Drepturile şi obligaţiile
beneficiarilor
Persoanele beneficiare de servicii sociale
furnizate în au următoarele drepturi :
- să li se respecte drepturile şi libertăţile
fundamentale , fără discriminare pe bază
de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă
circumstanţă personală ori socială ;
- să participe la procesul de luare a
deciziilor în furnizarea serviciilor sociale ,
respectiv la luarea deciziilor privind
intervenţia socială care li se aplică ;
- să li se asigure păstrarea confidenţialităţii
asupra informaţiilor furnizate şi primite ;
să li se asigure continuitatea serviciilor
sociale furnizate atâta timp cît se menţin
condiţiile care au generat situaţia de
dificultate ;
- să fie protejaţi de lege atât ei , cât şi
bunurile lor , atunci când nu au capacitate
de exerciţiu ;
- să li se garanteze demnitatea , intimitatea
şi respectarea vieţii intime ;
- să participe la evaluarea serviciilor
sociale primite ;- să li se respecte toate
drepturile speciale în situaţia în care sunt
minorii ;
Obligațiile beneficiarilor de servicii
sociale :
- să furnizeze informaţii corecte cu privire
la identitate , situaţie familială , socială,
medicală şi economică ;
- să participe în raport cu vârsta la
procesul de furnizare a serviciilor sociale ;
- să comunice orice modificare intervenită
în legătură cu situaţia lor personală ;
- să respecte prevederile prezentului
regulament ;
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Activităţile serviciului
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citat din Ann Landers

Nu ceea ce faci pentru copii, ci ceea ce îi înveţi să facă pentru ei înşişi îi va face oameni de succes!

Activităţile de bază ale serviciului sunt :

Scopul serviciului social Centrul de
tip Familial „Pr.Mihai Negrea”
Vatra Dornei este de a realiza
protecţia, creşterea şi îngrijirea
copilului separat temporar sau
definitiv de părinţii săi ca urmare a
stabilirii în condiţiile legii a măsurii
de plasament .
Protecţia beneficiarilor cuprinde
un ansamblu de activităţi ce se
realizează în casa de tip familial în
vederea depăşirii situaţiei de criză
în care se află beneficiarii,
prevenirii şi combaterii riscului de
excluziune socială şi marginalizare
precum şi promovarea reintegrării
familiale, sociale şi socioprofesionale
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găzduire pe perioadă nedeterminată;
cazarea, hrana,cazarmamentul, echipamentul şi
condiţiile igienico- sanitare necesare traiului
copiilor / tinerilor protejaţi;
asistenţă medicală şi îngrijire;
suport emoţional şi consiliere;
paza şi securitatea beneficiarilor;
protecţie şi asistenţa beneficiarilor în vederea
asimilării cunoştinţelor şi deprinderilor necesare
integrării sociale;
dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi
socializarea beneficiarilor ;
participarea beneficiarilor la cunoaşterea şi
exercitarea drepturilor lor;
accesul la educaţie, informare, cultură ;
educaţie informală şi nonformală în vederea
asimilării cunoştinţelor şi deprinderilor necesare
integrării sociale ;
activităţi de grup şi programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor ;
posibilităţi de petrecere a timpului liber şi
formare a deprinderilor de viaţă;
îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor ;

CINE SUNT BENEFICIARII?

Beneficiarii sunt copii şi tineri normali cu
vârste cuprinse între 3 şi 26 de ani, aflaţi în
următoarele situaţii de risc: copii abandonati;
copii orfani de unul sau ambii parinţi; copii
separaţi de părinţi; copii cu risc de separare de
părinţi;
Condiţiile de acces/admitere în centru
sunt următoarele:
Aacte necesare:
• Hotărârea Comisiei pentru Protecţia
Copilului / Hotărârea Instanţei de
Judecată;
• dosarul social al copilului;
• fişa de evaluare a copilului ;
• certificatul de naştere al copilului ;
• ancheta socială ;
• copii xerox după buletinele de identitate
ale membrilor familiei ;
• sesizarea / cererea prin care se solicită
intrarea în sistemul de protecţie ;
• adeverinţe medicale privind starea de
sănătate a copilului ;
• adeverinţe de elev de la şcoală / grădiniţă
• adeverinţe privind veniturile realizate de

Direcţia G enera lă d e Asistenţă Soci ală şi Protecţia Co pilul ui Suc eava

Serviciul Asistenţă Maternală
Suceava, B-dul George Enescu nr.16,720246
Tel./Fax.:0230–520172,523337-office.@dpcsv.ro

