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Consiliul Local al Municipiului Timiqoara
Direcfia de Asistenfi Sociali Comunitari Timigoara
Serviciul pentru Protecfia Copilului gi Familiei

Timigoara, str.Platanilor nr.2, cod 300186, Tel./Fax: o2s6-2L4.s7z,0356-179.103
e-mail: spcf .timisoara@yahoo.com

Nr.968/30.12.2014

Planul de acfiuni al
Serviciului pentru Protec{ia Copilului qi Familiei Timiqoara

pe anul 2015

Serviciul pentru Proteclia Copilului gi Familiei Timiqoara s-a infiintat prin HotirArea nr.466
din data de 20.12.2005 a Consiliului Local al Municipiului Timigoara - prin reor[anizarea Centrului de
tranzit pentru minori "sf. Nicolae"-, aflat in suborclinea Direcliei de Asistenld Sociald Comunitard
Timigoara. Obiectivul principal al noului serviciu este prevenirea separdrii copilului de familia sa,
conform Legii 272127.04.2004 privind proteclia qi promovarea clrepturilor copilului. La sediul
serviciului se desfigoard activitdli de social izare, se oferd suport psiho-peclagogic, se realizeazd,
planuri de servicii, in scopttl prevenirii separdrii copilului de familia ,r, p."..,* gi servicii de
consiliere gi de acompaniere in demersurile sociale.

Serviciul pentru Proteclia Copilului gi Familiei Timigoara sprijind gi asistx pdrinliilpotenlialii
pIrinli pentru a face fald dificultdlilor psihosociale care afecteazd relaliile familiale, pentru
dezvoltarea competentelor parentale, pentru prevenirea separdrii copilului de familia sa, gi sprijind gi
copiii acestora atunci cAnd apar probleme in clezvortarea ior.

Obiectivul general 1,: Promovarea unui sistem coerent, coordonat qi integrat de asistenfd sociali
pentru copiii care provin din familii cu probleme sociale.

f . imbunitilirea metodologiei de lucru:

' crearea unei baze de date privind copiii care provin din familii cu probleme sociale, din
cadrul Serviciului pentru Protectia Copilului qi Familiei Timigoara;

o realizarea gi imbundtdtirea documentatiilor conform legislatiei in vigoare;
' insugirea qi aplicarea cadrului legislative actual, modificat gi/sau completat in veclerea

abordrrii integrate a stdrii sociale a familiilor copiilor asistali;

' aplicarea standardelor de calitate privind serviciile sociale acordate copiilor;
' elaborarea qi imbundtdlirea regulamentelor, a codului etic, cartei drepfurilor beneficiarilor,. implementarea Sistemulul de Control lntern Managerial.

2. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul protecliei copilului:
' evaluarea resurselor umane existente gi a nevoilor de formare a personalului;
o identificarea de Programe de pregdtire inifiald qi continua, qi elaborarea curriculei de

formare in funcfie de abilitdlile ce trebuie dezvoltate;

' imPlicarea educatorilor, invdlitorilor, profesorilor din comunitate in programele destinate
copiilor care provin din familii cu probleme sociale.



Obiectiv general 2: Combaterea riscului de excluziune sociali a copiilor care provin din familii cu
probleme sociale

1. Dezvoltarea gi diversificarea prestatiilor sociale:
o facilitarea accesului familiilor cu copiii in dificultate la ajutoare financiare, materiale gi

medicale acordate pentru situatii punctuale conform legislafiei, ajutoare acordate de citre
alte institutii publice, precum gi punerea in legdturd cu diferite O.N.G-uri care pot rispunde
anumitor nevoi specifice.

2. Dezvoltarea gi diversificarea serviciilor sociale:

' informarea-consilierea familiilor aflate in dificultate, intocmirea planurilor de servicii
pentru evitarea separdrii copiilor de familiile lor;

o facilitarea accesttlui copiilor cu risc de separare de familia sa la serviciile sociale si
medicale;

o intdrirea colabordrii asistentului social cu medicul de familie al familiei aflatd in dificultate,
aflat in evidenla serviciului nostru, atunci cAnd starea de sdndtate a copilului este precard;o infiinfarea qi dezvoltarea unor centre de zi destinate copiilor aflali in dificultate;

o continuarea programului de sdrbdtorire a copiilor din centrul de zi;

Obiectiv general 3: Promovarea participirii copiilor qi a familiei la viata sociali qi cultivarea
relafiilor interumane:

1. Dezvoltareapersonald:
o organizarea de seminarii la nivelul centrului de zi pentru copiii

pdrinfii lor pe teme privind dezvoltarea relaliilor, modalitdti
resurse - financiare, de suport social.

t Dezvoltarea de programe educational-ocupafionale in centrul
integrdrii sociale optime a acestora;

aflati in risc de separare de
de comunicare, gdsirea de

de zi in vederea incurajdrii

2. Crearea unor punti intre generalii:

' imPlicarea studentilor in activitdli ale centrului de zi pentru copiii care provin din familiiie
cu risc de separare;

o sustinerea unor Programe pentru dezvoltarea relaliilor interumane intre copiii
institufionalizati, elevii qcolilor din cartier qi persoane]e vArstnice.

Obiectiv general 4: Promovarea activitifii Serviciului pentru protecfia Copilului qi Familiei
Timigoara in comunitate:

' tealizarea gi distribuirea unor pliante de prezentare care cuprind serviciile gi activitdtile
oferite in cadrul serviciului;

' Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de citre
institutia noastri;

o organizarea de intAlniri, mese rotunde pe teme de prevenirea separdrii copilului de familia
sa.



Obiectiv
social:

a

general 5: Promovarea participirii gi colaborlrii intre tofi factorii implicafi in domeniul

realizarea unei strategii de promovare a parteneriatelor cu organizatiile guvernamentale gi

neguvernamentale care activeazd in domeniul protectiei copilului gi familiei in plan local,
care si sebazeze pe nevoile existente in comunitate. Aceastd strategie va urmirii:

. identificarea potenlialilor parteneri din comunitate qi inaintarea de propuneri de
colaborare;

r incheierea de convenlii de parteneriat;
o monitorizarea qi evaluarea continud a parteneriatelor;

crearea unei relele de suslinere, pentru familiile aflate in dificultate, prin implicarea a cAt
mai multor factori din comunitate (familie, institufii, organizafii, etc) in rezolvarea
problemelor acestora.
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