Serviciu social centrul de zi pentru copii în sistem after school,
înfiintat și administrat de furnizorul de servicii sociale
Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia

Locație: Craiova, Dolj
Adresă: strada Sărarilor, număr 31
Cod serviciu social: 8891CZ-C-II

Scop: Centrul de zi ACCES LA SPERANȚĂ în regim after
school urmărește dezvoltarea capacităţilor individuale
şi familiale în vederea prevenirii separării copilului de
familia sa, prin acordarea de servicii de supraveghere,
educație și dezvoltare profesională, consiliere
psihosocială și suport emoțional, în rândul copiilor
proveniţi din familii defavorizate din județul Dolj.
Misiune: Centrul de zi ACCES LA SPERANȚĂ în regim
after school are misiunea de a asigura copiilor servicii
sociale calitative într-un mediu în care să se simtă în
siguranță și fericiți, în care să dezvolte deprinderi
sănătoase, dar și principii și valori care să le asigure
copiilor etică, moralitate si diversitate culturală.

Serviciilor sociale acordate
de Asociația de
Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia
în cadrul Centrul de zi ACCES LA SPERANȚĂ în regim
after school:
a) servicii de educație: serviciile educaționale
adecvate în vederea orientării școlare și profesionale
b) servicii de îngrijire: asigurarea unei îngrijiri
individualizate şi personalizate a persoanei
beneficiare
c) servicii de consiliere: responsabilizarea persoanei
beneficiare cu privire la dezvoltarea propriilor
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în
soluţionarea situaţiilor de dificultate care pot aparea
pe parcursul vieții; organizarea unor şedinţe
periodice de consiliere psiho-comportamentală sau
psihoterapie individuală ori derularea de programe
de consiliere individuală şi de grup cu beneficiarii

Condiţiile de admitere în centru sunt
următoarele:
a) criterii de eligibilitate:
- elevi cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, care
frecventează o formă de învățământ, proveniţi din
familii defavorizate social din județul Dolj;
- copii cu probleme de adaptare, cu risc crescut de
marginalizare şi excluziune socială;
- copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate, familii monoparentale supuşi riscului de
separare de familie prin instituţionalizare.
- copii care provin din familii cu un grad crescut de
violenţa domestică, şi asupra cărora se semnalează
posibile situaţii de abuz;

b) documente necesare:
 cerere de admitere în centru formulată de
părinţi sau reprezentantul legal al copilului;
 copie după certificatul de naştere al
copilului;

copie după buletinul ambilor
părinţi/tutori/reprezentant legali;
 adeverinţă de la medicul de familie în care
se specifică faptul că este clinic sănătos şi care
să ateste că nu este bolnav de boli
infectocontagioase;
 Contractului pentru acordarea de servicii
sociale încheiat cu reprezentantul legal al
beneficiarul sau direct cu beneficiarul dacă
acesta are capacitatea de exercițiu (conform
Ord. nr. 73/2005).

Cazuri de încetare a serviciilor sociale:
• de comun acord, la solicitarea beneficiarului sau,
după caz, a reprezentantului său legal;
• în cazul în care beneficiarul a fost orientat către
alte servicii specializate;
• beneficiarul nu mai întruneşte criteriile de
eligibilitate privind acordarea de servicii sociale;
• la împlinirea vârstei maxime prevăzute de
Regulament de organizare și funcționare
• în cazuri de forţă majoră sau cazuri fortuite
• de drept, în caz de deces al beneficiarului
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Website: www.accesoltenia.ro
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