DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 6
CENTRUL DE ABILITARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI
„UVERTURII”

Aprob,
Director General
FIŞA POSTULUI
Nr...................................
Denumirea postului: educator
Nivelul postului: de executie
Scopul principal al postului: instructor ergoterapie, desfășoară activități instructive-educative,
de recreere și socializare cu beneficiarii centrului
Condiţii specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta
Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecționare în domeniu
Cunoştinte de operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): nu este cazul
Abilităţi, aptitudini, competenţe:
-adaptabilitate la situaţii noi şi complexe;
-asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii, inclusiv faţă de eventualele erori;
-angajare şi perseverenţă în acţiuni;
-capacitate de consiliere argumentată și realist a soluțiilor propuse;
-spirit de echipă şi capacitatea de a lucra independent;
-respect faţă de lege şi loialitate faţă de instituţie;
-discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care vine in
contact;
Atribuţii generale ce revin angajatului:
• Colaborează cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 și cu serviciile din cadrul
Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, cu alte instituții abilitate
să desfășoare activități în acest domeniu;
• Respectă secretul de serviciu şi confidenţialitatea privind activitatea şi beneficiarii din
centru în relaţiile cu mass-media respectă deciziile conducerii centrului;
• Își însușește și este la curent cu legislația în vigoare privind protecția socială a
persoanelor adulte cu handicap;
• Îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini la solicitarea medicului, şefului Centrului de
Recuperare și Reabilitare Neuropsihică ,,Uverturii”, directorului general adjunct precum
şi a directorului general al D.G.A.S.P.C Sector 6 şi pune în aplicare modificările
legislative ulterioare;
• Prelucrează datele cu character personal în conformitate cu şi în limitele de autorizare
stabilite prin procedurile interne;
• Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
• Păstrează confidenţialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;

•
•
•
•
•
•

Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a
atribuţiilor de serviciu;
Aduce la cunoştinţa şefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situaţie de acces
neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor
în vigoare – SR EN ISO 9001:2015;
Se asigură că cerinţele beneficiarului sunt determinate şi satisfăcute în scopul creşterii
satisfacţiei acestuia;
Comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătăţire a proceselor sau orice risc
identificat;
Comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată.

Atribuţii specifice ce revin angajatului:
• Colaborează cu psihologul, psihopedagogul și asistentul social în stabilirea și atingerea
obiectivelor propuse precum și în ceea ce privește stabilirea metodelor de intervenție ce
au ca scop corectarea devierilor de conduită și a tulburărilor de comportament, în
vederea restabilirii echilibrului psihic;
• Desfășoară activități de stimulare senzorio-motorie, cognitivă și de limbaj, de educație și
reabilitare comportamentală a persoanelor adulte cu handicap;
• Utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate persoanelor adulte cu handicap;
• Desfășoară activități de educație și reabilitare comportamentală precum și terapii
specifice;
• Desfășoară activități didactice și practice în vederea dezvoltării abilităților, în funcție de
aptitudini și de gradul de dezvoltare;
• Colaborează cu ceilalți specialiști și cu alți angajați în vederea evaluării, desfășurării de
programe de consiliere și terapii specifice psihopedagogice;
• Elaborează recomandări psihopedagogice menite să faciliteze progresul beneficiarilor în
toate ariile de dezvoltare;
• Face rapoarte privind progresele fiecărui beneficiar în parte, în urma ședințelor
individuale sau de grup;
• Conduce activitatea educativă a grupei de beneficiari;
• Face demersuri pentru o pregătire cât mai bună individuală și particularizată ritmului și
posibilităților fiecărui beneficiar;
• Ajută și răspunde de formarea și consolidarea deprinderilor de autoservire, de asigurarea
igienei spațiilor și dotărilor folosite de beneficiari;
• Discută cu beneficiarul într-un climat de încredere și respect reciproc;
• Supraveghează cu atenție grupul de beneficiari încredințat și va încerca să creeze și să
mențină un climat relaxant și stimulativ pentru dezvoltarea acestora în plan fizic, social,
intelectual și emoțional;
• Organizează și supraveghează desfășurarea programului zilnic al grupei, conform
programului de activități;
• Însoțește și supraveghează beneficiarii la masă, hrănește beneficiarii care nu se pot hrăni
singuri în funcție de nivelul de dezvoltare al acestora;
• Interacționează cu beneficiarii în timpul îngrijirii;
• Asigură toaleta zilnică a beneficiarilor, respectând normele de igienă;
• Încurajează și stimulează dezvoltarea autonomiei personale, supraveghind activitățile de
auto-îngrijire;
• Supraveghează calm și relaxat beneficiarii, în toate momentele zilei;
• Practică constant un comportament blând, evitând folosirea pedepselor de orice fel;
• Observă permanent grupul încredințat, semnalând prompt modificările survenite în ceea
ce privește comportamentul sau starea de sănătate;
• Însoțește beneficiarii în deplasările efectuate în afara centrului (tabere, excursii, spital);

În colaborare cu infirmierele, menține curățenia în dormitoarele repartizate, cu
respectarea standardelor de igienă;
• Răspunde de securitatea beneficiarilor încredințați pe timpul cât își desfășoară
programul de lucru și informează șeful de centru, cabinetul medical, în cazul în care
apar modificări ale stării de sănătate a acestora;
• Verifică permanent spațiul grupei de beneficiari repartizat, echipamentele și materialele
puse la dispoziția beneficiarilor cu prilejul activităților instructiv-educative, în vederea
prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute;
• Organizează și amenajează spațiul educațional, încurajează implicarea beneficiarilor în
amenajarea mediului educațional;
• Răspunde de dotarea cu echipamente, materiale didactice necesare activităților
desfășurate (rechizite, jocuri alte articole) și contrasemnează bonul de eliberare din
magazie a materialelor respective;
• Urmărește activitatea beneficiarilor și folosește toate metodele pentru a preântâmpina
eventualele conflicte ce se pot ivi între aceștia, comunicând conducerii orice stare
conflictuală dintre aceștia;
• Comportamentul, comunicarea și calitatea serviciilor cu beneficiarii și aparținătorii
trebuie să se caracterizeze prin amabilitate, promptitudine, respect și limbaj civilizat,
având o atitudine pricipială față de aceștia;
• Are obligația de a cunoaște și respecta legislația în vigoare, cu referire la protecția
adultului cu handicap mental și/sau fizic;
• Are o ținută corespunzătoare față de colegi, beneficiari și vizitatori;
• Îi este interzis agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor;
• Îi este interzis primirea în unitate a cunoștiințelor (rude, prieteni) în timpul serviciului;
Sfera relaţională:
Intern:
a. Relaţii ierarhice:
Subordonat faţă de:
-Șef centru;
-Director general adjunct;
-Director general;
Superior pentru: nu este cazul;
b. Relaţii funcţionale: cu serviciile din cadrul DGASPC Sector 6
c. Relaţii de control: nu este cazul
d. Relaţii de reprezentare: nu este cazul
Extern:
a. cu autorităţiile şi instituţiile publice: specific activităţii pe care o desfăşoară
b. cu organizaţii internaţionale: nu este cazul
c. cu persoane juridice private: nu este cazul
•

Intocmit de:
Numele şi prenumele:
Funcţia de conducere: Şef centru
Data şi semnătura:
Luat la cunoştiinţă de către ocupantul postului:
Numele şi prenumele:
Funcţia de execuţie: Educator
Data şi semnătura:
Vizat:
Numele şi prenumele:
Funţia de conducere: Director General Adjunct
Data şi semnătura:

