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Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) este o componentă funcțională în cadrul
Asociației Vocea Copiilor Abandonați, fără personalitate juridică, care asigură tinerilor care au părăsit
sistemul de protecție a copilului, găzduire, servicii de consiliere psihologică și de integrare /reintegrare
socio-profesională, pe o perioadă determinată de doi ani cu posibilitatea prelungirii acestei perioade de
maxim încă un an de zile (stipulată în contractul de servicii). Are rol de a aplica la nivel local, politicile și
strategiile de asistență socială în condițiile corespunzătoare.
Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin intermediul Locuinței EDFORSO (Educație, Formare
Societate) îndeplinește următoarele atribuții:
-

asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlul temporar, în interesul beneficiarului și în baza contractului
încheiat cu acesta;

-

elaborează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Locuinței EDFORSO (Educație, Formare
Societate), Manualul de proceduri, Ghidul Beneficiarului, Codul de etică și Regulile casei;

-

asigură găzduire, servicii de suport și consiliere psihologică în vederea creșterii gradului de integrare
/reintegrare profesională /socială și asistență individuală pentru categoria de beneficiari sus
menționată;

-

asigură informarea prin utilizarea materialelor informative în format fizic sau electronic, în forme
accesibile persoanelor tinere care au părăsit sistemul de protecție a copilului și nu au unde să locuiască din
comunitate, beneficiarilor, sau oricărei persoane interesate cu privire la serviciile furnizate în
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate);

-

asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât specialiștilor /voluntarilor, cât și
beneficiarilor a prevederilor din Regulamentul propriu de organizare și funcționare;

-

asigură evaluarea /reevaluarea periodică a beneficiarului în vederea stabilirii și asigurării serviciilor
sociale necesare nevoilor individuale;

-

asigură planificarea serviciilor în funcție de nevoile beneficiarului, prin elaborarea Fișei de evaluare
/reevaluare, a Planului Individualizat de Intervenție, Fişa de monitorizare a beneficiarului, Fişa de
suspendare /încetare servicii sociale, Chestionarul de satisfacție cu privire la serviciile acordate, etc);
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-

asigură condiții optime și corespunzătoare din punct de vedere igienico-sanitar tinerilor care locuiesc în
locuință, precum și întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din spațiul locativ
destinat acestora;

-

asigură beneficiarilor siguranță și accesibilitate, acordă sprijin și asistență de specialitate în vederea
prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța persoanelor beneficiare;

-

asigură și facilitează participarea beneficiarului la activități de voluntariat în cadrul asociației și în
afara acesteia;

-

asigură programe de integrare /reintegrare socială prin organizarea unor activități cultural-educative
și de socializare atât în interiorul locuinței și a Centrului Terapeutic EDFORSO (Educație, Formare,
Societate) cât și în afara acestora;

-

asigură consiliere socială, psihologică, educațională sau vocațională și informare atât beneficiarului
din locuință, cât și altor persoane aflate într-o categorie de vulnerabilitate /risc de excluziune socială ori
profesională;

-

elaborează Carta drepturilor specifice tipului de beneficiari cărora li se adresează și asigură

respectarea drepturilor beneficiarului;
-

deține și aplică o procedură privind înregistrarea și rezolvarea sesizărilor /reclamațiilor precum și
notificarea incidentelor deosebite;

-

asigură protecția împotriva abuzurilor și neglijării, de prevenire a pedepselor sau tratamentelor
inumane sau degradante persoanei beneficiare din locuință;

-

instituie măsuri de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri, băuturi
alcoolice în incinta locuinței;

-

intervine în sensibilizarea comunității asupra nevoilor specifice ale tinerilor care au părăsit sistemul de
protecție a copilului;

-

asigură respectarea Standardelor minime de calitate pentru servicii sociale cu cazare și a
indicatorilor stabiliți de legislația în vigoare asupra acordării serviciilor de protecție socială;
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-

identifică și susțin tinerii post-instituționalizați care pot beneficia de programul de integrare /reintegrare
socială, în cadrul Locuinței EDFORSO (Educație, Formare, Societate);

-

dezvoltă prin intermediul Asociației Vocea Copiilor Abandonați parteneriate și colaborează cu
organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea
diversificării serviciilor sociale furnizate;

-

se asigură că beneficiarul respectă clauzele contractuale privind economisirea unui procent de 50% din
venitul permanent obținut, în vederea strângerii avansului pentru achiziționarea propriei locuințe, precum și
susținerea plății facturilor de întreținere ale locuinței (gaze, electricitate, întreținere lunară afișată de
administrația blocului de locuințe colective);

-

monitorizează și se asigură că beneficiarul are capacitate financiară de a-și asigura hrană zilnică, este la zi cu
plata facturilor la utilitățile de întreținere a locuinței;

-

asigură servicii de suport și consiliere psihologică beneficiarului în vederea creșterii capacității de inserție
socio-profesională în cadrul comunității de referință.

MODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 - 3)
STANDARD 1 - INFORMARE
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) este un serviciu social cu cazare care cuprinde
un ansamblu de activităţi, cu preponderenţă de integrare /reintegrare socială a tinerilor care au
părăsit sistemul de protecție a copilului, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice
acestora, în vederea dezvoltării și consolidării potenţialului funcțional.
Beneficiarul Locuinței EDFORSO (Educație, Formare, Societate) este persoana care a împlinit vârsta
minimă de 18 ani și care a beneficiat de măsura protecției speciale în sistemul de protecție a copilului,
și nu are unde să locuiască.
Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul Locuinței EDFORSO (Educație, Formare,
Societate) realizează informarea potențialilor beneficiari şi/sau a persoanelor de referință cu privire
la scopul său/funcţiile sale şi serviciile oferite.
S1.1 Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) deţine şi pune la dispoziţia publicului
interesat materiale informative privind activitățile derulate şi serviciile oferite.
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Materialele informative cuprind: o scurtă descriere a locuinței şi a serviciilor oferite, o prezentare a spaţiului
de cazare şi spaţiile comune, numărul de locuri din locuință, alte servicii şi facilităţi oferite, modalitatea de
încheiere a contractului de furnizare servicii şi, după caz, modul de eligibilitate a categoriei de beneficiari.
Materialele informative sunt pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul Asociației
Vocea Copiilor Abandonați - www.voceacopiilor.ro, materiale video şi fotografii de informare sau
publicitate, etc.), și sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale.
Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative doar cu
acordul scris al acestora.
Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin

Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) include

acordul scris în vederea utilizării imaginii şi datelor cu caracter personal pe o anumită perioadă de timp, în
dosarul personal al beneficiarului.
S1.2 Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul Locuinței EDFORSO (Educație,
Formare, Societate) facilitează accesul potenţialilor beneficiari /reprezentanţilor convenţionali
/membrilor familiei lor sau alte persoane de referință, anterior admiterii acestora în locuință, pentru
a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/serviciilor oferite, în baza unui
program de vizită stabilit de comun acord.
Programul de vizită a locuinței este stabilit de comun acord între coordonator și persoana interesată, în
intervalul orar care să nu afecteze ritmul de viață al beneficiarului din locuință.
În timpul vizitei, beneficiarii/persoanele de referință/reprezentanţii convenţionali, membrii familiei sunt
însoţiţi de un reprezentant al asociației care le poate oferi informaţiile solicitate, pot discuta cu
coordonatorul locuinței şi celălalt beneficiar (după caz), dacă locurile sunt ocupate de cei doi beneficiari.
Toate vizitele sunt consemnate în Registrul de vizite.
S1.3

Locuința EDFORSO (Educație, Formare,Societate) elaborează şi utilizează un Ghid al

beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarului sau, după caz, a persoanelor de referință
a rezidentului, cu privire la serviciile şi facilităţile oferite.
Ghidul beneficiarului cuprinde date referitoare la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a locuinței,
serviciile şi facilităţile oferite.
Ghidul beneficiarului este oferit şi explicat acestuia odată cu încheierea contractului de furnizare servicii,
iar data efectuării informării şi semnătura beneficiarului se consemnează în scris, într-un Registru de
evidenţă privind informarea beneficiarilor. În Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor, se
consemnează: data la care s-a efectuat informarea, numele beneficiarului, numele persoanei care a realizat
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informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat
informarea şi semnătura beneficiarului.
Un exemplar al Ghidului beneficiarului pe suport de hârtie este disponibil permanent la sediul locuinței.
Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul Centrului Terapeutic
EDFORSO (Educație, Formare, Societate) al Asociației Vocea Copiilor Abandonați, situat în str.
Rezervelor, nr. 58C, bl. 6, parter, ap. 11, sat Dudu, comuna Chiajna, județul Ilfov.
S1.4 Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul Locuinței EDFORSO (Educație,
Formare, Societate) realizează informarea continuă a beneficiarului /beneficiarilor asupra
activităţilor /serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum şi a oricăror aspecte considerate
utile.
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) organizează anual (în luna ianuarie) o sesiune de
informare a beneficiarului cu privire la activitatea curentă a locuinței și a celor derulate în cadrul asociației.
Beneficiarul primit în regim de urgenţă este informat cu privire la faptul că locuința nu are obligaţia de a
asigura serviciile decât pe o perioadă strict determinată. În termen de maxim 15 zile de la primirea
beneficiarului în locuință, în regim de urgenţă, se efectuează informarea acestuia asupra Ghidului
beneficiarului.
În Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor se consemnează inclusiv tema informărilor anuale
şi data acestora, precum şi data efectuării informării beneficiarului admis în regim de urgenţă. Registrul de
evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul Centrului Terapeutic EDFORSO
(Educație, Formare, Societate).
Serviciile asigurate la nivelul Asociației Vocea Copiilor Abandonați prin intermediul Locuinței EDFORSO
(Educație, Formare, Societate) sunt precizate în Ghidul beneficiarului, iar odată cu admiterea acestuia în
locuință, îi sunt aduse la cunoștință.

