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SCOPUL PROIECTULUI 

 

 Scopul proiectului este contribuţia la dezvoltarea şi reforma sistemului de protecţie a 

copilului prin crearea unui Centru Parohial de Zi în sectorul 6, care să se adreseze copiilor care 

provin din familii cu risc de abandon şi/sau neglijare, în care să funcţioneze servicii de îngrijire de 

zi. 

OBIECTIVE  

- Asigurarea de îngrijire şi educaţie a copilului pe timpul zilei; 

- Prevenirea abandonului familial al copilului; 

- Prevenirea şi combaterea  abandonului şcolar; 

- Menţinerea copilului în familia naturală şi reducerea premiselor de ruptură familială; 

- Funcţionarea serviciilor de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi; 

- Prevenirea şi combaterea neglijării copilului. 

 

BENEFICIARI 

 

 Copii cu vârste intre 3-7 ani din sectorul 6 care provin din familii cu risc crescut de abandon 

şi/sau neglijare  

 Părinţii acestor copii sau persoanele care au în îngrijire aceşti copii. 

 

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

În prezent, se constată o creştere a numărului persoanelor care solicită ajutor social sau alte forme 

de sprijin social, persoane/familii cu risc crescut de marginalizare socială, fără locuinţă sau pe cale de a 

pierde locuinţa. Menţionăm că şomajul, criza financiară accentuează problemele sociale cu care se 

confruntă numeroase familii care domiciliază în Sectorul 6.  

               Copiii aflaţi în dificultate din familiile defavorizate reprezintă un segment important care necesită 

acordarea unor servicii sociale de specialitate. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 are ca şi rol fundamental monitorizarea modului în care drepturile copilului sunt respectate şi să 

intervină cu măsuri de protecţie adecvate pentru copii cu risc, precum şi să promoveze reunificarea 

familiilor sau un ajutor specific pentru diferite familii vulnerabile care realmente au nevoie de suport.  

Principalul motiv care stă la baza acestui proiect este criza financiară care a afectat şi populaţia 

Sectorului 6, astfel încât s-a înregistrat o scădere dramatică a numărului de copii preşcolari care au acces la 
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învăţământul preşcolar. Aceştia nu au acces la învăţământul preşcolar de stat din cauza numărului redus de 

grădiniţe – circa 20 grădiniţe existente la nivelul Sectorului 6, care prevăd în medie un număr de 4536 

locuri, raportat la peste 10.000 solicitări. Menţionăm că, în prezent, numărul de copii preşcolari înregistrat 

la nivelul Sectorului 6 se situează în jurul cifrei de 10500.  

Numărul redus de locuri existent la nivelul grădiniţelor de stat nu este singurul factor care 

împiedică accesul copilului de vârstă preşcolară la educaţie, ci şi costurile stabilite la nivelul acestor 

grădiniţe pentru serviciile oferite. 

Precizăm că accesul la educaţie în cadrul grădiniţelor particulare – circa 33 grădiniţe particulare 

existente la nivelul Sectorului 6 -  pentru copiii preşcolari care provin din familii defavorizate este 

inexistent din cauza costurilor foarte mari. 

Copiii din mediile dezavantajate se lovesc nu numai de problemele financiare ale părinţilor, care 

îngrădesc accesul lor la educaţie, ci şi de anturajul familial şi microsocial cu multiple lacune educative, 

care nu le furnizează oportunităţi de dezvoltare pe planul achiziţiilor specifice de ordin practic necesare la 

această vârstă. În acest sens, prin Proiectul „Centrul Parohial de Zi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” se 

urmăreşte: 

 sprijinirea părinţilor acestor copii, pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi amelioreze 

condiţiile de existenţă; 

 oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere, 

consiliere familială) în vederea evitării instalării riscului de abandon şcolar/familial în rândul 

copiilor marginalizaţi; 

 implicarea persoanelor defavorizate în cadrul unor activităţi de ergoterapie şi de petrecere a 

timpului liber şi familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale; 

 prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinţilor în scopuri lucrative şi promovarea unei 

educaţii adecvate pentru copiii acestora;  

 sprijinirea părinţilor aflaţi în dificultate în vederea reintegrării sociale. 

