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Raport anual de activitate 

Centrul de Consiliere și Sprijn pentru Copii și Părinți 

anul 2021 

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Cuza Vodă 
CCSPC sprijină și asistă părinții/potențialii părinți pentru a face față dificultăților psihosociale 
care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru 
prevenirea separării copilului de familia să și sprijină copiii atunci când apar probleme în 
dezvoltarea acestora.  
 
Obiective :  
- Creșterea numărului de părinți care conștientizează nevoile copilului de a se dezvolta într-
un mediu familial stabil din punct de vedere emoțional; precum și factorii ce pun în pericol  
sănătatea, securitatea, dezvoltarea morală, educația și integrarea socială a copilului; 
- Reducerea numărului de copii care ajung în instituții din cauza unor dificultăți temporare prin 
care trec părinții acestora; 
- Sprijinirea familiilor/părinților prin dezvoltarea de rețele/grupuri de sprijin; 
- Depistarea precoce a riscurilor care determina separarea copilului de familia sa; 
- Consilierea părinților pentru depășirea unor situații de dificultate; 
- Asistarea persoanelor în demersurile de obținere a unor documente; 
- Sprijinirea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. 
 
Beneficiarii centrului :  
a) Părinții/familiile extinse/familiile substitutive care: 
- necesită competențe/deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii  
psihopedagogice în domeniu;  
- trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire și creștere a copiilor care 
nu corespund sau sunt în contradicție cu modelele general acceptate în comunitate;  
- constată existența/apariția unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea  
normală/armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale  
copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională;  
- care doresc să-și sprijine copilul în dezvoltarea lui cognitivă, socială și emoțională sănătoasă;  
- ai căror copii au dificultății comportamentale, sociale și emoționale(tristețe, agresivitate,  
crize de furie, opoziționism);  
- ai căror copii au dificultăți emoționale (stres, anxietate, depresie);  
b) familiile aflate în situații de criză (divorț, deces, boli cronice); 
c) Viitorii părinți care doresc să se formeze înainte de nașterea sau adopția copiilor; 
d) Copiii care au probleme de dezvoltare și/sau dificultăți de integrare în familie, școală sau în 
colectivitatea în care trăiesc; 

 

Proiectul își propune să implementeze măsuri de creștere a nivelului de bunăstare, inclusiv a nivelului de 

fericire, a satisfacției cu privire la viață, a stimei de sine, a sentimentului de control, a sănătății fizice, precum 

și a duratei de viață, de prevenire a instituționalizării, în acord cu Strategia Națională pentru Promovarea 

Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 2015–2020, astfel încât să îmbunătățească situația 

persoanelor vârstnice din localitățile rurale. Proiectul răspunde obiectivelor din Strategia Nationala pentru 
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Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020 prin personalizarea activităților educaționale 

destinate copiilor și părinților având la bază anchete sociale realizate de specialist în domeniul social și 

medical. 

Scopul serviciului social " Centrul de consiliere si sprijin pentru părinți si copii Cuza Vodă” este 
de a sprijini si asista parintii/potentialii parinti pentru a face fata dificultatilor psiho-sociale care 
afecteaza relatiile familiale, pentru dezvoltarea competentelor parentale, pentru prevenirea separarii 
copilului de familia sa, si sprijina copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora. 
 

 
Nr. angajați: 1 asistent social 

Activităţile și serviciile – „Centrului de Consiliere și Sprijn pentru Copii și Părinți 

Cuza Vodă”: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 

activități:  

1.reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 
beneficiară/reprezentantul legal, după caz; 
2.consilierea părinților si a copiilor pentru depăsirea unor situații de dificultate care pun în 
pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a copiilor de mediul lor 
familial; 
3.informarea părinților în vederea acoperirii nevoilor copiilor; 
4.consolidarea abilităților si cunostințelor părinților privind îngrijirea si educarea copilului; 
5.sprijin si educație parentală, după caz. 

