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• Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Tg-Jiu este 

un serviciu alternativ al Direcţiei Generale de Asistentă Socială și 

Protecţia Copilului Gorj, înfiinţat la data de 15 aprilie 2003 cu sprijinul 

Fundaţiei “SERA”, Franţa prin intermediul Fundaţiei “SERA” România. 

• Complexul, cu sediul în Tg-Jiu, str. Tineretului, nr.9,  are ca sector de 

activitate creşterea, îngrijirea, recuperarea, educarea, socializarea 

copilului cu dizabilităţi, corespunzător cerinţelor identificate la nivelul 

comunităţii şi legislaţiei în vigoare. 

 

 

Acest Complex are în componenţă: 

• Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu 

dizabilități, 

• Centrul de recuperare (de tip ambulatoriu) pentru copilul cu dizabilități. 



 

Misiunea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Tg-Jiu 

• furnizarea sau asigurarea accesului copiilor pe o perioadă determinată sau 

nedeterminată la găzduire, îngrijire, consiliere, abilitare/reabilitare, recreere, 

socializare, educaţie, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, 

orientare şcolară şi profesională în vederea integrării/reintegrării familiale şi 

sociale. 

• furnizarea sau asigurarea unor activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru 

părinţi, reprezentanţi legali, precum şi alte persoane care au în îngrijire copii. 

 

 



 

 

 



PRINCIPIILE 

• Principiile care stau la baza activităţii Complexului de Servicii Comunitare pentru 
Copilul cu Handicap Tg-Jiu sunt: 

 -respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
 -deschiderea către comunitate; 
 -asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 
unitate a unui personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate; 
 -egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 
 -asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
 -respectarea demnităţii copilului; 
 -ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de 
vârsta şi de gradul său de maturitate; 
 -menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, 
precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament; 
 -menţinerea împreună a fraţilor; 
 -promovarea unui model familial de îngrijire a copilului; 
 -asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului; 
 -asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată, până la integrarea sau 
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă; 
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului; 



 -asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
 -asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 

 

Copiii cu dizabilităţi beneficiază de următoarele servicii : 

• Îngrijire și educaţie bazate pe Planul Individualizat de Protecţie al Copilului 
dezvoltat în programe de intervenţie specifică 

• Îngrijire de tip rezidenţial ( igiena personală, cazare, masă ) 
• Suport emoțional 

 
 

• Kinetoterapie 



 
 

 
• Logopedie 
• Terapie ocupatională 
• Terapie cognitiv-comportamentală 
• Meloterapie 
• Ludoterapie 

 



 
 
 

 
 
 

 

• Examinări medicale periodice 



 
 

 



• Socializare și petrecerea timpului liber 

 
 

 

 



 

 
 

 



Activitaţile specifice se desfășoară în spaţii dotate cu echipamente 

moderne şi material adecvat. 

• 1 CABINET PSIHOLOGIC 
• 2 SĂLI KINETOTERAPIE 
•  1 CABINET MEDICAL 
• 3 SĂLI DE JOACA/EDUCATIV 
•  1 SPATIU DE JOACĂ AMENAJAT ÎN CURTEA INTERIOARĂ A INSTITUŢIEI 
•  1 SALĂ DE MESE 

Activitaţile de recuperare sunt organizate de personal calificat în acest 

sens: 

• - PSIHOLOGI 

• - KINETOTERAPEUŢI 
• - PROFESORI CFM 
• - EDUCATORI SPECIALIZAŢI 
• - MEDICI 
• - MASEUR 
• - ASISTENŢI MEDICALI 
• - ASISTENŢI SOCIALI 

 
 
 



 
Beneficiarii serviciilor sunt: 

• 33  copii rezidenţi separaţi temporar sau definitiv de parinţii lor ca urmare a 

stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului de către Comisia pentru 

Protecţia Copilului sau instanţa judecatorească. 

• 68 copii cu dizabilităţi din familie beneficiază de serviciile oferite de către 

specialiştii Centrului de recuperare (de tip ambulatoriu) ca urmare a măsurii de 

recuperare emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului. 

 

Anual sunt organizate serbări şi expoziţii cu ocazia zilelor de 1 Iunie-

Ziua Copilului, 3 Decembrie  şi 25 Decembrie-Crăciunul. 

 

 



 

 

 



Copiilor din cadrul serviciului pentru protecţia copilului de tip 
rezidenţial li se oferă sprijin concret și sunt încurajaţi să menţină 
legăturile cu parinţii, familia largită  şi alte persoane importante sau 
apropiate faţă de ei. Ei participă la viaţa socială a comunităţii şi, 
totodată, membrii comunitaţii sunt activ implicaţi în viaţa copiilor. 

 
 

 



3 Decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități 
SCRISOARE PENTRU MOȘ CRACIUN 

 
 
Carnavalul Toamnei 
 

  



2 Aprilie – Ziua Mondială a conștientizării autismului 
 

 
 
 
 

 



 

Serbare Crăciun 

 
 



 
 

Lucrări ale copiilor 
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