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COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITATE PENTRU 

COPILUL CU NEVOI SPECIALE TG-JIU 
Adresa: Tg-Jiu, str. Dumbrava, nr.34, Jud. Gorj 

Tel.: 0253/226226, Fax: 0253/226801 E-mail: csccnstgjiu@dgaspcgorj.ro 

 
Şef centru:  

Mihuţ Janina 
Coordonator personal 

de specialitate: Torop 

Sorin Stelian 

  

 Complexul de 

servicii comunitare 

pentru copilul cu 

nevoi speciale Tg-Jiu 
este o instituţie publică 

fară personalitate 

juridică şi se află 

organizată ca şi 

componentă 

funcţională în structura 

Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Gorj. 

 Istoria complexului începe la data de 01.07.2000 când fostul Centru de Plasament Tg-Jiu 

a fost preluat de către Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială Gorj, instituţie aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Gorj, de la Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 Începând cu data de 05.01.2005, urmare a noilor reforme în domeniul asistenţei sociale, 

se comasează Direcţia Judeţeana de Asistenţă Socială Gorj cu Direcţia Judeţeană pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului Gorj prin Hotararea Consiliului Judeţean Gorj Nr. 45 din 08.12.2004 

 Tot de la această dată, prin reorganizarea fostelor centre de plasament se modifică 

denumirea unităților care vor funcţiona în subordinea D.G.A.S.P.C.Gorj, Centru de Plasament 

Tg-Jiu devine Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg-Jiu. 

 În prezent, în cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale 

Tg-Jiu funcţioneză următorele servicii sociale: 

 1. Centrul de Plasament Destinat Protecţiei Rezidențiale a Copiilor cu Dizabilitați 

Tg-Jiu; 

 2. Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi 

"Scoarţa"; 

 3. Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi  

"Răchiţi"; 

 4. Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului 

în famili 
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CENTRUL DE PLASAMENT DESTINAT PROTECȚIEI REZIDENȚIALE 

A COPIILOR CU DIZABILITĂȚI TG-JIU 

 

Date de contact:  

Adresa: Tg-Jiu, str. Dumbrava, nr.34, Jud. Gorj 

Tel.: 0253/226226, Fax: 0253/226801 

E-mail: csccnstgjiu@dgaspcgorj.ro 

Personalul de specialitate care acorda servicii: asistent social, educator, 

medic, asistent medical, 

kinetoterapeut, psiholog,  

infirmieră 

DESCRIERE A 

CENTRULUI ŞI A 

SERVICIILOR OFERITE 

 

 Serviciul social Centrul 

de plasament destinat 

protecţiei rezidenţiale a 

copiilor cu dizabilităţi - 

Tg.Jiu, cod serviciu social 

8790CR-C-I, este înfiinţat şi 

administrat de furnizorul 

Direcţia Genearală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj, acreditată,conform Certificatului de acreditare seria AF, 

nr.006527/31.10.2019, deține Licență de funcționare Seria LF. Nr.000456, cu 

sediul în Tîrgu Jiu, str. Dumbrava, nr.34,  jud. Gorj. 

 Centrul de plasament a fost înfiinţat la data de 01.01.2003 prin 

Hot.Consiliului Judetean Gorj nr.55 din 29.11.2002. 

 Misiunea centrului este aceea de a asigura accesul copiilor/tinerilor cu 

dizabilităţi separaţi temporar sau definitiv de părinţii săi,  ca urmare a stabilirii 

măsurii de plasament special, prin desfasurarea unui ansamblul de activităţi 

(găzduire, îngrijire personală, educaţie non-formală şi informală, sprijin emoţional, 

consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă) realizate pentru a 

răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de 

grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului 

de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii, a 

reintegrării/integrării familiale şi socio-profesionale 
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 SERVICII 

OFERITE/ACTIVITĂŢI: 
 Servicii de găzduire și  îngrijire personală;  

 Servicii privind asigurarea asistentei 

medicale, de recuperare:kinetoterapie și de 

educație sanitară; 

 Servicii de educatie informală și non-

formală, recreere, socializare si pregatire 

pentru viata idependenta:; 

 Servicii  pentru sprijinirea 

reintegrării/integrării  familiale și socio-

profesionale; 

 Servicii de consiliere socială, medicală, și 

psihologică. 

