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Cod etic   

Toate ac iunile Centrului de asistenta si sprijin pentru copil si familie se deruleaz in baza 

principiilor privind respect rii si promov rii drepturilor copilului, a a cum sunt ele prev zute in 

Legea nr. 272/2004 si in acord cu drepturile prev zute in Carta interna ionala a drepturilor 

omului, si anume: 

a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea 

anselor si nediscriminarea;  

b) asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor;  

c) respectarea demnitarii copilului;  

d) ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, inându-se cont de vârsta 

si de gradul sau de maturitate;  

e) asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a copilului;  

f) asigurarea protec iei împotriva abuzului si exploat rii copilului;  

g) asigurarea unei interven ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  

h) asigurarea confiden ialit ii si a eticii profesionale;  

i) responsabilizarea p rin ilor cu privire la exercitarea drepturilor si îndeplinirea 

obliga iilor p rinte ti;  

j) primordialitatea responsabilit ii p rin ilor cu privire la respectarea si garantarea 

drepturilor copilului.          
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VALORILE CARE STAU LA  BAZA  ACORD RII  SERVICIILOR SOCIALE     

 Valorile care stau la baza acord rii serviciilor sociale sunt: 

Egalitatea de anse 

Toate persoanele beneficiaz de oportunitati egale cu privire la accesul la serviciile 

sociale oferite în cadrul centrului si de tratament egal prin eliminarea oric ror forme de 

discriminare. 

Libertatea de alegere 

Fiecare  poten ial beneficiar/beneficiar are libertatea de a alege sa participe la activit ile 

centrului în func ie de nevoile personale. Alegerea cu privire la intrarea si ie irea din program 

este respectata. Daca beneficiarii se afla intr-o situa ie de risc, serviciile sociale destinate copiilor 

i familiilor vor promova interesele acestora in rândul institu iilor abilitate si comunitarii, si vor 

avea o preocupare continu pentru bun starea lor. 

Independenta si  individualitatea fiec rei persoane 

Fiecare persoana are dreptul sa fie parte integranta a comunitatii, pastrandu-si în acelasi 

timp independen a i individualitatea. Daca unele persoane se afla într-o situa ie de nevoie care 

le creeaz dependenta fata de serviciile sociale, ele au dreptul la servicii care sa ofere sprijinul 

necesar acolo unde este posibil pentru ca acele persoane sa continue sa locuiasc in propria 

locuin a si in propria lor comunitate.  

Asocia ia sensibilizeaz si informeaz opinia publica cu scopul cunoa terii drepturilor 

copilului si ale omului si al prevenirii etichet rii beneficiarilor de asisten social ca fiind 

diferi i de al i cet eni. Acest principiu urm re te s evite marginalizarea actual a beneficiarilor 

de servicii sociale si sa promoveze incluziunea sociala a acestora .  

Servicii de calitate, accesibile, flexibile, adaptate nevoilor sociale 

Centrul de zi Maria , r spunde nevoilor sociale ale comunit ii Cop a Mic , oferind servicii de 

calitate, astfel incat orice poten ial beneficiar sa poat accede in mod facil la acestea. 

Transparenta i participarea în acordarea serviciilor sociale 
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Fiecare persoana are acces la informa iile privind drepturile fundamentale, masurile 

legale de asistenta sociala, serviciile sociale specifice diferitelor nevoi si ac iunile si programele 

centrului. Membrii comunitatii sunt încuraja i si sprijini i pentru a fi parte integranta in 

planificarea si furnizarea serviciilor in comunitate si devin beneficiari ai serviciilor oferite de 

centru exprimându-si acordul prin intermediul contractului, prin care sunt informa i asupra 

drepturilor si obliga iilor ce le revin.   

Confiden ialitatea 

Întreg personalul care desfasoara activitati in cadrul centrului ia toate masurile posibile si 

rezonabile, astfel incat informa iile care privesc beneficiarul sa nu fie divulgate sau f cute 

publice fara acordul persoanei in cauza. 

Demnitatea  umana 

Fiec rei persoane îi este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalit ii. To i 

oamenii sunt trata i cu demnitate cu privire la modul lor de via , cultura, credin ele si valorile 

personale.  

Angaja ii centrului au datoria : 

 

Sa-si respecte reciproc si fata de al i colegi din domeniu, preg tirea si realizarea 

profesionala, l rgind aria de colaborare pentru a creste eficacitatea serviciilor 

oferite ; 

 

Sa respecte divergentele de opinii si activitatea lor profesionala precum si a altor 

colegi si profesioni ti din domeniul asistentei sociale sau din domenii conexe, 

exprimându-si criticile intr-o maniera potrivita si responsabila ; 

 

Sa promoveze si sa impartaseasca ansele de cunoa tere, experien a si ideile in 

cadrul echipei, cu colegi/profesioni ti din domeniu si cu voluntari in scopul unei 

perfec ion ri continue si evolu ii profesionale ; 

 

Sa sesizeze organismelor abilitate orice incalcare a intereselor beneficiarilor sau a 

standardelor si eticii profesionale, de asemenea sa asigure sprijin reciproc si suport 

colegilor din domeniul asistentei sociale in situa ia in care acestora le sunt 

incalcate drepturile si se recurge la ac iuni nedrepte ; 
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Sa colaboreze si sa coopereze cu acele institu ii publice si private ale c ror politici, 

strategii si ac iuni au ca scop asigurarea de servicii sociale de calitate si încurajarea 

unei practici profesionale corespunz toare Codului etic ; 

 
Sa respecte Codul etic al asistentului social ; 

 

Sa sus in responsabilitatea fundamentala fata de beneficiar, sa propun si sa 

ini ieze schimb ri daca e necesar, in cadrul politicii, strategiei si practicii centrului; 

 

Sa asigure informarea permanenta a beneficiarilor pentru eficienta si eficacitatea 

activit ii, prin analizarea periodica a problemelor beneficiarilor, a problemelor si 

activit ilor centrului si prin realizarea unor performante in propria activitate.  

PRESEDINTE DE SEDIN TA 
CIUCA Marius 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

SERBAN Dorin     

INTOCMIT 
p.sef SPAS 

BENKO Sandor   


