
Primăria Comunei Beceni și Consiliul Local al Comunei Beceni

Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii (CCSPC) Beceni

– Material informativ –

Centrul de consiliere si sprijin pentru părinți și copii al comunei Beceni este un
serviciu social de zi pentru copii și familie, înființat în cadru Primăriei Comunei Beceni care
are ca scop prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor, prevenirea abandonului
școlar al copiilor, suportul copiilor vulnerabili și al familiilor acestora pentru a depăși situații
de criză sau de dificultate în care se află. Centrul a fost înființat prin Hotărârea Consiliului
Local Beceni (52/2021) și deține Licență de funcționare.

Cui ne adresăm:
Centrul de consiliere și sprijin se adresează unui număr de 30 de copii și familiilor

acestora, care se află în următoarele situații:
A. părinții/familiile extinse/familiile substitutive care:

necesită competente/deprinderi de îngrijire a copiilor adaptate noilor principii

psihopedagogice în domeniu,

trăiesc în medii dezavantajate, unde se practica modele de îngrijire si creștere a

copiilor care nu corespund sau sunt în contradicție cu modelele general acceptate în
comunitate,

constata existenta/apariția unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea

normala/armonioasa a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale
copiilor ce pun în pericol integrarea lor familiala, sociala, școlară, profesionala;

care doresc să-şi sprijine copilul în dezvoltarea lui cognitivă, socială și emoțională

sănătoasă; 

ai căror copii au dificultății comportamentale, sociale şi emoționale (tristețe,

agresivitate, crize de furie, opoziționism etc.); 

cu dificultăți emoționale (stres, anxietate, depresie, traume);

familiile aflate în situații de criză (divorț, deces, boli cronice).

B. viitorii părinți care doresc sa se formeze înainte de nașterea/adopția copiilor.
C. copiii care au probleme de dezvoltare si/sau dificultăți de integrare în familie, școală

sau în colectivitatea în care trăiesc.

Centrul oferă următoarele servicii de sprijin pentru copii și familiile acestora: educație,
consiliere de specialitate și suport, acompaniere, dezvoltarea deprinderilor pentru o viață
independentă, orientare școlară și profesională, recreere și socializare, în vederea depășirii
situației de criză sau dificultate cu care se confruntă copilul și familia acestuia.



Serviciile acordate de centru sunt gratuite și se oferă în baza unui contract de acordare
servicii sociale semnat cu copilul mai mare de 10 ani și părinții/aparținătorii legali ai acestuia

Serviciile sociale furnizate prin CCSPC Beceni sunt desfășurate în Centrul
Multifuncțional „Centrul de sprijin comunitar” Beceni, din sat Gura Dimienii, Str. Principală
G.D., numărul 14, comuna Beceni, județ Buzău.

Accesul la locație se face din șoseaua principală DJ203K, iar Centrul dispune de
parcare proprie.

Centrul este compartimentat, dotat și utilat în conformitate cu Standardele aplicabile în
domeniu, dispune de 2 săli de activități, 1 cabinet medical, 1 oficiu în regim catering, băi și
dușuri, birouri, precum și de 2 camere de odihnă. Regimul de înălțime al clădirii este parter și
mansardă, accesul la mansardă efectuându-se pe scară interioară.







Personalul implicat în activitățile Centrului CCSPC Beceni este format din asistent social
(1), asistent medical (2), psiholog (1), expert educație (2), tehnician de asistență socială (2),
coordonator (1), medici voluntari (2).

Obiectivele CCSPC Beceni sunt:
● Creșterea gradului de implicare a profesioniștilor din serviciile comunitare în

depistarea precoce a riscurilor care determina separarea copilului de familia sa.
● Formarea și dezvoltarea abilităților copiilor, formarea deprinderilor de viață

independentă,
● Creșterea gradului de conștientizare a părinților/aparținătorilor legali cu privire la

nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu familial stabil din punct de vedere
emoțional;



● Creșterea numărului de părinți care conștientizează factorii ce pun în pericol sănătatea,
securitatea, dezvoltarea morala, educația și integrarea socială a copilului;

● Îmbunătățirea abilităților părinților în ceea ce privește îngrijirea și dezvoltarea
copiilor;

● Sprijinirea familiilor/părinților prin dezvoltarea de rețele/grupuri de sprijin;
● Reducerea numărului de copii separați sau abandonați de familie din cauza

dificultăților temporare prin care poate trece familia acestora;

Activități desfășurate în cadrul CCSPC Beceni:

● evaluare inițială a situației copilului și a familiei sale;
● Asigurarea de servicii de consiliere psihologică, psiho-socială și educațională în baza

unui plan întocmit de personalul centrului împreună cu copilul și familia;
● Suportul emoțional și consilierea familiei în scopul refacerii sau îmbunătățirii relațiilor

dintre membrii acesteia;
● integrare/reintegrare în familie și comunitate/societate;
● consilierea părinților pentru depășirea unor situații de dificultate care pun în pericol

dezvoltarea copiilor;
● sprijinirea si consilierea copiilor care au dificultăți de dezvoltare si/sau integrare in

familie, școală prin acompaniere la efectuarea temelor și recuperare școlară, activități
de consolidarea cunoștințelor, activități de socializare prin joc si mișcare, igienă
personală, activități de dezvoltare și creștere a stimei de sine și prevenire a
abandonului școlar și asigurarea coeziunii familiei.

Principiile urmărite în activitatea de consiliere a CCSPC Beceni:

✔ Familia ca mediu prioritar de îngrijire și educare a copilului;

✔ Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea

obligațiilor părintești;

✔ Ascultarea opiniei copilului si luarea în considerare a acesteia, ținând cont de

vârsta și gradul sau de maturitate;

✔ Asigurarea stabilității si continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului;

✔ Promovarea parteneriatului cu copilul, familia, structuri și grupuri locale;

✔ Promovarea responsabilizării beneficiarilor si încurajarea inițiativei acestora;

✔ Valorizarea capacitaților si resurselor beneficiarilor;

✔ Implicarea comunității si responsabilizarea ei pentru protecția și promovarea

drepturilor copilului;

✔ Respectarea confidențialității informațiilor despre beneficiari.



Informațiile incluse în această secțiune vor fi actualizate periodic în funcție de stadiul implementării
activităților din cadrul CCSPC Beceni (nr. beneficiari consiliați, rezultate obținute, material foto etc.)


