

asistenţă socială; 

 Femeile însărcinate alungate/fugite de la domiciliu; 

 Femeile supuse violenţei domestice; 

 Persoanele vârstnice aflate in situatii de dificultate - pot beneficia de servicii sociale în centrul rezidential pentru perioade determinate  de timp, 

maxim 30 zile sau, pentru situatii punctuale, persoane care nu necesita servicii sociale într-un centru rezidential; 

 Persoane care suferă de boli cronice netransmisibile; 

 Persoane care prezintă handicap fizic, cărora nu le sunt afectate posibilităţile de deplasare; 

 Familii cu copii ajunse în stradă, după evacuarea din locuinţe; 
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 Persoane cu tulburări (fără a fi grave) de sănătate mentală, persoane amnezice, traumatizate, alungate sau fugite de la domiciliu. 

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Beneficiarilor Complexului Social de Servicii Odăi – Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost,  Adăpost de Noapte le este interzis să stea 

în centru pe perioada lunilor octombrie-martie între orele 09.00- 19.00, iar pe perioada lunilor aprilie–septembrie între orele 09.00-20.00. 

Excepție fac perioadele cu temperaturi extreme, cald sau frig. Beneficiarii adăpostului de noapte primesc mic dejun înainte de părăsirea 

adăpostului. În sezonul rece, în zilele cu temperature extreme beneficiarii adăpostului sunt găzduiți pe toată durata zilei și primesc hrană. O data 

cu intrarea în adăpost beneficiarii sunt evaluați, li se realizează igiena personală, le este evaluată starea de sănătate. 

      

 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Prin serviciile acordate prin adăpostul de noapte sunt securizate persoanele fără adăpost, sunt orientate către spitale, sau alte tipuri de servicii, 

asigurând astfel intervenție și prevenție totodată. De asemenea funcționarea adăpostului conduce la o intervenție instituțională la nivel de oras, 

colaborând cu colegii din alte sectoare. 

 

Adresa:  

            Șos. Odăi, nr.3-5, sector 1, Bucuresti.  

      tel/fax: 021/351. 88. 95 

      e-mail: css_odai@yahoo.com 

      Website:www.dgaspc- sectorul1.ro 

 

 

 

14. Asociația Alternativa 2003 

 

 

 

 Denumirea serviciului social: 

mailto:css_odai@yahoo.com
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Compartiment proiect Asociația Alternativa 2003 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

 Tipul serviciului social: 

Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 

 Descrierea modului de acordare: 

Activităţi care se desfăşoară în cadrul Centrului de Zi Alternativa: 

 Oferirea de servicii specializate tinerilor cu handicap mintal:  

a. transport, 

b. hrană, 

c. consiliere psihologică, 

d. îngrijire personală,  

e. recuperare,  

f. asistenţă socială,  

g. educaţie şi pregătire profesională. 

Pentru părinţi se acordă sprijin şi consiliere familială. Grupul ţintă şi beneficiari direcţi şi indirecţi: 

Beneficiarii direcţi ai Centrul de Zi Alternativa sunt tineri cu handicap mintal, provenind din familii sărace, cu vârste peste 18 ani. Familiile 

beneficiarilor beneficiază de şedinţe de consiliere psihologică, asistenţă socială, sfaturi de specialitate din partea membrilor echipei pluridisciplinare, 

consiliere în legatură cu posibilităţile de orientare profesională ale copiilor lor.  

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Dezvoltarea abilităţilor manuale, obţinerea unei calificări şi atingerea unui grad cât mai mare de autonomie personală pentru tinerii cu handicap, 

prin oferirea de servicii care să corespundă nevoilor identificate la această categorie de persoane. 

Prioritatea centrului este adecvarea cadrului de viata si promovarea unor trăsături  adecvate cu mediul social. In cadrul centrului beneficiarii sunt 

sustinuti sa depaseasca situaţilei de disonanţă cognitivă, de confuzie. Lipsa unor informaţi sau primirea de informaţii distorsionate, neveridice, îi 

determina pe tineri să crediteze cu greu anumite date, să acorde relevanţa şi să ia decizii în virtutea unor convingeri şi certitudini. De aceea crearea 

unui mediu ambiant adaptat nevoilor depatamentului Alternativa care să reflecte deminitatea şi respectul faţă de acestia este un deziderat pe care atât 

conducerea organizatiei cât si personalul organizatiei se straduiesc sa-l realizeze. 

 



 PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 

 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 1 

pe anul 2021 
 

 
- 45 - 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Acordarea serviciilor sociale în sistem centru de zi este vitală pentru includerea socială a persoanelor cu dizabilități și reducerea marginalizării 

sociale a acestora. Mai mult decât atât strategia națională privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități și prevenirea insituționalizării 

prevede politici de dezvoltare de servicii sociale din categoria centrelor  de zi/centre respiro/centre de criză/locuințe protejate. 
 

Adresa:  

            Str. Fortunei, nr.51, sector 1, Bucuresti.  

      e-mail:asociatialternativa2003romania@yahoo.com 

 

 

 

15. Asociația Sf. Ana 

 

 

 

 Denumirea serviciului social: 

Compartiment proiect Asociația Sf. Ana și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

 Tipul serviciului social: 

Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 

 Descrierea modului de acordare: 

Furnizarea de servicii de educare, recuperare, integrare şi socializare, pentru adolescenţii şi tinerii cu handicap mintal sever din comunitate, în 

vederea accesului în cadrul structurilor de învaţământ de masă, obţinerea unui grad cât mai mare de autonomie personală. 

 Activităţi desfăşurate: 

a. activităţi didactice planificate conform unei curicule adaptate pentru persoanele cu handicap 

b. formarea deprinderilor de viaţă independentă 

c. acordarea de servicii de logopedie, kinetoterapie, psihodiagnoză 

d. socializare, ludoterapie, terapie cognitivă, formarea autonomiei personale. 
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 Elemente de noutate si originalitate:  

Dezvoltarea abilităţilor manuale, obţinerea unei calificări şi atingerea unui grad cât mai mare de autonomie personală pentru tinerii cu handicap, 

prin oferirea de servicii care să corespundă nevoilor identificate la această categorie de persoane. 

Prioritatea centrului este adecvarea cadrului de viata si promovarea unor trăsături  adecvate cu mediul social. In cadrul centrului beneficiarii sunt 

sustinuti sa depaseasca situaţilei de disonanţă cognitivă, de confuzie. Lipsa unor informaţi sau primirea de informaţii distorsionate, neveridice, îi 

determina pe tineri să crediteze cu greu anumite date, să acorde relevanţa şi să ia decizii în virtutea unor convingeri şi certitudini.  

 

 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

 

Acordarea serviciilor sociale în sistem centru de zi este vitală pentru includerea socială a persoanelor cu dizabilități și reducerea marginalizării 

sociale a acestora. Mai mult decât atât strategia națională privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități și prevenirea insituționalizării 

prevede politici de dezvoltare de servicii sociale din categoria centrelor  de zi/centre respiro/centre de criză/locuințe protejate. 
 

Adresa:  

             Str. Petru Rareș, nr.1, sector 1, Bucuresti.  

      e-mail:sfantaana@yahoo.com 

 

 

16. Casa Sf. Iosif 

  

 

 Denumirea serviciului social: 

Casa Sf.Iosif 

 Tipul serviciului social: 

Centru rezidențial pentru copii care beneficiază de o masură de protecție 
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 Descrierea modului de acordare: 

Casa Sf. Iosif are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidenţial, pe o durata determinată, a copilului aflat în dificultate. În cadrul 

casei se respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la: găzduire, îngrijire, educaţie şi pregatire/consiliere de specialitate în vederea 

reintegrării sau integrării familiale; viaţa şi dezvoltarea în toate privinţele existenţei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psihosociale, cognitive, 

sociale şi culturale; nivel de trai corespunzător; servicii eficiente de ocrotire a sănătăţii; îngrijire specială şi securitate socială; ocrotire şi educaţie 

personalizată; protecţie împotriva 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 confidenţialitate; standarde de viaţă 

corespunzătoare; odihnă, joc şi vacanţă; informare din diverse surse; reevaluarea periodică a măsurilor de protecţie.  

