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ISTORIC       

Consiliul Județean Gorj prin Hotărârea nr.28/27.09.2000, a aprobat preluarea de la Direcția 

Publică Gorj, a fostei ”Secției de Recuperare Pedriatică” Târgu Jiu și reorganizarea acesteia în 

”Centrul de plasament și recuperare Târgu-Jiu”ca structură funcțională în cadrul aparatului propriu al 

Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului Gorj, fără personalitate juridică. Un an mai 

târziu, în 2001, Consiliul Județean Gorj la propunerea Direcției Generală pentru Protecția Drepturilor 

Copilului a hotărât reorganizarea ”Centrului de plasament și recuperare Târgu Jiu”, în ”Centrul de 

servicii alternative la protecția rezidențială Târgu Jiu”, cu următoarea structură:  

- Centrul Maternal (CM) 

- Centrul de Zi (CZ) 

Clădirea preluată de la Direcția de Sănătate Publică Gorj, din Municipiul Târgu Jiu, situată 

pe strada 23 August, nr 24., în vederea înființării serviciilor alternative la protecția rezidențială, în 

perioada 2000-2001, a fost reabilitată, recompartimentată și dotată cu mobilier de către Fundația 

SERA România. 
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                                                  CENTRUL MATERNAL 
 

Este un serviciu de tip rezidențial pentru protecția copilului, organizat pe model familial, 

cu caracter temporar, care se adresează cuplului mamă-copil în situații de risc. 

 

Misiunea centrului:  

Centrul Maternal are misiunea de a preveni separarea copilului de părinții săi și de a 

permite formarea, menținere și întărirea legăturilor familiale precum și sprijinirea familiei pentru 

asumarea responsabilităților parentale.  

 

CAPACITATEA ȘI DOTĂRILE CENTRULUI 

Centrul poate oferi servicii pentru 8 cupluri mamă-copil, serviciile acordându-se pe o 

perioadă determinată de timp. Centrul maternal se află într-o arie teritorială cu acces la serviciile 

oferite de către comunitate. Amplasamentul și amenajarea interioară a Centrului maternal sunt în 

concordanță cu nevoile de asistență ale cuplului mamă-copil. Organizarea și dotarea spațiului 

favorizează implicarea mamei în îngrijirea copilului său și responsabilizarea ei pentru modul în care 

copilul său se dezvoltă.  

 

OBIECTIVE:  

- Prevenirea separării copilului de părinții săi; 

- Formarea și dezvoltarea atașamentului mamei față de propriul ei copil;  

- Formarea deprinderilor de viață independentă;  

- Dezvoltarea capacităților mamei de îngrijire, creștere și supraveghere a copilului nou 

născut;  

- Furnizarea de servicii sociale de calitate;  

- Orientarea activității în interesul superior al beneficiarilor și asigurarea participării 

acestora în procesul de furnizare a serviciilor;  

- Asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare;  

 

BENEFICIARII:   

- mame singure cu copii/gravide care, temporar nu (mai) au locuință sau care se 

confruntă cu mari probleme (financiare, profesionale, relaționale, materiale) fiind în imposibilitatea de 

a răspunde adecvat nevoilor copilului;  

- mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate 

incapabile să le ofere suport; 

- mame cu copii/gravidevictime ale violenței domestice 

- cuplul mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale,după ce 

copilul a avut o masura de protectie specială ; 

- mame minore cu copii /gravide aflate în sistemul de potecție a copilului . 

 

SERVICII OFERITE ȘI ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:  

Consiliere pentru:  

- dezvoltarea abilităților parentale;  

- dobândirea încrederii în sine și în ceilalți;  

- dobândirea de deprinderi sociale, inclusiv a abilităților a abilităților de comunicare;  

- dezvoltarea capacității de a lua decizii;  

- dobândirea de cunoștințe privind serviciile sociale;  

- drepturile pe care le au în calitatea lor de părinți;  

- pregătirea părăsirii CM; 

- pregătirea pentru naștere în cazul gravidelor; 

- dezvoltarea abilităților privind gestionarea timpului, a banilor și a crizelor. 

 



 
 

 



 

CENTRUL DE ZI 

 

 

                         Misiunea centrului estede a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin 

asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, 

dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională etc, pentru copii, cât 

și a unor activități de sprijin, consiliere, educare etc, pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și 

pentru alte persoane care au în îngrijire copii.  

 

                         CAPACITATEA CENTRULUI DE ZI: 24 de locuri.  

 

                         DOTAREA:  

CZ dispune de spații special amenajate și dotate corespunzător pentru desfășurarea activităților pe 

timpul liber, care sunt funcționale și accesibile tuturor copiilor și adecvate vârstei, potențialului, 

preocupărilor și preferințelor lor.  

- săli de studiu și activități recreative (mese, scaune, televizor, calculatoare);  

- dulapuri pentru depozitarea jucăriilor; 

- bibliotecă; 

- carusel, topogan, bănci;  

- masă de tenis;  

- teren sportiv; 

- spațiu verde.  

 

SERVICII OFERITE ȘI ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:  

- activități de informare, sprijin, consiliere psihologică, medicală și consiliere socială;  

- activități de socializare și petrecere a timpului liber;  

- activități de utilizare a calculatorului și învățarea comunicării prin rețeaua de internet;  

- activități sportive, distractive, de agrement: întreceri sportive între echipe, evidențierea 

câștigătorilor, în aer liber, pe terenul de sport sau în sală (baschet, volei, fotbal, tenis de 

câmp, tenis de masă, șah, remy, table); 

- susținerea intereselor și drepturilor copilului;  

- activități de păstrare a igienei corporale;  

- pregătirea temelor școlare;  

- servirea mesei. 

 

 



 
 

 

 

BENEFICIARII CENTRULUI:  

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

famile;  

- copiii care provin din familii cu probleme socio-economice; 

- copiii care provin din familii în care unul dintre părinți este privat de libertate;  

- copiii care urmează cursurile unei forme de învățământ de zi;  

- copiii care provin din familii monoparentale. 

 

 

 

SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII 

 

 
 



 
 

 
 

 


