DESCRIEREA SERVICIILOR DE TIP FAMILIAL

Serviciile de tip familial au rolul de a asigura, la domiciliul unei persoane fizice sau
familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi.
Serviciile de tip familial pot avea caracter specializat, în funcţie de nevoile şi de
caracteristicile copiilor protejaţi.
Serviciile de tip familial sunt organizate ca şi compartimente distincte în structura
Direcţiei generale de asistenta socială şi protecţia copilului.
Principiile care stau la baza activităţii serviciilor de tip familial:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
c) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
d) respectarea demnităţii copilului;
e) respectarea istoriei personale, a personalităţii, familiei biologice şi tradiţiilor copilului;
f) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta
şi de gradul sau
de maturitate;
g) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe cu părinţii, rudele,
precum şi cu alte
persoane fata de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
h) menţinerea fraţilor împreună;
i) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, pana la integrarea sau
reintegrarea acestuia în
familia naturala, extinsă sau substitutivă;
j) asigurarea unui statut egal în cadrul familiei pentru copilul aflat în plasament;
k) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
l) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
m) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
n) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
o) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.

Beneficiarii serviciilor de tip familial:
a) copiii pentru care urmează a fi instituită tutela, în condiţiile legii;
b) copiii fata de care a fost stabilită, în condiţiile legii, încredinţarea în vederea adopţiei;
c) copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile
legii, a măsurii
plasamentului;
d) copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenta;
e) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de
protecţie specială.
Structura personalului serviciilor de tip familial este formată din următoarele
categorii de personal de specialitate:
a) asistent social;
b) asistent maternal.
În funcţie de specificul activităţilor derulate în cadrul serviciilor de tip familial pot fi
antrenate şi alte categorii de personal.

 Asistenţa maternală
Monitorizarea copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti şi a
activităţii desfăşurate de către asistentul maternal profesionist se realizează de către
asistenţi sociali şi psihologi prin vizite bilunare la domiciliul acestora.

 Plasament la rude, familii/persoane
Reevaluarea copiilor aflaţi în plasament la familii / persoane, inclusiv tutelă şi a
familiilor se face trimestrial sau ori de câte ori este nevoie de către asistenţii sociali
responsabili de caz.