 Pornind de la premisa ca toți copiii, indiferent de natura sau de gradul 

dizabilităților, pot beneficia de programe de recuperare adecvate nevoilor lor 

individuale, misiunea centrului este de a oferi servicii pentru beneficiarii cu nevoi 

educative speciale și afecțiuni asociate. 

  Evaluarea și intervenția personalizată, în lucrul cu copilul/tânărul cu 

dizabilități, solicită o cunoaștere detaliată a patologiei și a consemnelor deficienței. 

Majoritatea copiilor și tinerilor cu dizabilități mintale prezintă un tablou larg de 

caracteristici. 

  În funcție de combinația și severitatea deficienței, de varsta copilului, există 

totuși cateva trăsături comune: 

- dificultăți de comunicare;  

- dificultăți ale mobilității fizice generale; 

- abilități reduse de autoîngrijire; 

- dificultăți de relaționare cu cei din jur; 

- necesități de îngrijire medicală; 

- tendințe de auto și heteroagresivitate; 

- comportamente perseverative, stereotipii. 

  Interventia profesionistă pornește de la evaluarea nevoilor copiilor/tinerilor, 

a familiilor acestora și a resurselor disponibile. Pe baza evaluării complexe a 

beneficiarului din punct de vedere medical, social și psihopedagogic, echipa de 

specialiști stabilește cele două niveluri de funcționalitate: nivelul de funcționalitate 

actual și nivelul de funcționalitate posibil de atins ca urmare a măsurilor de 

recuperare, dupa care sunt stabilite obiectivele prioritare pentru fiecare copil/tanar. 

 Acestea sunt prevăzute în planul individual de protecție, care este dezvoltat 

în programe de intervenție specifică. Funcțiile planului individual de protecție sunt: 

- stabilirea cerințelor prioritare ale dezvoltării copilului în concordanță cu 

potențialul său de dezvoltare, cu gradul de handicap și cu varsta; 
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-definirea scopurilor, a serviciilor, programelor sau intervențiilor asupra 

beneficiarului; 

- definirea responsabilităților; 

- stabilirea unui program de 

realizare a acestor scopuri; 

- asigurarea calitaților 

serviciilor oferite. 

  Activitățile 

educaționale, de consiliere, de 

socializare și recreere, 

desfășurate 

în cadrul centrului vin în 

întampinarea nevoilor 

beneficiarilor, păstrandu-și ca 

obiectiv general reintegrarea 

acestora în familie și 

comunitate și au în vedere: 

 - diminuarea tulburărilor de comportament; 

 - creșterea capacității de concentrare a atenției; 

 - stimulare senzorio-

perceptivă; 

 - diminuarea fobiilor și a 

anxietății;  

- creșterea și consolidarea 

încrederii și imaginii de 

sine; 

 - cultivarea unei atitudini 

pozitive vis-à-vis de propria 

persoană și ceilalți; 

 - deprinderea unor reguli de 

conduită; 

 - buna gestionare și 

adaptare a emoțiilor la 

context. 

 Echipa 

multidisciplinară întocmeste 

programe de activitate pentru beneficiari, care cuprind recomandări de activităţi 

educative de recuperare ca suport al obiectivelor, urmărind o structurare şi o 

etapizare temporală. În stabilirea acestor obiective şi recomandări se ţine cont de 

relaţia pe care educatorii au stabilit-o cu fiecare beneficiar, precum şi de experienţa 
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lor dată de activitatea zilnică şi directă cu aceștia. De asemenea, se realizează 

întâlniri periodice cu reprezentanţii 

beneficiarilor din centru, reunite în 

Consiliul Copiilor. 

  Se are în vedere întreţinerea 

unei bune relaţii cu 

părinţii/reprezentanţii legali, 

prin sedinţe de consiliere realizate atât 

în cadrul centrului cât şi la domiciliul 

acestora, menite să-i ţină la curent cu 

activităţile desfașurate în unitate, în 

vederea realizării unei continuităţi în 

activitate şi implicarea activă şi 

responsabilă a părinţilor în procesul 

de educaţie. 