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice si publicului larg despre 

domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:  

1. elaborarea misiunii centrului si afisarea acesteia într-un loc vizibil în cadrul centrului; 
2. realizarea de materiale informative; 
3.realizarea de campanii de prevenire a separării copilului de familia sa si/sau de informare si 
sensibilizare privind problematica copilului si familiei în ansamblu; 
4.elaborarea de rapoarte de activitate. 
 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 

drepturilor omului în general, precum si de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra 

categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, 

prin asigurarea următoarelor activități:  

1.asigură beneficiarilor asistență si suport în cunoasterea si exercitarea drepturilor lor; 
2.promovează si ia măsuri pentru prevenirea si combaterea oricăror forme de tratament 
abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;   
3.utilizează mijloace de informare si comunicare corecte, transparente si accesibile 

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:  
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1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 2. 

realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;  

3. elaborarea planului anual de acțiune pe baza standardelor minime obligatorii aplicabile; 
4. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea 

următoarelor activități:  

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului;  
3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate si legislația în vigoare; 
4. întocmirea fiselor de post ale angajaților; 
5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților; 
6. elaborarea propunerilor de formare profesională. 

 

      

  Sesiuni de grup: 

Centralizarea activităților/sesiunilor desfășurate cu beneficiarii „Centrul de Consiliere și 

Sprijn pentru Copii și Părinți - Cuza Vodă” pe parcursul anului 2021: 

 

Luna Tema sesiunii Număr 

participanți 

 

IANUARIE 

„Importanța menținerii legăturii părinților cu 

cadrele didactice”_01.2021 

4 

„Importanța participării active la școala on 
line”_01.2021 

3 

 

FEBRUARIE 

„ Rolurile - cheie ale părinților în educație”23 

02.2021  

4 

„ Comunicarea – un mijloc eficient de a afla 
nevoile copilului”_23.02.2021 
 

4 

 

MARTIE 

„ Încurajarea-sporirea respectului de sine” 

1_30.03.2021 

4 

„ Încurajarea-sporirea respectului de sine” 

2_30.03.2021 

4 

 

APRILIE 

LP_„Dezordinea din cameră și din casă și cum ne 
influențează aceasta starea de spirit”_ 
22.04.2021 

4 

MAI LP_„Anxietatea la copii:semnele prin care poate 
fi recunoscută”_12.05.2021 

4 
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LP_„Anxietatea la copii:semnele prin care poate 
fi recunoscută”_17.05.2021 

4 

IUNIE „Planuri de viitor”  4 

„Planuri de viitor” 4 

„Cum mă văd peste 10 ani”. 4 

AUGUST „Dreptul copilului la educație” _08.2021 4 

 

„Dreptul copilului la educație” _08.2021 

4 

 „Ziua limbii române – activitate desfășurată împreună 

cu vârstnicii din cadrul CDZ”_08.2021 

4 

SEPTEMBRIE „Copilăria/Adolescența cu reguli sau fără reguli” 4 

„Copilăria/Adolescența cu reguli sau fără reguli” 4 

OCTOMBRIE „Cum sunt eu, cum mă vad ceilalți?” 4 

„Cum sunt eu, cum mă vad ceilalți?” 4 

NOIEMBRIE „Cum ne pregătim pentru sărbătorile de iarnă în 

familie?” 

3 

„Cum ne pregătim pentru sărbătorile de iarnă în 

familie?” 

4 

DECEMBRIE „Sărbătorile petrecute alături de cei dragi – in stare 

de alertă” 

4 

3 
„Sărbătorile petrecute alături de cei dragi – in stare 

de alertă” 

 

 

23 sesiuni de grup 

89 

participanți 
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În urma realizării activităților directe cu beneficiarii „Centrul de Consiliere și Sprijn pentru Copii și 

Părinți - Cuza Vodă” pe parcursul anului 2021 au fost atinse următoarele rezultate: 

 

 

 

Întocmit, 

Asistent social CCSPC 

Anghelina Gabriela 

2021

40 de deplasări în 
comuna Cuza 

Vodă

20 fișe referire caz

20 chestionare de 
măsurare a 
satisfacției

46 fișe de 
monitorizare post-

servicii

20 fișe de 
închidere caz

40 persoane 
asistate

20 acte adiționale

31 note de 
întâlnire