Din păcate, mulţi dintre copiii din astfel de medii nu au acces la o pregătire preşcolară în cadrul 

unei gradiniţe din cauza lipsei posibilităţilor materiale ale părinţilor sau eventual, din cauza 

neconştientizării importanţei acestei activităţi, a lipsei de educaţie sau a comodităţii acestora. În zilele 

noastre, un copil care intră pe băncile şcolii nu are şanse prea multe să se adapteze cu succes activităţii 

şcolare dacă nu a urmat în prealabil măcar un an de grădiniţă.  
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  Acest proiect constituie o soluţie eficientă, pozitivă pentru nevoile copiilor care trăiesc în 

familii cu risc de abandon şi/sau neglijare sau care au un program de lucru foarte încărcat. S-a 

constatat că în sectorul 6 există familii care nu-şi pot supraveghea copiii pe timpul zilei din 

numeroase motive (ambii părinţi lucrează şi nu au alte posibilităţi  de soluţionare a problemei 

supravegherii copiilor, copilul este crescut de un singur părinte care lucrează, copiii provin din 

familii defavorizate cu o situaţie materială modestă şi doresc să-şi instituţionalizeze copii etc.). 

 Din aceste motive se impune înfiinţarea  unui Centru Parohial de Zi în care copiii să 

beneficieze de îngrijire şi educaţie pe timpul zilei. Crearea acestui centru va facilita soluţionarea 

numeroaselor probleme cu care se confruntă această categorie de beneficiari şi prin intermediul 

unor programe speciale de consiliere care să se adreseze atât copiilor cât şi părinţilor acestora – 

programe conexe: „servicii de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi”. Programele desfăşurate 

în „Centrul Parohial de Zi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” se vor axa pe prevenirea 

abandonului şi instituţionalizării copilului, prevenirea şi combaterea neglijării copilului, prevenirea 

şi combaterea abandonului şcolar. 

  Centrul Parohial de Zi este un serviciu comunitar de îngrijire şi educaţie a copilului care 

promovează dreptul fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile familiale oferind servicii copilului şi 

familiei acestuia. 

   

PREZENTAREA PROIECTULUI - „CENTRUL PAROHIAL DE ZI SFINŢII 

ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA” 

 

  Acest centru parohial de zi va funcţiona în cadrul parohiei „Acoperământul Maicii 

Domnului şi Sf. Ioan Rusul”, din strada Valea Ialomiţei nr.52, locaţie ce este pusă la dispoziţie de 

către Biserica „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul”. 

  „Centrul Parohial de Zi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” va avea structura unui centru 

de zi cu o capacitate de 50 locuri, unde copilul preşcolar cu vârste între 3-7 ani va primi adăpost pe 

timpul zilei în intervalul orar 7.00-17.00, în cadrul unui număr de 5 grupe de copii (în număr de 

maxim 10 copii/grupă), într-un program normal de activitate instructiv-educativă, va beneficia de 

hrană, asistenţă socială şi pedagogică. De asemenea, în acest centru se va acorda o importanţa 

deosebită îngrijirii şi educării copiilor, vor participa la activităţi în vederea formării deprinderilor 

uzuale de viaţă, iar părinţii vor fi consiliaţi şi sprijiniţi ori de câte ori este nevoie – se va pune accent 

pe susţinerea copiilor pentru desfăşurarea unor activităţi educative. 
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 De asemenea, specialiştii din cadrul centrului de zi vor desfăşura activităţi şi cu părinţii 

copiilor în vederea creşterii responsabilităţilor acestora pentru educarea propriilor copii. Părinţii 

copiilor vor fi integraţi în cadrul unor programe de consiliere pe tematici variate şi sprijinţi în 

creşterea şi educarea copiilor, toate aceste acţiuni vor avea scop preventiv încercându-se  astfel o 

reducere a riscului  de abandon şi neglijare asupra copiilor. 

Centrul de zi dezvoltă acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte 

serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru copii şi familiile acestora, rolul său în comunitate, 

accesarea şi modul de funcţionare, precum şi despre importanţa existenţei acestor servicii. 

          Centrul de zi sprijină organizarea de campanii de sensibilizare a comunităţii referitoare la 

prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor. Colaborează cu instituţiile relevante de la 

nivelul comunităţii (primăria, şcolile, unităţile sanitare, biserica, poliţia, etc.) în vederea 

identificării potenţialilor beneficiari. Centrul de zi desfăşoară activităţi de recrutare de voluntari din 

comunitate. 