 Elemente de noutate si originalitate:  

Casa Sf.Iosif funcționează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1 din anul 1998. 

 

 Rezultatul și impactul serviciului social asupra beneficiarilor și comunității: 

Casa Sf.Iosif cu o capacitate de 30 locuri, în prezent fiind înscriși 28 copii.  

Casa are în principal următoarele atribuţii:  

a. asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor și asigură un 

mediu de viață protejat și sigur;  

b. asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;  

c. asigură paza şi securitatea beneficiarilor;  

d. asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;  

e. asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;  

f. asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;  

g. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea, familia și alte persoane apropiate;  

h. asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;  

i. asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;  

j. asigură intervenţie de specialitate;  
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k. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie, prin intervenții personalizate și acordate planificat și 

întocmește dosarul personal al copilului;  

l. urmărește 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;  

m. asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber. 

 

 Alte aspecte: 

Casa Sf.Iosif își asumă responsabilitatea de a respecta drepturile copilului și interesul superior al acestuia, urmărindu-se nediscriminarea, 

acceptarea diversității, oferirea de șanse egale. 

Sunt protejați copii de ambele sexe cu vârste între 7 ani şi 18 ani aflaţi în dificultate pe raza sectorului 1 Bucureşti. 

Acești copii/tineri beneficiază de activități de socializare (excursii, tabere, plimbări în aer liber, parcuri, spectacole, muzee, etc). 

Facilitează integrarea fiecărui copil/tânăr în noul mediu de viață. 

Asigură pregătirea tânărului pentru ieșirea din sistemul de protecție. 

Pregătește tânărul pentru viața independentă, în vederea facilitării integrării sociale și pe piața muncii. 
  

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

 Str.Buzias nr.23, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/310.55.31;  

e-mail: casa.sf.iosif@dgaspc-sector1.ro;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

 

17. Casa Sf. Ștefan 

 

 Denumirea serviciului social: 

Casa Sf.Ștefan 
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 Tipul serviciului social: 

Casă de tip familial pentru copii care beneficiază de o masură de protecție 

 Descrierea modului de acordare: 

Casa Sf.Ștefan oferă copiilor protejaţi: 

a. nivel de trai corespunzător; 

b. servicii eficiente de ocrotire a sănătăţii; 

c. îngrijire specială şi securitate socială; 

d. ocrotire şi educaţie personalizată; 

e. protecţie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare; 

f. identitate şi istorie proprie; 

g. libertate spirituală, religioasă, a conştiinţei şi a cuvântului; 

h. exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaţională; 

i. intimitatea propriei persoane şi confidenţialitate; 

j. standarde de viaţă corespunzătoare; 

k. odihnă, joc şi vacanţă; 

l. informare din diverse surse; 

m. reevaluarea periodică a măsurilor de protecţie. 

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Casa Sf.Ștefan funcționează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1 din anul 2010. 

 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Casa Sf.Ștefan cu o capacitate de 30 locuri, în prezent fiind înscriși 27 copii.  

Principalele atribuţii:  

a. asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor;  

b. asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;  

c. asigură paza şi securitatea beneficiarilor;  

d. asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;  
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e. asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;  

f. asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;  

g. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;  

h. asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;  

i. asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;  

j. asigură intervenţie de specialitate;  

k. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;  

l. 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;  

m. asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.  

 

 Alte aspecte: 

Casa Sf.Ștefan îsi asumă responsabilitatea de a respecta drepturile copilului și interesul superior al acestuia, urmărindu-se nediscriminarea, 

acceptarea diversității, oferirea de sanse egale. 

Sunt protejați copii de ambele sexe cu vârste între 7 ani şi 18 ani aflaţi în dificultate pe raza sectorului 1 Bucureşti. 

Acesti copii/tineri beneficiază de activități de socializare (excursii, tabere, plimbari in aer liber, parcuri, spectacole, muzee, etc). 

Facilitează integrarea fiecărui copil/tânăr în noul mediu de viață. 

Asigură pregătirea tânărului pentru ieșirea din sistemul de protecție. 

Pregătește tânărul pentru viața independentă, în vederea facilitării integrării sociale și pe piața muncii. 
 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

 Bld. Luptatorilor nr. 40, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/667.05.02;  

e-mail: casa.sf.stefan@dgaspc-sector1.ro;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

18. Complex Social de Servicii Pinocchio 
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 Denumirea serviciului social: 

Complex Social de Servicii Pinocchio 

 Tipul serviciului social: 

1. Componeta rezidențială de plasament pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție 

2. Centrul de primire în regim de urgență pentru copiii strazii 

 

 Descrierea modului de acordare: 

Componenta rezidenţială de plasament are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidenţial, pe o durată determinată, a copilului aflat în 

dificultate. În cadrul centrului de plasament se respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la: 

a. găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale; 

b. viaţa şi dezvoltare în toate privinţele existenţei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale;  

c. nivel de trai corespunzător; 

d. servicii eficiente de ocrotire a sănătăţii; 

e. îngrijire specială şi securitate socială; 

f. ocrotire şi educaţie personalizată; 

g. protecţie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare; 

h. identitate şi istorie proprie; 

i. libertate spirituală, religioasă, a conştiinţei şi a cuvântului; 

j. exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaţională; 

k. intimitatea propriei persoane şi confidenţialitate; 

l. standarde de viaţă corespunzătoare; 

m. odihnă, joc şi vacanţă; 

n. informare din diverse surse; 

o. reevaluarea periodică a măsurilor de protecţie. 

 

Centrul de primire în regim de urgență:  
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a. asigură accesul copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării lor familiale 

şi sociale sau luării unei măsuri de protecţie corespunzătoare. Are un rol principal în asigurarea unei intervenţii eficiente în beneficiul copiilor, pentru 

a promova următoarele categorii de drepturi : 

b. dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de violenţă, pedeapsă sau brutalitate fizică şi/sau mentală, de abandon sau neglijenţă, de maltratare 

sau exploatare, inclusiv de violenţă sexuală ; 

c. 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 ; 

d. dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz şi de a beneficia de asistenţa corespunzătoare pe parcursul procedurilor. 

 

Centrul de primire în regim de urgență acţionează : 

a. pentru a preveni intrarea în sistem a copilului aflat în situaţie de risc, atunci când în urma evaluării cauzelor plasării în centrul de primire este 

realizabilă revenirea copilului în mediul familial, eventual însoţită de măsuri de consiliere şi suport pentru părinţi; 

b. pentru a proteja copilul şi a-i oferi temporar îngrijirile şi consilierea de specialitate de care are nevoie; 

c. pentru a pregăti intrarea în sistem a copilului aflat în dificultate, stabilind în urma rezultatelor evaluării din centrul de primire măsura cea mai 

adecvată fiecărui caz. 

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Complex Social de Servicii Pinocchio funcționează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1 din anul 

1999. 

 

 Rezultatul și impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunității: 

Complex Social de Servicii Pinocchio cu o capacitate de 19 locuri, în prezent fiind înscriși 20 copii.  

