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ANEXA   
 
1. Titlul proiectului: „Asezământul Social Patriarh Iustinian Marina” 

2. Scop: Organizarea si functionarea serviciilor:  

1. Centrul pentru protejarea si asistarea mamelor si copiilor acestora - 

victime ale violelenŃei familiale, numit in continuare Adapost Social; 

2. Centrul de ingrijire zi pentru copii şcolari 

3. Serviciul de consiliere şi sprijin familial. 

 

3. Obiective:   

(1) furnizarea de servicii complexe, specializate de asistenta şi suport mamelor şi 

copiilor acestora, victime ale violentei famililale; 

(2) prevenirea institutionalizarii, a abandonului scolar si familial, a delincventei 

juvenile, diminuarea fenomenului de violenta domestica, prevenirea destramarii 

familiilor, cu efecte negative asupra cresterii si dezvoltarii copilului, asistenta 

multipla si de specialitatea a familiilor cu disfunctionalitati. 

 

4. Localizare: Sector 1, Municipiul Bucuresti, Str. Pajura, nr.3-5. 

5. Beneficiari:  

- 4 mame cu copiii acestora – victime ale violentei familiale; 

- 40 de copii şcolari, cu vârste intre 7 si 14 ani, proveniti   din familii 

monoparentale şi/sau sărace, aflate in dificultate, cu risc social crescut privind 

abandonul şcolar/familial, cu domiciliul stabil/rezidenta in sectorul 1 al 

Municipiului Bucuresti; 

6. Activităti ce urmeaza sa se desfasoare in cadrul Proiectului: 

- stabilirea criteriilor de admitere si de menŃinere a beneficiarilor în Proiect; 

- asigurarea funcŃionării serviciilor prevăzute in conventie si sustinerea lor prin: 

managementul de personal, activitatile zilnice de aprovizionare, intretinere, 

ingrijire, reprezentare; 

- formare de personal;  

- mediatizare si sensibilizare a opiniei publice; 

- colaborare permanentă cu serviciile deconcentrate ale statului ( DSP, Spitale, Insp 

Scolar, Şcoli, IGP, SecŃii de PoliŃie); 

- monitorizare/evaluare. 

 

7. Traiectoria beneficiarilor: 

• Centrul de îngrijire zi pentru copii scolari 
- Identificarea beneficiarilor, intocmirea dosarului si propunerea masurii de 

plasament in regim de urgenta – DGASPC, Sector 1; 

- Avizarea propunerii de măsura - Asezamant; 

- Masuri de: ingrijire, educare şi ocrotire,  conform standardelor în vigoare - 

Asezamant.  

• Centrul pentru protejarea, asistarea mamelor si copiilor victime ale violentei 

familiale: 

- Identificarea beneficiarilor, întocmirea  dosarului, propunerea masurii de 

plasament în regim de urgenta  – DGASPC Sector 1; 



- Plasarea in regim de urgenta – DGASPC Sector 1 si Aşezamant; 

- Propunerea de schimbare a „masurii de plasament în regim de urgenta” în 

„măsura de plasament”- DGASPC Sector1; 

- Avizarea propunerii de masura de plasament – Asezamantul; 

- Hotărârea masurii de plasament – CPC a Sectorului 1, conform criteriilor stabilite 

in Conventia de implementare art.5, alin.(6); 

- Punerea in aplicare a masurii – plasamentul beneficiaruiui in Asezamant si 

acordarea acestuia protectie, sprijin, asistenta, ingrijire; 

- Asigurarea reintegrarii familiale a beneficiarilor prin alternative de tip familial-

DGASPC Sector 1. 

 

 