  

PRINCIPII 

1. Respectă şi promovează interesul superior al copilului; 

2. Promoveză egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 

3. Asistă copii în exercitarea drepturilor lor; 

4. Respectă demnitatea copilului; 

5. Ascultă opinia copilului şi ia în considerare aceasta, ţinând cont de vârstă; 

6. Asigură îngrijire individualizată şi personalizată a copilului; 

7. Asigură protecţia împotriva abuzului şi exploatării copilului; 

8. Asigură o intervenţie profesională, prin echipe pluridisciplinare; 

9. Asigură confidenţialitatea şi etica profesională; 

10.  Responsabilizează părinţii cu privire la exercitarea drepturilor şi obligaţilor părinteşti. 

 

SERVICII OFERITE: 

- asigură un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor potenţialului de dezvoltare şi 

particularităţilor copiilor; 

- asigură activităţi recreative şi de socializare; 

- asigură părinţilor consiliere şi sprijin; 

- dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi 

violenţei în familie, în colaborare cu serviciile specializate; 
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- contribuie la realizarea obiectivelor propuse în planul de servicii; 

- oferă o masă zilnică pentru copii, în sistem catering. 

 Toate acele activităţi care au o componentă curriculară  se vor desfăşura odată cu obţinerea 

autorizaţiei provizorii de funcţionare emisă de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar. 

ACTIVITĂŢI  

 1. Identificarea cazurilor; 

2. Formarea unei echipei Centrului; 

3.Asigurarea de îngrijire şi educaţie a copilului pe timpul zilei, prevenind instituţionalizarea 

sa; 

4. Activităţi de prevenirea abandonului şcolar şi creştere a interesului copilului pentru 

cunoştinţe noi; 

5. Activităţi de socializare a copilului; 

6. Informarea părinţilor privind îngrijirea  şi educarea copilului; 

7. Consilierea socială a părinţilor pentru inţelegerea nevoilor copilului, construirea unei 

relaţii normale parental – filiale şi asigurarea exercitării îndatoririlor părinteşti; 

8. Acordarea de suport material familiei şi copilului (prin colaborarea cu O.N.G-uri); 

9. Monitorizarea şi evaluarea periodică a copiilor; 

10. Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii 

neguvernamentale ce pot acorda sprijin părinţilor. 

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

- Creşterea numărului de copii beneficiari ai serviciilor centrului parohial de zi; 

- Reducerea numărului de copii care intră în sistemul de protecţie; 

- Diminuarea numărului de copii expuşi abuzurilor şi/sau neglijării în mediul familial; 

- Reducerea numărului de copii aflaţi în situaţii de abandon. 

Structura de personal: 

 1 şef centru  

 1 administrator 

 10 educatoare 

 10 îngrijitoare 

 2 asistente medicale  

 2 muncitori bucătărie  



 7

Personalul care îşi va desfăşura activitatea în cadrul centrului  va fi specializat, astfel că toţi copiii 

vor fi îndrumaţi de personal de specialitate (educatoare cu pregătire adecvată), cu disponibilitate şi 

toleranţă faţă de copii.. 

Spaţiile destinate desfăşurării activităţii Centrului parohial de zi	sunt următoarele: 

 săli de joacă / activităţi didactice / dormitoare 

 cabinet medical  

 sală de mese 

 loc de joacă amenajat 

 

Săli de joacă. Sălile de joacă vor avea un rol multifuncţional (spaţiu de joacă /dormitor), fiind 

amenajate într-un spaţiu plăcut şi dotate corespunzător pentru perioada de odihnă a copiilor (mobilier 

ergonomic, frumos colorat adaptat nevoilor copiilor şi nivelului de dezvoltare). 

  Cabinet medical. Într-un spaţiu special amenajat copiii centrului parohial de zi vor beneficia de 

supraveghere medicală permanentă. 

Spaţii de joacă în aer liber. Centrul parohial de zi  va dispune de spaţii de joacă generoase în aer 

liber, special amenajate pentru confortul şi siguranţa celor mici, antrenaţi, sub supravegherea personalului 

didactic şi auxiliar, în jocuri variate si stimulative.  

Activitatea Centrului Parohial de zi, se va desfăşura de luni până vineri în intervalul orar  07.00 – 

17.00 şi va include  program normal (07.00 – 13.00) şi program prelungit (07.00 – 17.00). 

Pe tot parcursul programului, copiii preşcolari cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani vor participa la 

activităţi adaptate curriculum-ului pentru educaţie preşcolară, activităţi prezentate pe larg în cadrul acestui 

proiect la capitolul modalităţi de intervenţie/activităţi. 