Componenta rezidenţială de plasament are următoarele atribuții:  

a. asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor; 

b. asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;  

c. asigură paza şi securitatea beneficiarilor;  

d. asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;  

e. asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;  

f. asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;  



 PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 

 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 1 

pe anul 2021 
 

 
- 53 - 

g. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;  

h. asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;  

i. asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;  

j. asigură intervenţie de specialitate;  

k. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;  

l. 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;  

m. asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.  

n. asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;  

o. asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;  

p. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;  

q. asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;  

r. asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;  

s. asigură intervenţie de specialitate;  

t. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;  

u. 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;  

v. asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.  

 

Centrul de primire în regim de urgență are următoarele atribuții:  

a. asigură beneficiarului în regim de urgenţă: 

b. primire şi găzduire; 

c. identificare; 

d. întocmire raport caz; 

e. evaluare; 

f. intervenţie şi tratament; 

g. pregătirea măsurii de protecţie adecvate. 

 

 Alte aspecte: 
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Complexul Social de Servicii Pinocchio își asumă responsabilitatea de a respecta drepturile copilului și interesul superior al acestuia, urmărindu-

se nediscriminarea, acceptarea diversității, oferirea de șanse egale. 

Sunt protejați copii de ambele sexe cu vârste între 7 ani şi 18 ani aflaţi în dificultate pe raza sectorului 1 Bucureşti. 

Acesti copii/tineri beneficiază de activități de socializare (excursii, tabere, plimbari in aer liber, parcuri, spectacole, muzee, etc). 

Facilitează integrarea fiecărui copil/tânăr în noul mediu de viață. 

Asigură pregătirea tânărului pentru ieșirea din sistemul de protecție. 

Pregătește tânărul pentru viața independentă, în vederea facilitării integrării sociale și pe piața muncii. 

Pentru copiii care locuiesc în centru urmărim optimizarea dezvoltării lor, pentru cei cu nevoi speciale identificate în cazul celor cu tulburări de 

comportament (vagabondaj, consumul de substante, savarsirea de acte infractionale etc.) creșterea calității intervențiilor.  

Lipsa suportului emoțional și a atașamentului față de părinți au determinat mari carențe în creșterea, educarea și dezvoltarea acestor copii supuși 

supraviețuirii în stradă, motiv pentru care oferim acestor copii șansa pe care nu au avut-o în mediul familial. 
 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

 Str.Minervei nr. 31 A, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/667.30.09;  

e-mail: pinocchio.sector1@gmail.com;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

19. Casa Sf.Constantin 

 

 Denumirea serviciului social: 

Casa Sf.Constantin 

 Tipul serviciului social: 

Casă de tip familial pentru copii cu dizabilităţi care beneficiază de o masură de protecție 

 Descrierea modului de acordare: 

Casa Sf.Constantin oferă copiilor protejaţi: 

a. nivel de trai corespunzător; 
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b. servicii eficiente de ocrotire a sănătăţii; 

c. îngrijire specială şi securitate socială; 

d. ocrotire şi educaţie personalizată; 

e. protecţie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare; 

f. identitate şi istorie proprie; 

g. libertate spirituală, religioasă, a conştiinţei şi a cuvântului; 

h. exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaţională; 

i. intimitatea propriei persoane şi confidenţialitate; 

j. standarde de viaţă corespunzătoare; 

k. odihnă, joc şi vacanţă; 

l. informare din diverse surse; 

m. reevaluarea periodică a măsurilor de protecţie. 

 

 

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Casa Sf.Constantin funcționează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1 din anul 2009. 

Căsuţa corespunde nevoilor unei familii numeroase: două livinguri, bucătărie, spălătorie, două băi şi patru  dormitoare. Pentru păstrarea cadrului 

familial ce asigură intimitate, fiecare copil are un spaţiu personal în dormitor (pat şi dulap cu obiecte personale). 

Copiii sunt implicaţi permanent în activităţile zilnice casnice şi gospodăreşti, în funcţie de posibilităţile lor de înţelegere şi acţiune.  

 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Casa Sf.Constantin cu o capacitate de 12 locuri, în prezent fiind înscriși 12 copii.  

Principalele atribuţii:  

a. asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor. 

b. asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;  

c. asigură paza şi securitatea beneficiarilor;  

d. asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;  

e. asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;  

f. asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;  
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g. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;  

h. asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;  

i. asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;  

j. asigură intervenţie de specialitate;  

k. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;  

l. 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;  

m. asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.  

 

 Alte aspecte: 

Casa Sf.Constantin își asumă responsabilitatea de a respecta drepturile copilului și interesul superior al acestuia, urmărindu-se nediscriminarea, 

acceptarea diversității, oferirea de șanse egale. 

Sunt protejați copii de sex masculin cu vârste între 7 ani şi 24 ani aflaţi în dificultate pe raza sectorului 1 Bucureşti. 

Acesti copii/tineri beneficiază de activități de socializare (excursii, tabere, plimbari în aer liber, parcuri, spectacole, muzee, etc). 

Facilitează integrarea fiecărui copil/tânăr în noul mediu de viață. 

Asigură pregătirea tânărului pentru ieșirea din sistemul de protecție. 

Pregătește tânărul pentru viața independentă, în vederea facilitării integrării sociale și pe piața muncii. 
 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

 Str. Ciresoaia nr. 70, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/667.03.74;  

e-mail: casa.constantin@dgaspc-sector1.ro;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

 

20. Modul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Alexandra 

 

 Denumirea serviciului social: 
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Modul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Alexandra  

 Tipul serviciului social: 

Casă de tip familial pentru copii cu dizabilităţi care beneficiază de o măsură de protecție 

 Descrierea modului de acordare: 

Modul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Alexandra oferă copiilor protejaţi: 

a. monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor   

b. consiliere - informarea şi îndrumarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii (sănătate, educaţie, activităţi 

recreative, muncă etc.) 

c. dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă - se doreşte ca fiecare copil/tânăr să capete un grad de autonomie cât mai înalt, având în 

vedere tipul de handicap 

d. intervenţie în caz de urgenţă -sprijin pentru rezolvarea situaţiilor de criză (accidente, conflicte, boală etc.) 

e. medierea- optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în căsuţă şi în comunitate. 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Modul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Alexandra funcționează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului – Sector 1 din anul 2005 și s-a urmărit astfel crearea unor alternative și servicii noi, care să ofere copiilor protecție într-un mediu 

cât mai apropiat de climatul familial si să conducă la asigurarea bunăstării și a unui grad optim de autonomie personală a copiilor cu dizabilități. 

Casuța asigură și corespunde nevoilor copiilor cu dizabilități: livinguri, bucatarii, spalatorii, bai, dormitoare si cameră de joacă. Copiii sunt 

implicați permanent în activitățile zilnice casnice și gospodărești, în funcție de posibilitățile de întelegere și de acțiune. Se dorește ca fiecare 

copil/tânăr să capete un grad de autonomie cât mai înalt, avand în vedere gradul de handicap al fiecarui beneficiar. 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Modul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Alexandra cu o capacitate de 12 locuri, în prezent fiind înscriși 7 copii.  

Serviciile de îngrijire: sunt acordate în condiţii adecvate, modulul dispune de spaţii amenajate cu obiecte igienico-sanitare precum şi de personal 

care asigură suportul necesar beneficarilor, pentru realizarea individuală a activităţilor de îngrijire. 

Modulul asigură servicii de asistenţă medicală pentru beneficiari, atât prin personal propriu cât şi prin intermediul serviciilor externe achiţionate 

în acest scop. În cadrul modulului, prin intermediul asistenţilor medicali şi infirmierelor, se urmăreşte supravegherea stării de sănătate, administrarea 
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medicaţiei precum şi efectuarea îngrijirilor medicale de bază. Totodată, se facilitează accesul beneficiarilor la serviciile medicale externe, funcţie de 

necesităţile individuale ale acestora.  