  Colaborarea cu specialiştii, 

colegi din alte centre, din judeţ, din ţară prin schimb de idei, materiale, metode de 

lucru, tipuri de activităţi, strategii de recuperare este de un mare ajutor echipei 

multidisciplinare. 
 ACTIVITĂŢILE DERULATE: excursii, tabere, activități sportive, de petrecere a 

timpului liber, de socializare, de frecventare a cluburilor elevilor, de ecologizare, etc  

 

PREZENTARE A SPAŢIILOR DE CAZARE INDIVIDUALE ŞI A 

SPAŢIILOR COMUNE 

 Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităti 

Tg-Jiu este de tip clasic, având 2 corpuri, corpul A este compus din parter şi 2 

niveluri şi corpul B reprezentat de cantina complexului.  

 Centru mai deţine un loc de joacă în suprafaţă de 700 mp dotat cu leagane, 

topogane, etc.  

 În corpul A, la parter se afla 3 cluburi pentru beneficiari, sala de 

calculatoare, cabinet medical, sală kinetoterapie, iar la etaje dormitoarele 

beneficiarilor (la etajul I se afla dormitoarele baietilor, iar la etajul al II-lea 

dormitoarele fetelor). 

NUMĂRUL DE LOCURI DIN CENTRU: Capacitatea centrului este de 50 de locuri  

ADAPTĂRI PENTRU NEVOI SPECIALE: atât centrul cât și cantina sunt 

dotate cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități 

FACILITĂŢILE OFERITE: asigurarea reprezentării la instanțele de judecată, 

asigurarea asistenței medicale 24/24 h, asistență și sprijin  pentru întocmirea 

dosarului de încadrare în grad de handicap, a dosarului de locuință socială/ANL, a 

dosarului de ajutor de somaj, de obținere a unor drepturi sociale;  
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CASA DE TIP FAMILIAL DESTINATĂ PROTECȚIEI REZIDENȚIALE A 

COPIILOR CU DIZABILITĂȚI  "RACHIȚI" 

 

Date de contact: 

Adresa: sat Răchiți, 

Comuna Runcu, nr. 255, 

jud.Gorj 

Tel.: 0253/278933 E-mail: 
csccnstgjiu@dgaspcgorj.ro 

Personalul de specialitate 

care acorda servicii: 

asistent social, educator, 

asistent medical, psiholog,  

infirmieră 
 

SCURTĂ DESCRIERE A 

CENTRULUI 

 Casa de tip familial 

destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi "Răchiți", este un serviciu 

social, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj, având ca  misiune ,,asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă 

determinată, la găzduire, îngrijire, creştere, educaţie, sprijin emoţional, consiliere, 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării  familiale şi socio-profesionale”. 

 Prin intermediul Proiectului «Închiderea Centrului de plasament Novaci» 

(finanţat prin intermediul Programului PHARE RO 2002/000-586.01.01.01-GJ 

404) sau achiziţionat în data de 29.12.2005 două case: una în satul Răchiţi din 

comuna Runcu şi una în comuna Răchiți. Casele după ce au fost renovate şi dotate 

corspunzător au devenit Case de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale fiind 

trecute în structura nou creată, Complexul de servicii comunitare pentru copilul în 

dificultate Novaci. 

 Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi 

"Răchiți" în urma reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj, din anul 2013 a trecut în structura  Complexului de Servicii 

Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg-Jiu.  

 Casa de Tip Familial  destinata Protectiei Rezidentiale a Copiilor cu 

Dizabilitati "Răchiți",  este amplasată pe raza comunei Runcu și are o capacitate de 

10 locuri.  Programul de lucru în ture, asigură o supreveghere 24 de ore din 24, 7 

mailto:csccnstgjiu@dgaspcgorj.ro
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zile/săptămână. Personalul este format din educatori, asistenți medicali, infirmiere, 

un asistent social și un psiholog. 

 SERVICIILOR OFERITE:  

 Servicii de găzduire și  îngrijire personală;  

 Servicii privind asigurarea asistentei medicale, și de educație sanitară; 

 Servicii de educatie informală și non-formală, recreere, socializare si 

pregatire pentru viata idependenta:; 

 Servicii  pentru sprijinirea reintegrării/integrării  familiale și socio-

profesionale; 

 Servicii de consiliere socială, medicală, și psihologică. 