 

 Copiii preşcolari şi părinţii acestora vor beneficia de programul centrului parohial de zi , respectiv 

de activităţile desfăşurate la nivelul Centrului  Parohial de zi, în funcţie de venitul pe membru de familie, 

după cum urmează : 

 copiii preşcolari care provin din familii cu un venit de până la 705 lei (salariul minim brut pe 

economie)/membru de familie vor beneficia de servicii gratuite ; 

 pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit  situat între 706 lei/membru – 1000 

lei/membru, părinţii acestora vor achita 30% din costuri ; 

 pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit  situat între 1001 lei/membru - 1500 

lei/membru, părinţii acestora vor achita 50% din costuri ; 
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 pentru copiii preşcolari care provin din familii cu un venit  situat între 1501 lei/membru -  2000 

lei/membru, părinţii acestora vor achita 70% din costuri ; 

 pentru copiii preşcolari care provin din familii  cu un venit  de peste 2000 lei/membru, părinţii 

acestora vor achita costurile integral. 

 

Nivelul costurilor pentru centrul parohial de zi   sunt stabilite astfel : 

- pentru frecventarea centrului parohial de zi  - program normal, cuprins în intervalul 

orar 07.00 - 13.00, costul mediu lunar - 1500 lei ; 

- pentru frecventarea centrului parohial de zi - program prelungit, cuprins în intervalul orar 

07.00 - 17.00, costul mediu lunar - 2000 lei. 

Trebuie precizat faptul că aceste costuri sunt raportate la activităţile de bază, deoarece pentru alte 

activităţi/discipline opţionale se vor percepe costuri suplimentare. De exemplu, pentru cursul de dans, pian, 

a doua limbă străină, etc. 

În cadrul Centrului Parohial de zi, copiii preşcolari vor servi şi masa, în sistem catering, după cum 

urmează : 

- în situaţia frecventării centrului parohial de zi - program normal, cuprins în intervalul 

orar 07.00 - 13.00, copiii vor servi micul dejun, o gustare şi prânzul; 

- în situaţia frecventări centrului parohial de zi i - program prelungit, cuprins în intervalul 

orar 07.00 - 17.00, copiii vor servi micul dejun, două gustări şi prânzul. 

             Copiii vor beneficia de un meniu bogat în substanţe nutritive şi vitamine care să le dea energie pe 

parcursul întregii zile. Desemenea, copii din cadrul programului prelungit vor beneficia şi de program de 

somn. 

Centrul parohial de zi va funcţiona în baza curriculum-ului pentru educaţia timpurie a copiilor cu 

vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani. 

 
ADMITEREA ÎN CENTRUL PAROHIAL DE ZI – „SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN 

ŞI ELENA” 

 

Etapele admiterii: 

 

1. Părintele/ reprezentantul legal ce are domiciliul legal pe raza sectorului 6 face o sesizare adresată 

directorului general al DGASPC sector 6 care poate fi depusă la sediul DGASPC sector 6 sau la 

sediul Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul”. În cea de-a doua situaţie 
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sesizarea va fi trimisă în ce-l mai scurt timp către Serviciul Prevenire a Separării Copilului de 

Familie din cadrul DGASPC sector 6. 

2. Această sesizare urmează circuitul documentelor în cadrul DGASPC sector 6: înregistrarea ei la 

registratura instituţiei, primind un număr unic, repartizarea acesteia făcută de către directorul 

general, directorul general adjunct către Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie, şeful 

serviciului desemnează  un resonsabil de caz. 

3. În maxim 72 de ore de la înregistrarea sesizării responsbilul de caz al DGASPC sector 6 sau 

asistentul social al „Centrului Parohial de Zi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” întocmeşte 

raportul de evaluare iniţială, ţinând cont de paşii esenţiali în completarea acesteia; 

4. Pentru situaţiile care corespund criteriilor de admitere în Centrul parohial de zi, asistentul social 

va realiza o anchetă socială ce va cuprinde informaţii utile despre copil, situaţia familială, socială şi 

econimică a acestuia, însoţindu-le de documente doveditoare, de asemenea, va oferi informaţii şi 

despre motivele pentru care persoana solicită înscrierea în centrul de zi; 