Serviciile de găzduire: spaţiile de locuit sunt curate, igienizate, sigure şi confortabile, dotate cu echipamente adecvate pentru a răspunde nevoilor 

individuale privind accesibilitatea şi siguranţa. Faţă de structura funcţională a modulului, suprafaţa alocată fiecărui beneficiar este conformă 

standardelor minime şi asigură un spaţiu de cazare personal, corespunzător nevoilor individualizate ale beneficiarilor. La momentul dezvoltării 

modulului să se dispună regruparea beneficiarilor conform standardelor minime de calitate. 

Serviciile de recuperare/reabilitare: având în vedere tipurile şi gradele de handicap ale beneficiarilor, aceştia sunt incluşi în programe de 

recuperare/reabilitare consemnate în planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire/planurile de intervenţie, derulate atât prin personalul din cadrul 

modulului cât şi personal de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 

 Alte aspecte: 

Modul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Alexandra îsi asumă responsabilitatea de a respecta drepturile copilului și 

interesul superior al acestuia, urmărindu-se nediscriminarea, acceptarea diversității, oferirea de șanse egale. 

Sunt protejați copii de sex feminim cu vârste între 7 ani şi 20 ani, cu certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită 

protecţie specială (handicap mediu/accentuat/grav) aflaţi în dificultate pe raza sectorului 1 Bucureşti. 

Acesti copii/tineri beneficiază de programe de recuperare complexă, educație continuă pentru învățarea deprinderilor de bază, activități de grup 

dar și programe individualizate, activități de socializare (excursii, tabere, plimbari in aer liber, parcuri, spectacole, muzee, etc). 

 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

 Str. Vrancea nr. 9 B, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/224.34.78;  

e-mail: mprrn.alexandra@dgaspc-sector1.ro;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

 

21. Modul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza 
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 Denumirea serviciului social: 

Modul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza 

 Tipul serviciului social: 

Casă de tip familial pentru copii cu dizabilităţi care beneficiază de o masură de protecție 

 Descrierea modului de acordare: 

Modul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza oferă copiilor protejaţi: 

a. monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor   

b. consiliere - informarea şi îndrumarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii (sănătate, educaţie, activităţi 

recreative, muncă etc.) 

c. dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă - se doreşte ca fiecare copil/tânăr să capete un grad de autonomie cât mai înalt, având în 

vedere tipul de handicap 

d. intervenţie în caz de urgenţă -sprijin pentru rezolvarea situaţiilor de criză (accidente, conflicte, boală etc.) 

e. medierea- optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în căsuţă şi în comunitate. 

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Modul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza funcționează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului – Sector 1 din anul 2005 și s-a urmarit astfel crearea unor alternative si servicii noi, care să ofere copiilor protecție într-un mediu 

cât mai apropiat de climatul familial si să conducă la asigurarea bunăstării și a unui grad optim de autonomie personală a copiilor cu dizabilități. 

Casuța asigură și corespunde nevoiilor copiilor cu dizabilități: livinguri, bucatarii, spalatorii, bai, dormitoare si cameră de joacă. 

Copiii sunt implicați permanent în activitățile zilnice casnice și gospodărești, în funcție de posibilitățile de întelegere și de acțiune. 

Se dorește ca fiecare copil/tânăr să capete un grad de autonomie cât mai înalt, avand în vedere gradul de handicap al fiecarui beneficiar. 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Modul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza cu o capacitate de 12 locuri, în prezent fiind înscriși 11 copii.  

Serviciile de îngrijire: sunt acordate în condiţii adecvate, modulul dispune de spaţii amenajate cu obiecte igienico-sanitare precum şi de personal 

care asigură suportul necesar beneficarilor, pentru realizarea individuală a activităţilor de îngrijire. 



 PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 

 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 1 

pe anul 2021 
 

 
- 60 - 

Modulul asigură servicii de asistenţă medicală pentru beneficiari, atât prin personal propriu cât şi prin intermediul serviciilor externe achiţionate 

în acest scop. În cadrul modulului, prin intermediul asistenţilor medicali şi infirmierelor, se urmăreşte supravegherea stării de sănătate, administrarea 

medicaţiei precum şi efectuarea îngrijirilor medicale de bază. Totodată, se facilitează accesul beneficiarilor la serviciile medicale externe, funcţie de 

necesităţile individuale ale acestora.  

Serviciile de găzduire: spaţiile de locuit sunt curate, igienizate, sigure şi confortabile, dotate cu echipamente adecvate pentru a răspunde nevoilor 

individuale privind accesibilitatea şi siguranţa. Faţă de structura funcţională a modulului, suprafaţa alocată fiecărui beneficiar este conformă 

standardelor minime şi asigură un spaţiu de cazare personal, corespunzător nevoilor individualizate ale beneficiarilor. La momentul dezvoltării 

modulului să se dispună regruparea beneficiarilor conform standardelor minime de calitate. 

Serviciile de recuperare/reabilitare: având în vedere tipurile şi gradele de handicap ale beneficiarilor, aceştia sunt incluşi în programe de 

recuperare/reabilitare consemnate în planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire/planurile de intervenţie, derulate atât prin personalul din cadrul 

modulului cât şi personal de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 

 

 

 Alte aspecte: 

Modul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza își asumă responsabilitatea de a respecta drepturile copilului si 

interesul superior al acestuia, urmarindu-se nediscriminarea, acceptarea diversitatii, oferirea de sanse egale. 

Copii de sex masculin cu vârste între 7 ani şi 20 ani, cu certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie 

speciale (handicap mediu/accentuat/grav) aflaţi în dificultate pe raza sectorului 1 Bucureşti. 

Acești copii/tineri beneficiază de programe de recuperare complexă, educație continuă pentru învățarea deprinderilor de bază, activități de grup 

dar și programe individualizate, activități de socializare (excursii, tabere, plimbari in aer liber, parcuri, spectacole, muzee, etc). 

 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str. Plavei nr. 26-30, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/220.78.45;  

e-mail: casa.buburuza@dgaspc-sector1.ro;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 
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22. Apartamente Sociale 

 

 Denumirea serviciului social: 

Apartamente sociale 

 Tipul serviciului social: 

Tineri care provin din centrele de plasament și beneficiaza de o masură de protecție 

 Descrierea modului de acordare: 

Oferă îngrijire şi asistare pentru tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecţie şi care trebuie să fie pregătiţi pentru a fi autonomi şi 

responsabili. Aceşti tineri provin din centrele de plasament din sectorul 1 şi pentru că ei nu beneficiază de suportul familiei pentru a depăşi 

numeroasele dificultăţi pe care le au în găsirea unui loc de muncă şi a unei locuinţe, DGASPC Sector 1 le oferă acces la aceste apartamente pentru o 

perioada limitată de timp.  

 Elemente de noutate si originalitate:  

Apartamentele sociale funcționează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1 din anul 2002. 

La încetarea măsurii de protecție tânărul are un plan individualizat de protecție, printre obiectivele generale fiind formarea unei atitudini corecte 

față de muncă, asumarea propriei identități, controlul emoțiilor și gestionarea conflictelor, managementul bugetului personal, reactualizarea dosarului 

pentru obținerea unei locuințe sociale, găsirea și păstrarea unui loc de muncă, organizarea timpului liber. La încetarea măsurii de protecție, tânărul 

beneficiază de un ajutor de reintegrare conform art. 129, alin (4) din Legea nr 272/2004. Conform Hotărârii nr 100/2014 a Consiliului Local Sector 1 

pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție se acordă un sprijin constând în suportarea sumei de 800 lei la plata chiriei pentru o perioadă de 2 ani. 