 ACTIVITĂŢILE DERULATE: excursii, tabere, activități sportive, de 

petrecere a timpului liber, de socializare, de frecventare a cluburilor elevilor, de 

ecologizare, etc  

 Consiliul Copiilor - În funcţie de vârsta copiilor, gradul de maturitate şi/sau 

gradul de handicap, beneficiarii rezidenti sunt încurajati să fie organizți într-un 

grup de reprezentare, numit Consiliul Copiilor, care să fie consultat de câte ori este 

nevoie pentru luarea unor decizii care îi privesc pe toti. Locul în care se întruneşte 

consiliul este camera de zi, iar opiniile acestora sunt consemnate în registrul de 

sugestii și reclamații. 

 PREZENTAREA SPAŢIILOR DE CAZARE INDIVIDUALE ŞI A 

SPAŢIILOR COMUNE: 

 CTFDPRCD ,,Răchiți” îsi desfasoara activitatea într-o locatie compusa din: 

4 dormitoare,  trei grupuri sanitare, o cameră de zi, o bucatarie, o sala de mese și 

un birou destinat activității personalului. În aceiaşi incintă se mai află magazia de 

lemne şi cărbuni. Casa este racordată la rețeaua de apă a comunei Runcu, are 

centrală termică proprie care funcționează cu combustibil solid. Camerele sunt 

dotate cu pat și dulap pentru fiecare beneficiar, masă, scaune, televizoare.  

 NUMĂRUL DE LOCURI DIN CENTRU: Capacitatea centrului este de 

10 de locuri  

 ADAPTĂRI PENTRU NEVOI SPECIALE: centrul are amenajat o rampă 

de acces pentru persoanele cu dizabilități 

 FACILITĂŢILE OFERITE: asigurarea reprezentării la instanțele de 

judecată, asigurarea asistenței medicale 24/24 h, asistență și sprijin  pentru 

întocmirea dosarului de încadrare în grad de handicap, a dosarului de ajutor de 

somaj, de obținere a unor drepturi sociale etc; 
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CASA DE TIP FAMILIAL DESTINATĂ PROTECȚIEI REZIDENȚIALE A 

COPIILOR CU DIZABILITĂȚI  "SCOARȚA" 

 
Date de contact: 

Adresa: sat Pișteștii din Deal, str. Botești Sud, nr.28, comuna Scoarța, 

jud.Gorj 

Tel.: 0253/280338 E-mail: csccnstgjiu@dgaspcgorj.ro 

Personalul de specialitate care acorda servicii: asistent social, educator, 

asistent medical, psiholog,  infirmieră 

 
 SCURTĂ DESCRIERE A CENTRULUI 
 Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi 

"Scoarţa", este un serviciu social, aparținând Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția 

Copilului Gorj, având 

ca  misiune 

,,asigurarea accesului 

copiilor, pe o perioadă 

determinată, la 

găzduire, îngrijire, 

creştere, educaţie, 

sprijin emoţional, 

consiliere, dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă 

independentă şi 

pregătire în vederea 

reintegrării sau 

integrării  familiale şi 

socio-profesionale”.  

 Prin intermediul 

Proiectului «Închiderea Centrului de plasament Novaci» (finanţat prin intermediul 

Programului PHARE RO 2002/000-586.01.01.01-GJ 404) sau achiziţionat în data 

de 29.12.2005 două case: una în satul Răchiţi din comuna Runcu şi una in comuna 

Scoarţa. Casele după ce au fost renovate şi dotate corspunzător au devenit Case de 

tip familial pentru copiii cu nevoi speciale fiind trecute în structura nou creată, 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci. 

 Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi 

"Scoarţa" în urma reorganizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj, din anul 2013 a trecut în structura  Complexului de Servicii 

Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg-Jiu.  
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 SERVICIILOR OFERITE:  

 Servicii de găzduire și  îngrijire personală;  

 Servicii privind asigurarea asistentei medicale, și de educație sanitară; 

 Servicii de educatie informală și non-formală, recreere, socializare si 

pregatire pentru viata idependenta:; 

 Servicii  pentru sprijinirea reintegrării/integrării  familiale și socio-

profesionale; 

 Servicii de consiliere socială, medicală, și psihologică. 