5. Solicitările  de înscriere la centrul de zi vor fi analizate într-o şedinţă de evaluare. Echipa ce 

participă la această şedinţă este formată din şeful Serviciului Prevenire a Separării Copilului de 

Familie, responsbilul de caz al Direcţiei. În această şedinţă responsabilul de caz va prezenta 

membrilor echipei situaţia semnalată a tuturor copiilor ce urmează a fi înscrişi în centrul de zi, 

însoţind prezentarea de o propunere. Membri echipei vor decide, în acord cu criteriile de admitere, 

copiii ce urmează a fi înscrişi în cadrul Centrului; 

6. Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie va răspunde în scris tuturor solicitărilor 

oferind informaţii cu privire la decizia echipei de evaluare în maxim 30 de zile de la data 

înregistrării cererii; 

7. Pentru copiii care au fost admişi, asistentul social al Serviciului Prevenire a Separării Copilului 

de Familie, va face toate demersurile necesare în vederea întocmirii dosarului de admitere în 

centru, ce va conţine : raportul de anchetă socială, copii după actele de identitate ale copilului şi 

familiei, acte doveditoare, contractul cu familia, planul de servicii,  decizia de intrare în centru, etc. 

Raportul de anchetă este realizat de asistentul social la domiciliul copilului şi trebuie să conţină 

date privind părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului, componenţa familiei, felul şi dotarea 

locuinţei, situaţia materială, aspecte privind condiţiile de viaţă şi sănătate ale membrilor familiei. 

Planul de servicii este elaborat de către asistentul social, împreună cu educatorul şi/ sau psihologul. 

Acesta va fi semnat de către toţi furnizorii de servicii implicaţi, familie, şeful serviciului, directorul 

general adjunct şi va fi avizat de către directorul general al instituţiei. 
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             După efectuarea anchetei, asistentul social elaborează dispoziţia de admitere în centru 

semnată de Şeful Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie, Serviciul Juridic 

Contencios, Directorul General Adjunct şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului, sector 6. 

 

Criterii de admitere: 

 

- beneficiarii să domicilieze pe raza sectorului 6, Bucureşti; 

- copii care au nevoie de supraveghere pe durata programului de lucru al părintelui sau 

prezintă probleme de socializare, în limita numărului de locuri;  

- vârsta copiilor să fie între 3-7 ani; 

- copii nu trebuie să prezinte afecţiuni transmisibile sau boli cronice; 

 

Acte necesare pentru includerea in Centru de zi: 

 

- acte de identitate (certificat de naştere , CI/BI, CIP) 

- acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces) 

- acte care evidenţiază situaţia juridică a copiilor faţă de părinţii lor (ex. hotărârea 

judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul părinţiilor copilului, hotărârea 

judecătorească prin care se recunoşte paternitatea minorului unui copil etc) 

- documente care să ateste situaţia locativă a familiei 

- analize medicale pentru copil şi avizul medicului pentru integrarea copilului în colectivitate 

- adeverinţe/certificate medicale pentru copil şi pentru alţii membrii din familie 
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BUGET CENTRUL PAROHIAL DE ZI “SFINTII IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA” 
 
 
 

 
Nr.crt. Titlu cheltuială Unitate Cost  

unitate 
Taxe Cost  

sept-dec 2012 
 

Contrib 
DGASPC 
2012 

1. Cheltuieli de 
personal 

   228.344 228.344 

1.1 Şef centru 
( 1 persoană) 

lună 3.370 928 17.192 17.192 

1.2 Administrator 
( 1 persoană) 

lună 1.605 442 8.188 8.188 

1.3 Educatoare 
(10 persoane) 

lună 20.600 5.670 105.080 105.080 

1.4 Bucătar 
( 2 persoane) 
 

lună 3.468 955 17.692 17.692 

1.5 Îngrijitoare 
( 10 persoane) 

lună 12.013 3.306 61.276 61.276 

1.6 Asistentă 
medicală 
( 2 persoane) 

lună 3.708 1.021 18.916 18.916 

2. Dotari initiale – 
obiecte de 
inventar 
(mobilier, 
aparatura 
bucatarie) 

   300.000 300.000 

3. Amenajare loc 
joacă, spatii 
verzi 

   80.000 80.000 

4. Imprejmuire    200.000 200.000 
5. Paza    30.000 30.000 
6. Utilitati    30.000 30.000 
7. Hrana luna 16.500  66.000 66.000 
8. Jucarii    10.000 10.000 
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