La ieșirea din sistemul de protecție tânărul are loc de muncă sau este înscris în evidența Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Sector 1 (sau au 

fost efectuate demersuri în vederea găsirii unui loc de muncă) și i se oferă adăpost în situația în care nu are unde să locuiască.  

 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Cele 4 apartamente social-formative au o capacitate de 16 locuri, în prezent fiind înscriși 11 tineri. 

În cadrul apartamentelor sociale se respectă şi se urmăreşte: 

a. acordarea de asistenţă juridică în vederea obţinerii moştenirilor şi altor drepturi legale provenite din familia naturală;  
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b. dezvoltarea abilităţilor de autogospodărire: alimentaţie sănătoasă, igienă sănătoasă, curăţenie în spaţiile de servire a meselor, preparare hrană şi 

alegere meniuri , asigurându-se şi resursele materiale necesare; 

c. dezvoltarea abilităţile beneficiarilor legate de dobândirea echilibrului emoţional, stimularea cunoaşterii de sine, capacităţii de autoevaluare, 

identificării limitelor individuale prin raportare la alţii, facilitarea acceptării istoriei personale, identificarea şi gestionarea emoţiilor; 

d. pregătirea şcolară a beneficiarilor este facilitatea prin asigurarea accesului la educaţie formală şi nonformală, cursuri de calificare adiţionale, 

evaluare şcolară şi consiliere, încurajarea dezvoltării de abilităţi şi talente; 

e. pregătirea profesională a beneficiarilor se realizeaza prin îndrumare în vederea căutării şi găsirii unui loc de muncă (CV, scrisoare de intenţie, 

piaţa muncii, bursa locurilor de muncă, internet, legislaţie) remunerat sau voluntar, a încurajării atitudinii pozitive faţă de muncă. 

 

 Alte aspecte: 

Apartamentele sociale îsi asuma responsabilitatea de a respecta drepturile tânărului si interesul superior al acestuia, urmarindu-se nediscriminarea, 

acceptarea diversitatii, oferirea de sanse egale. 

Tineri de ambele sexe cu vârste între 18 ani şi 24 ani aflaţi în dificultate pe raza sectorului 1 Bucureşti. 

Facilitează integrarea fiecărui tânăr în noul mediu de viață. 

Asigură pregătirea tânărului pentru ieșirea din sistemul de protecție. 

Pregătește tânărul pentru viața independentă, în vederea facilitării integrării sociale și pe piața muncii. 
  

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

 Calea Griviței, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/ 222.99.73;  

e-mail: rezidential@dgaspc-sectorul1.ro;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

 

 

23. Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități Sf.Ecaterina 
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 Denumirea serviciului social: 

Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități Sf.Ecaterina 

 Tipul serviciului social: 

Centru de zi pentru copii cu dizabilități 

 Descrierea modului de acordare: 

Este destinat serviciilor sociale pentru copii cu sindrom autist, copii cu tulburări de vorbire sau cu tulburări în sfera comportamentală și 

îndeplinește următoarele atribuții principale: 

a. dezvoltarea de  acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru copiii cu 

dizabilităţi şi familiile acestora; 

b. elaborarea planului de acţiune al Centrului (pentru o perioadă de un an calendaristic) pe baza standardelor minime obligatorii  precum şi a 

nevoilor identificate la nivelul comunităţii Sectorului 1; 

c. iniţierea şi menţinerea unei colaborări active cu familiile copiilor care frecventează centrul  prin conştientizarea necesităţii implicării părinţilor 

în procesul terapeutic; 

d. elaborarea de proceduri de lucru, diseminarea si respectarea  lor de catre cei implicati (copii, familii si personal); 

e. elaborarea planului personalizat de intervenţie şi revizuirea periodică a acestuia; planul cuprinde programe zilnice pentru copii, în conformitate 

cu nevoile specifice ale acestora (activităţi educaţionale, activităţi de abilitare şi reabilitare, activităţi recreative şi de socializare, sprijin pentru 

orientarea şcolară şi profesională, consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinţi, activităţi de recuperare specifice); 

f. stabilirea programului zilnic al copiilor în funcţie de vârsta acestora, nivelul de dezvoltare, potenţialul, nevoile şi disponibilităţile pe care le au, 

în scopul dezvoltării optime a acestora; 

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Sf. Ecaterina s-a înfiinţat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului – Sector 1 în anul 2006. 

 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Sf. Ecaterina cu o capacitate de 180 locuri, în prezent fiind înscriși 149 copii.  

În cadrul centrului se desfasoara urmatoarele activitati de reabilitare: 



 PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 

 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 1 

pe anul 2021 
 

 
- 64 - 

a. derularea de activităţi educaţionale pentru copiii cu dizabilităţi care să îi pună pe copii în situaţii de învăţare, inclusiv de dezvoltare a 

deprinderilor de viaţă independentă; 

b. derularea de activităţi de abilitare şi reabilitare personalizată (kinetoterapie, logopedie, terapie psihologică, etc) care să urmărească atingerea 

maximului de potenţial al fiecarui copil; 

c. elaborarea de activităţi recreative şi de socializare în scopul realizării unui echilibru între activităţile de învăţare şi reabilitare pe de o parte şi 

cele de relaxare şi joc, pe de altă parte; 

d. orientare şcolară şi profesională precum şi consiliere psihologică; 

e. consiliere şi spijin pentru părinţi la cererea acestora sau ori de câte ori personalul centrului consideră că este în beneficiul copilului sau al 

familiei acestuia; 

f. asigurarea unei baze materiale corespunzătoare care să permită oferirea de servicii de calitate copiilor cu dizabilităţi; 

g. oferirea unor servicii de calitate, cu profesionalism, respect şi empatie faţă de copiii cu dizabilităţi şi părinţii acestora; 

h. asigurarea de formare iniţială şi continuă pentru personalul de specialitate; 

i. asigurarea măsurilor în vederea prevenirii abuzului asupra copiilor şi a oricăror forme de exploatare; 

 

 Alte aspecte: 

Centrul colaborează cu profesionişti şi instituţii din domeniu în vederea optimizării activităţii. 

Realizează demersuri în vederea identificării de surse suplimentare de finanţare, cu precădere prin identificarea şi mobilizarea resurselor 

comunitare, pentru asigurarea derulării activităţilor necesare în comunitate şi autosusţinere pe termen lung a centrului. 

Realizează demersuri în vederea unui management eficient, atât al resurselor umane cât şi a resurselor financiare. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

 Bld. Maresal Al. Averescu nr. 17, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/223.15.59;  

e-mail: recuperare.sf.ecaterina@dgaspc-sectorul1.ro;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

 

24. Complexul de Servicii Sociale Sf Nicolae - centru maternal 
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 Denumirea serviciului social: 

Complexul de Servicii Sociale Sf Nicolae - centru maternal  

 Tipul serviciului social: 

Cupluri mama-copil, gravida în ultimul trimestru de sarcină 

 Descrierea modului de acordare: 

Componenta Centrul Maternal este o componentă de tip rezidenţial ce protejează cuplurile defavorizate mamă/reprezentant legal- copil, gravida 

în ultimul trimestru de sarcină pe o perioadă 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 Comisia pentru Protectia Copilului sau instanţa judecatorească. 

Principalele atribuţii :  

a. asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile igienico-sanitare necesare protectiei speciale a beneficiarilor serviciului, în 

functie de nevoile si de caracteristicile fiecarei categorii de beneficiari; 

b. asigură, dupa caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţa medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permenentă a beneficiarilor; 

c. asigură securitatea beneficiarilor; 

d. asigură beneficiarilor sprijin şi informare în ceea ce priveşte cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 

e. asigură beneficiarilor educaţie, informare şi accesul la cultură; 

f. asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale; 

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Centrul s-a înfiinţat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1 în anul 2009. 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Componenta Centrul Maternal cu o capacitate de 9 locuri, fiind găzduite în prezent 10 mame și 15 copii.  