 Consiliul Copiilor - în funcţie de vârsta copiilor, gradul de maturitate şi/sau 

gradul de handicap, beneficiarii rezidenti sunt încurajati să fie organizți într-un 

grup de reprezentare, numit Consiliul Copiilor, care să fie consultat de câte ori este 

nevoie pentru luarea unor decizii care îi privesc pe toti. Locul în care se întruneşte 

consiliul este camera de zi, iar opiniile acestora sunt consemnate în registrul de 

sugestii și reclamații. 

 ACTIVITĂŢILE DERULATE: excursii, tabere, activități sportive, de 

petrecere a timpului liber, de socializare, de frecventare a cluburilor elevilor, de 

ecologizare, etc  

PREZENTAREA SPAŢIILOR DE 

CAZARE INDIVIDUALE ŞI A 

SPAŢIILOR COMUNE: - 

CTFDPRCD ,,Scoarța” îsi desfasoara 

activitatea într-o locatie compusa din: 

3 dormitoare,  4 holuri, trei grupuri 

sanitare, un living, o bucatarie, o sala 

de mese. În aceiaşi incintă se mai află 

magazia de lemne şi cărbuni. Casa mai 

deține o grădină de legume în 

suprafață de 200mp, fiind racordată la 

rețeaua de apă a comunei Scoarța, are 

centrală termică proprie care funcționează cu combustibil solid. Camerele sunt 

dotate cu pat și dulap pentru fiecare beneficiar, masă, scaune, televizoare. 

 NUMĂRUL DE LOCURI DIN CENTRU: Capacitatea centrului este de 7 

de locuri  

 ADAPTĂRI PENTRU NEVOI SPECIALE: centrul are amenajat o rampă 

de acces pentru persoanele cu dizabilități 

 FACILITĂŢILE OFERITE: asigurarea reprezentării la instanțele de 

judecată, asigurarea asistenței medicale 24/24 h, asistență și sprijin  pentru 

întocmirea dosarului de încadrare în grad de handicap, a dosarului de ajutor de 

somaj, de obținere a unor drepturi sociale etc; 
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CENTRUL DE ZI PENTRU PREGĂTIREA ȘI SPRIJINIREA 

INTEGRĂRII SAU REINTEGRĂRII  

COPILULUI IN FAMILIE 
 

LOCALIZAREA : Centrul este situat în municipiul Tg-Jiu, str. Dumbrava nr.34, 

jud. Gorj, în incinta Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi 

Speciale Tg-Jiu; Date de contact:  Tel.: 0253/226226, Fax: 0253/226801 e-mail: 

csccnstgjiu@dgaspcgorj.ro 

ORGANIZARE: Centrul este un serviciu social de zi, fără personalitate juridică, 

ce funcționează în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu 

Nevoi Speciale Tg-Jiu; Centrul dispune de o bază materială care asigura buna 

desfasurare a activitatilor cu beneficiarii. 

 Scurt istoric 

 Serviciul social de zi „Centrul de zi pentru pregătirea și sprijinirea 

integrării sau reintegrării copilului în familie” este o componentă funcţională a 

Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg-Jiu 

înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj Nr. 152 din 07/09/2017 şi 

funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj. După apariția ORDINULUI Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 

privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi 

destinate copiilor un accent deosebit, pe lângă integrarea familială este pus pe 

integrarea socială a beneficiarilor. Beneficiarii sunt astfel sprijiniți să-și dezvolte 

noi competențe, prin cursuri de calificare/recalificare, consiliere vocațională, 

sprijin pentru găsirea unui loc de muncă sau obținerea unei locuințe sociale. 

 Misiunea centrului de zi Centrul are drept misiune reintegrarea/integrarea 

în familie a copiilor care au instituită o măsură de protecție specială sau, în situația 

în care aceasta nu este posibilă, găsirea de alternative pentru aceștia . 