În cadrul centrului se desfasoara urmatoarele activitati: 

a. realizează demersuri în vederea socializării beneficiarilor, dezvoltării relaţiilor cu comunitatea; 
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b. realizează demersurile în vederea dezvoltării favorabile a personalităţii copiilor; 

c. realizează demersuri în vederea participării beneficiarilor la activităţile de grup şi la programe individualizate, adaptate  nevoilor şi 

caracteristicilor lor; 

d. întocmeşte pentru fiecare copil în parte un plan personalizat de interventie şi îl revizuieşte periodic (conform standardelor minime in vigoare), 

în functie de necesităţi; 

e. urmăreşte modalităţile de aplicare a măsurilor de protecţie, integrare şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri 

vizând îmbunătătirea calităţii  actului de protecţie. 

 

 

 

 

 

 Alte aspecte: 

Este un serviciu pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, de tip rezidenţial, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a 

permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale. Serviciile 

centrului maternal se adreseaza cuplului mamă-copil aflat la risc de degradare/ruptură a legăturii familiale, cuplul mamă-copil abuzat sau neglijat, 

gravide aflate în dificultate.  Pe timpul sederii in centrul maternal se încerca încadrarea socio-profesională a beneficiarilor. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

 Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/233.04.66;  

e-mail: cm.sf.nicolae@dgaspc-sector1.ro;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

 

 

25. Complexul de Servicii Sociale Sf. Nicolae - centru de zi 
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 Denumirea serviciului social: 

Complexul de Servicii Sociale Sf Nicolae - centru de zi  

 Tipul serviciului social: 

Centrul de zi pentru copilul antepreşcolar (0-3 ani) 

 Descrierea modului de acordare: 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească copiii/părinţii/reprezentanţii legali la intrarea în colectivitate: 

a. copiii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0 luni şi 3 ani; 

b. părinţii/reprezentanţii legali vor avea obligaţia să depună acte care atestă starea de sănătate a copilului: exudat faringian şi nazal, coprocultura, 

examenul coproparazitologic; adeverinţă de medicul de familie în care să se menţioneze pentru copil ”clinic sănătos, apt pentru intrarea în creşă”; 

c. părinţii/reprezentanţii legali vor avea obligaţia să depună solicitare în scris la sediul DGASPC Sector 1 pentru înscrierea copilului în cadrul 

centrului de zi tip creşă. Acestea vor fi soluţionate în ordinea depunerii; 

d. vor avea prioritate copiii ai căror părinţi/reprezentanţi legali au domiciliul pe raza sectorului 1; 

e. cazurile sociale vor avea prioritate în limita locurilor disponibile.  

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Centrul de zi pentru copilul antepreşcolar din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae s-a înfiinţat în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1 din anul 2018 prin reorganizarea centrului de zi înfiinţat în anul 2003. 

 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Componenta Centrul de zi pentru copilul antepreşcolar (0-3 ani) are o capacitate de 120 locuri, în prezent fiind înscriși 99 copii. 

Îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a. asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor antepreşcolari care au primit dispoziţie/aprobare pentru frecventarea centrului de zi; 

b. asigură activităţi menite să dezvolte la copii deprinderi fiziologice şi de conduită civilizată pentru o dezvoltare armonioasă; 

c. asigură un program de educaţie timpurie adecvant vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare, înţelegere şi particularităţilor copiilor cu vârstă 

antepreşcolară, prin personalul specializat angajat; 

d. asigură activităţi de recreere şi socializare; 
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e. asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, 

până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării acestuia într-o unitate medicală, după caz, prin personalul medical; 

f. asigură nutriţia copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat; 

g. asigură menţinerea unei stări igienico-anitare corespunzătoare a spaţiilor, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii optime; 

h. colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu aceştia, în respectarea interesului superior 

al copilului; 

i. asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentaţii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat; 

j. contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în 

acest sens; 

k. întocmeşte programul zilnic al copiilor, ţinând seama de vârsta, nevoile, nivelul de cunoaştere şi înţelegere ale copiilor; 

l. organizează şi asigură un regim relaţional de viaţă şi condiţii normale în vederea dezvoltării echilibrate somatice şi psiho-motorii a copiilor. 

 

 Alte aspecte: 

Centrul îşi poate întrerupe funcţionarea pe o perioadă de 30 de zile de vacanţă, pe timpul verii cât şi în perioada sărbătorilor legale. 

DGASPC sector 1 a început implementarea proiectului Extinderea conceptului de educație RODACIE în creșele din sectorul 1, în parteneriat cu 

Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale și VIA University College. 

Modelul de educație RODACIE este un concept pedagogic româno-danez dezvoltat în urma colaborării dintre Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului sector 1, Universitatea din Bucuresti, VIA University College și Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale 

ProVocație, într-un proiect pilot desfășurat în perioada 2012-2015 și extins începând cu anul 2017 în cadrul unui proiect finanțat de Consiliul Local al 

sectorului 1. 

Modelul de educație româno-danez integrează principii, valori și practici ale pedagogiei din România și Danemarca în educația timpurie a 

copiilor. 

  

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

 Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/233.04.66;  

e-mail: centrul.sf.nicolae@dgaspc-sectorul1.ro;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 
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26. Centrul de zi Vrancei 

 

 Denumirea serviciului social: 

Centrul de zi Vrancei  

 Tipul serviciului social: 

Centrul de zi pentru copilul antepreşcolar (0-3 ani) 

 

 Descrierea modului de acordare: 

 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească copiii/părinţii/reprezentanţii legali la intrarea în colectivitate: 

a. copiii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0 luni şi 3 ani; 

b. părinţii/reprezentanţii legali vor avea obligaţia să depună acte care atestă starea de sănătate a copilului: exudat faringian şi nazal, 

coprocultura, examenul coproparazitologic; adeverinţă de medicul de familie în care să se menţioneze pentru copil ”clinic sănătos, apt pentru intrarea 

în creşă”; 

c. părinţii/reprezentanţii legali vor avea obligaţia să depună solicitare în scris la sediul DGASPC Sector 1 pentru înscrierea copilului în 

cadrul centrului de zi tip creşă. Acestea vor fi soluţionate în ordinea depunerii; 

d. vor avea prioritate copiii ai căror părinţi/reprezentanţi legali au domiciliul pe raza sectorului 1; 

e. cazurile sociale vor avea prioritate în limita locurilor disponibile.  

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Centrul s-a înfiinţat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1 în anul 2012. 

Face parte din Proiectul ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”, cofinanţat din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6. ”Promovarea Incluziunii 

Sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3. ”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, implementat de  Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

a Municipiului Bucureşti în colaborare cu partenerii săi locali. 
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 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Componenta Centrului de zi pentru copilul antepreşcolar (0-3 ani) are o capacitate de 180 locuri, în prezent fiind înscriși 155 copii. 

Îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a. asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor antepreşcolari care au primit dispoziţie/aprobare pentru frecventarea centrului de zi; 

b. asigură activităţi menite să dezvolte la copii deprinderi fiziologice şi de conduită civilizată pentru o dezvoltare armonioasă; 

c. asigură un program de educaţie timpurie adecvant vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare, înţelegere şi particularităţilor copiilor cu vârstă 

antepreşcolară, prin personalul specializat angajat; 

d. asigură activităţi de recreere şi socializare; 

e. asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, 

până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării acestuia într-o unitate medicală, după caz, prin personalul medical; 

f. asigură nutriţia copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat; 

g. asigură menţinerea unei stări igienico-anitare corespunzătoare a spaţiilor, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii optime; 

h. colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu aceştia, în respectarea interesului superior 

al copilului; 

i. asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentaţii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat; 

j. contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în 

acest sens; 

k. întocmeşte programul zilnic al copiilor, ţinând seama de vârsta, nevoile, nivelul de cunoaştere şi înţelegere ale copiilor; 

l. organizează şi asigură un regim relaţional de viaţă şi condiţii normale în vederea dezvoltării echilibrate somatice şi psiho-motorii a copiilor. 