 Capacitatea centrului: 30 de locuri 

CONDIŢII DE ADMITERE ŞI DE FRECVENTARE  

 Modalitățile de acces  a serviciului: 

- prin solicitare directă adresată de viitorii beneficiari, către conducerea Centrului 

de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie; 

- prin referirea cazului de către managerii de caz din cadrul altor servicii sociale ale 

DGASPC Gorj 

 Beneficiarii serviciilor oferite de centru sunt: 

a) copiii (cu/fără dizabilități) care au o masura de protectie (aflati în servicii de tip 

rezidențial și copiii aflati în servicii de tip familial); 
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b) familia, familia extinsa, 

asistentul maternal profesionist, 

persoana/familia de plasament, 

familia (potențial) adoptatoare, 

persoanele de referință sau alte 

persoane importante pentru copil. 

 Care sunt documentele 

necesare pentru frecventarea 

centrului de zi? 

 Accesul beneficiarilor în 

cadrul Centrului  de zi se 

realizează în baza dispozițiilor 

emise de directorul general al 

D.G.A.S.P.C. Gorj, dispozitii care au ca anexe: 

 - acte de identitate, acte doveditoare a stării de sănătate/certificat de 

încadrare în grad de handicap, adeverință elev/certificat de orientare școlară;  

 - hotărârea Comisiei de Protecție a Copilului Gorj / hotărârea instanței de 

judecată, privind instituirea măsurii de protecție specială; 

 -Planul individualizat de protectie (PIP) ce are ca obiectiv 

reintegrarea/integrarea în familie/socio-profesională 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

 activități pentru dezvoltarea autonomiei 

personale (exersarea unor activități de 

autoservire, igienă personală, alimentație, 

autogospodărire, educație pentru sănătate); 

 activități pentru dezvoltarea autonomiei 

sociale (cunoașterea mediului social, 

cunoașterea diferitelor tipuri de relații, 

formele sociale ale timpului, exersarea 

unor abilități sociale, educație sexuală); 

 activități care pregatesc comunitatea pentru o integrare socială eficientă a 

cuplului copil-familie; 

 activităţi de facilitare a integrării/reintegrării beneficiarilor în comunitate, pe 

piaţa muncii şi în societate în general.  

SERVICIILE  ACORDATE:  

 Serviciile furnizate de centrul de zi sunt complementare celor realizate de 

alte servicii din  cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj, acesta furnizând următoarele servicii: 

1.programe care au ca obiectiv formarea /dezvoltarea /consolidarea competențelor 

parentale; 
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2.oferirea de consiliere psihologică, socială, juridică, educațională  şi suport 

emoţional, individuală/de grup pentru beneficiari şi familie; 

3.planificarea si medierea întâlnirilor/vizitelor copil-familie-persoana importantă 

pentru copil; 

4.desfășurarea de activități care pregatesc comunitatea pentru o integrare socială 

eficientă a cuplului copil-familie; 

5.asigurarea de servicii post-integrare/reintegrare în beneficiul copilului și familiei; 

6. conştientizare şi sensibilizare în cadrul comunităţii. 

7. asigurarea de cazare temporară pentru beneficiarii centrului; 

8.furnizarea la cerere, de sprijin pentru integrare socio-profesională a beneficiarilor 

centrului: consiliere vocațională, educație financiară, vizitare unor agenți 

economici, sprijin pentru întocmire dosarului de somaj/persoană în căutare loc de 

muncă, stagii de practică, sprijin în căutarea unui loc de muncă, sprijin în obținerea 

unei locuințe sociale/ANL, etc. 

PERSONALUL DE SPECIALITATE 

 Asistent social -2 

 Educator - 2 

 Inspector de specialitate – 2 

 Psiholog - 1                

FACILITATI OFERITE 

 facilitarea accesării serviciilor medicale (oferirea de informaţii privind 

adresele, programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale/ 

clinici, precum și acces la cabinetul medical al complexului);   

 facilitarea obţinerii unor servicii de transport (rovinietă, card de parcare, 

bilete de tren / autobuz);  

 sprijin pentru obţinerea unor prestaţii sociale (informare privind actele 

necesare şi etapele de urmat în vederea obţinerii acestora); 

 informare privind drepturile și obligatiile persoanelor cu dizabilităţi, 

respectiv la modificarile legislative apărute în domeniul dizabilităţii; 

 sprijin material  acordat familiilor, dupa caz si in limita posibilitatilor 

 cursuri de calificare/recalificare 

COSTUL SERVICIULUI - Gratuit 

CONTRIBUTIA FINANCIARA A PARINTILOR COPIILOR – Fara costuri 

 