 

 Alte aspecte: 

Centrul îşi poate întrerupe funcţionarea pe o perioadă de 30 de zile de vacanţă, pe timpul verii cât şi în perioada sărbătorilor legale. 

DGASPC sector 1 a început implementarea proiectului Extinderea conceptului de educație RODACIE în creșele din sectorul 1, în parteneriat cu 

Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale și VIA University College. 

Modelul de educație RODACIE este un concept pedagogic româno-danez dezvoltat în urma colaborării dintre Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului sector 1, Universitatea din Bucuresti, VIA University College și Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale 

ProVocație, într-un proiect pilot desfășurat în perioada 2012-2015 și extins începând cu anul 2017 în cadrul unui proiect finanțat de Consiliul Local al 

sectorului 1. 
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Modelul de educație româno-danez integrează principii, valori și practici ale pedagogiei din România și Danemarca în educația timpurie a 

copiilor. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str. Vrancei nr. 9, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/667.57.64;  

e-mail: vrancei@dgaspc-sectorul1.ro;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

 

 

 

27. Centrul Româno- Danez pentru Educație Integrată  

 

 Denumirea serviciului social: 

Centrul Româno-Danez pentru Educație Integrată 

 Tipul serviciului social: 

Centrul de zi pentru copilul antepreşcolar (0-3 ani) 

 Descrierea modului de acordare: 

 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească copiii/părinţii/reprezentanţii legali la intrarea în colectivitate: 

a. copiii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0 luni şi 3 ani; 

b. părinţii/reprezentanţii legali vor avea obligaţia să depună acte care atestă starea de sănătate a copilului: exudat faringian şi nazal, coprocultura, 

examenul coproparazitologic; adeverinţă de medicul de familie în care să se menţioneze pentru copil ”clinic sănătos, apt pentru intrarea în creşă”; 

c. părinţii/reprezentanţii legali vor avea obligaţia să depună solicitare în scris la sediul DGASPC Sector 1 pentru înscrierea copilului în cadrul 

centrului de zi tip creşă. Acestea vor fi soluţionate în ordinea depunerii; 

d. vor avea prioritate copiii ai căror părinţi/reprezentanţi legali au domiciliul pe raza sectorului 1; 

e. cazurile sociale vor avea prioritate în limita locurilor disponibile.  
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 Elemente de noutate si originalitate:  

Centrul s-a înfiinţat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1 în anul 2013. 

Centrul reprezintă implementarea Proiectului cu acelaşi titlu, care beneficiază de finanţare externă şi are ca scop accelerarea procesului de 

schimbare şi reformare a sistemului de educaţie destinat primelor nivele de vârstă. 

 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Componenta Centrului de zi pentru copilul antepreşcolar (0 - 3 ani) are o capacitate de 30 locuri, în prezent fiind înscriși 31 copii. 

Îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a. asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor antepreşcolari care au primit dispoziţie/aprobare pentru frecventarea centrului de zi; 

b. asigură activităţi menite să dezvolte la copii deprinderi fiziologice şi de conduită civilizată pentru o dezvoltare armonioasă; 

c. asigură un program de educaţie timpurie adecvant vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare, înţelegere şi particularităţilor copiilor cu vârstă 

antepreşcolară, prin personalul specializat angajat; 

d. asigură activităţi de recreere şi socializare; 

e. asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, 

până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării acestuia într-o unitate medicală, după caz, prin personalul medical; 

f. asigură nutriţia copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat; 

g. asigură menţinerea unei stări igienico-anitare corespunzătoare a spaţiilor, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii optime; 

h. colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu aceştia, în respectarea interesului superior 

al copilului; 

i. asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentaţii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat; 

j. contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în 

acest sens; 

k. întocmeşte programul zilnic al copiilor, ţinând seama de vârsta, nevoile, nivelul de cunoaştere şi înţelegere ale copiilor; 

l. organizează şi asigură un regim relaţional de viaţă şi condiţii normale în vederea dezvoltării echilibrate somatice şi psiho-motorii a copiilor. 

 

 Alte aspecte: 

Centrul îşi poate întrerupe funcţionarea pe o perioadă de 30 de zile de vacanţă, pe timpul verii cât şi în perioada sărbătorilor legale. 
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DGASPC sector 1 a început implementarea proiectului Extinderea conceptului de educație RODACIE în creșele din sectorul 1, în parteneriat cu 

Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale și VIA University College. 

Modelul de educație RODACIE este un concept pedagogic româno-danez dezvoltat în urma colaborării dintre Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului sector 1, Universitatea din Bucuresti, VIA University College și Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale 

ProVocație, într-un proiect pilot desfășurat în perioada 2012-2015 și extins începând cu anul 2017 în cadrul unui proiect finanțat de Consiliul Local al 

sectorului 1. 

Modelul de educație româno-danez integrează principii, valori și practici ale pedagogiei din România și Danemarca în educația timpurie a 

copiilor. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

B-dul Maresal Al. Averescu nr. 17, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/222.11.31;  

e-mail: rodacie@dgaspc-sectorul1.ro;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

28. Centrul de zi Sf.Andrei 

 

 Denumirea serviciului social: 

Centrul de zi Sf.Andrei 

 Tipul serviciului social: 

Centrul de zi pentru copilul antepreşcolar (0 - 3ani) 

 Descrierea modului de acordare: 

 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească copiii/părinţii/reprezentanţii legali la intrarea în colectivitate: 

a. copiii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 6 luni şi 3 ani; 

b. părinţii/reprezentanţii legali vor avea obligaţia să depună acte care atestă starea de sănătate a copilului: exudat faringian şi nazal, coprocultură, 

examenul coproparazitologic; adeverinţă de medicul de familie în care să se menţioneze pentru copil ”clinic sănătos, apt pentru intrarea în creşă”; 
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c. părinţii/reprezentanţii legali vor avea obligaţia să depună solicitare în scris la sediul DGASPC Sector 1 pentru înscrierea copilului în cadrul 

centrului de zi tip creşă. Acestea vor fi soluţionate în ordinea depunerii; 

d. vor avea prioritate copiii ai căror părinţi/reprezentanţi legali au domiciliul pe raza sectorului 1; 

e. cazurile sociale vor avea prioritate în limita locurilor disponibile.  
 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Centrul s-a înfiinţat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1 în anul 2004. 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Componenta Centrului de zi pentru copilul antepreşcolar (0 - 3 ani) are o capacitate de 120 locuri, în prezent fiind înscriși 122 copii. 

Îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a. asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor antepreşcolari care au primit dispoziţie/aprobare pentru frecventarea centrului de zi; 

b. asigură activităţi menite să dezvolte la copii deprinderi fiziologice şi de conduită civilizată pentru o dezvoltare armonioasă; 

c. asigură un program de educaţie timpurie adecvant vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare, înţelegere şi particularităţilor copiilor cu 

vârstă antepreşcolară, prin personalul specializat angajat; 

d. asigură activităţi de recreere şi socializare; 

e. asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de 

îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării acestuia într-o unitate medicală, după caz, prin personalul 

medical; 

f. asigură nutriţia copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat; 

g. asigură menţinerea unei stări igienico-anitare corespunzătoare a spaţiilor, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii optime; 

h. colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu aceştia, în respectarea interesului 

superior al copilului; 

i. asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentaţii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat; 

j. contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în 

acest sens; 

k. întocmeşte programul zilnic al copiilor, ţinând seama de vârsta, nevoile, nivelul de cunoaştere şi înţelegere ale copiilor; 

l. organizează şi asigură un regim relaţional de viaţă şi condiţii normale în vederea dezvoltării echilibrate somatice şi psiho-motorii a 

copiilor. 
 

 Alte aspecte: 
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Centrul îşi poate întrerupe funcţionarea pe o perioadă de 30 de zile de vacanţă, pe timpul verii cât şi în perioada sărbătorilor legale. 

DGASPC sector 1 a început implementarea proiectului Extinderea conceptului de educație RODACIE în creșele din sectorul 1, în parteneriat cu 

Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale și VIA University College. 

Modelul de educație RODACIE este un concept pedagogic româno-danez dezvoltat în urma colaborării dintre Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului sector 1, Universitatea din Bucuresti, VIA University College și Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale 

ProVocație, într-un proiect pilot desfășurat în perioada 2012-2015 și extins începând cu anul 2017 în cadrul unui proiect finanțat de Consiliul Local al 

sectorului 1. 

Modelul de educație româno-danez integrează principii, valori și practici ale pedagogiei din România și Danemarca în educația timpurie a 

copiilor. 
 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str.Cosmesti nr.15, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/220.40.66;  

e-mail: css.sf.andrei@dgaspc-sector1.ro;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

29. Centrul de zi Jiului 

 

 Denumirea serviciului social: 

Centrul de zi Jiului 

 Tipul serviciului social: 

Centrul de zi pentru copilul antepreşcolar (0 – 3 ani) 

 Descrierea modului de acordare: 

 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească copiii/părinţii/reprezentanţii legali la intrarea în colectivitate: 

a. copiii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0 luni şi 3 ani; 

b. părinţii/reprezentanţii legali vor avea obligaţia să depună acte care atestă starea de sănătate a copilului: exudat faringian şi nazal, coprocultura, 

examenul coproparazitologic; adeverinţă de medicul de familie în care să se menţioneze pentru copil ”clinic sănătos, apt pentru intrarea în creşă”; 
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c. părinţii/reprezentanţii legali vor avea obligaţia să depună solicitare în scris la sediul DGASPC Sector 1 pentru înscrierea copilului în cadrul 

centrului de zi tip creşă. Acestea vor fi soluţionate în ordinea depunerii; 

d. vor avea prioritate copiii ai căror părinţi/reprezentanţi legali au domiciliul pe raza sectorului 1; 

e. cazurile sociale vor avea prioritate în limita locurilor disponibile.  

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Centrul s-a înfiinţat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1 în anul 2001. 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Componenta Centrului de zi pentru copilul antepreşcolar (0 - 3 ani) are o capacitate de 200 locuri, în prezent fiind înscriși 144 copii. 

Îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a. asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor antepreşcolari care au primit dispoziţie/aprobare pentru frecventarea centrului de zi; 

b. asigură activităţi menite să dezvolte la copii deprinderi fiziologice şi de conduită civilizată pentru o dezvoltare armonioasă; 

c. asigură un program de educaţie timpurie adecvant vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare, înţelegere şi particularităţilor copiilor cu 

vârstă antepreşcolară, prin personalul specializat angajat; 

d. asigură activităţi de recreere şi socializare; 

e. asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de 

îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării acestuia într-o unitate medicală, după caz, prin personalul 

medical; 

f. asigură nutriţia copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat; 

g. asigură menţinerea unei stări igienico-anitare corespunzătoare a spaţiilor, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii optime; 

h. colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu aceştia, în respectarea interesului 

superior al copilului; 

i. asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentaţii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat; 

j. contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în 

acest sens; 

k. întocmeşte programul zilnic al copiilor, ţinând seama de vârsta, nevoile, nivelul de cunoaştere şi înţelegere ale copiilor; 

l. organizează şi asigură un regim relaţional de viaţă şi condiţii normale în vederea dezvoltării echilibrate somatice şi psiho-motorii a 

copiilor. 
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 Alte aspecte: 

Centrul îşi poate întrerupe funcţionarea pe o perioadă de 30 de zile de vacanţă, pe timpul verii cât şi în perioada sărbătorilor legale. 

DGASPC sector 1 a început implementarea proiectului Extinderea conceptului de educație RODACIE în creșele din sectorul 1, în parteneriat cu 

Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale și VIA University College. 

Modelul de educație RODACIE este un concept pedagogic româno-danez dezvoltat în urma colaborării dintre Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului sector 1, Universitatea din Bucuresti, VIA University College și Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale 

ProVocație, într-un proiect pilot desfășurat în perioada 2012-2015 și extins începând cu anul 2017 în cadrul unui proiect finanțat de Consiliul Local al 

sectorului 1. 

Modelul de educație româno-danez integrează principii, valori și practici ale pedagogiei din România și Danemarca în educația timpurie a 

copiilor. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str. Pajurei nr. 2C, sector 1, Bucuresti 

tel./fax: 021/667.45.85;  

e-mail: cssjiului15a@yahoo.com;  

website:www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

30. COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1 - Fundația Umanitară “Health Aid România” 

 

 Denumirea serviciului social: 

COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 1 - Fundația Umanitară “Health Aid România”  

 Tipul serviciului social: 

Casă de tip familial pentru copii cu HIV/SIDA - Casa de tip familial “Casa Roxana” 

 

 Descrierea modului de acordare: 

Casa de tip familial “Casa Roxana” oferă copiilor protejaţi: 

a. monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor   
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b. consiliere - informarea şi îndrumarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii (sănătate, educaţie, activităţi 

recreative, etc.) 

c. dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă - se doreşte ca fiecare copil/tânăr să capete un grad de autonomie cât mai înalt, având în 

vedere tipul de handicap 

d. intervenţie în caz de urgenţă - sprijin pentru rezolvarea situaţiilor de criză (accidente, conflicte, boală etc.) 

e. medierea - optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în căsuţă şi în comunitate. 

 

 Elemente de noutate si originalitate:  

Casa de tip familial “Casa Roxana” funcționează în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1 din 

anul 2008. 

 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Casa de tip familial “Casa Roxana” cu o capacitate de 5 locuri, în prezent fiind înscriși 2 copii.  

Principalele atribuţii:  

a. asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor cu HIV/SIDA. 

b. asigură supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;  

c. asigură paza şi securitatea beneficiarilor;  

d. asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;  

e. asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;  

f. asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;  

g. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;  

h. asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;  

i. asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;  

j. asigură intervenţie de specialitate;  

k. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;  

l. 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;  

m. asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.  
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 Alte aspecte: 

Casa de tip familial “Casa Roxana” își asuma responsabilitatea de a respecta drepturile copilului si interesul superior al acestuia, urmarindu-se 

nediscriminarea, acceptarea diversitatii, oferirea de sanse egale. 
Acesti copii/tineri beneficiază de activități de socializare (excursii, tabere, plimbari in aer liber, parcuri, spectacole, muzee, etc). 

Facilitează integrarea fiecărui copil/tânăr în noul mediu de viață. 
 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

 Str. Garofiței nr. 18, sector 1, București 

tel./fax: 021.319.86.52;  

e-mail: office.har@gmail.com;  

website:www.healthaidromania.ro 

 

 

Avizat,             Întocmit, 

              Nicoleta VOICU 

Direcţia Economică          Director General Adjunct Persoană și Familie 

Director General Adjunct 

Daniela Victoriţa NIȚĂ 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL  

 

MARIANA ȚÂȚAN 
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