STANDARD 2 - ADMITERE
Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate)
realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legii, cu respectarea standardelor minime de calitate
privind asigurarea serviciilor de cazare.
S2.1 Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) elaborează şi aplică o procedură proprie de
admitere.
Admiterea beneficiarului în Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) se realizează în funcție de
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numărul de locuri disponibile la momentul solicitării. Decizia de admitere/respingere a solicitării de
găzduire aparține Consiliului Director al Asociației Vocea Copiilor Abandonați, prin emiterea unei decizii
în acest sens.
Cererea și actele necesare privind acordarea măsurii de protecție socială pentru tinerii care au părăsit
sistemul de protecție a copilului și nu au unde să locuiască, se depun spre înregistrare la sediul Centrului
Terapeutic EDFORSO (Educașie, Formare, Societate), situat în str. Rezervelor nr. 58C, bl. 6, parter, ap. 11,
sat Dudu, comuna Chiajna, județul Ilfov, la cutia poștală.
Cazurile sunt evaluate de specialiștii desemnați ai Locuinței EDFORSO (Educație, Formare, Societate), și
sunt înaintate spre dezbatere și evaluare membrilor Consiliului Director din cadrul Asociației Vocea
Copiilor Abandonați, în funcție de locurile disponibile la nivelul locuinței (maxim două locuri), pe care
coordonatorul le comunică în timp util.
Stabilirea datei programării la evaluarea psiho-socio-profesională se realizează de specialiștii Locuinței
EDFORSO (Educație, Formare, Societate), și se informează beneficiarul asupra participării la întâlnirea de
lucru, în baza unei planificări stabilite de comun acord.
În urma evaluării situației psiho-socio-profesionale a tânărului post-instituționalizat care nu are unde să
locuiască, în conformitate cu legislația în vigoare, și a locurilor disponibile în locuință, se face propunerea
de admitere sau respingere în Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate), iar dosarul este înaintat
Consiliului Director al Asociației Vocea Copiilor Abandonați, care va emite decizia în acest sens, în funcție
de situația celor prezentate de coordonatorul locuinței.
Fiecare dosar în parte este înaintat de către coordonatorul locuinței Secretarului General al Asociației Vocea
Copiilor Abandonați pentru înregistrare, iar Consiliul Director desfășoară activitatea decizională în
domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor aflate într-o situație de risc sau de excluziune
socială, adoptând astfel decizia privind acordarea măsurii de protecție socială.
După aprobarea dosarului de admitere, beneficiarul se va prezenta la sediul Locuinței EDFORSO
(Educașie, Formare, Societate), unde va fii preluat de către coordonatorul locuinței sau o altă persoană
desemnată de către acesta, care verifică documentele primite, care pe lângă dosarul beneficiarului (copie) şi
actele de stare civilă, trebuie să cuprindă, obligatoriu, decizia de admitere eliberată de către Consiliul
Director al asociației gazdă.
În momentul admiterii beneficiarului în locuință, coordonatorul Locuinței EDFORSO(Educație, Formare,
Societate) va explica procedurile interne (programul de vizite, drepturile și obligațiile ce revin
beneficiarului sau altor persoane aflate în raport de lucru cu acesta, etc) și va face primele recomandări
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privind creșterea gradului de adaptare, integrare a beneficiarului la condițiile noului mediu de viață. De
asemenea, coordonatorul locuinței sau alt membru al organizației desemnat în acest sens, aduce la
cunoștința beneficiarului, următoarele documente: Ghidul beneficiarului, Regulile casei, Regulamentul de
Organizare și funcționare a Locuinței EDFORSO (Educașie, Formare, Societate) și semnează de luare la
cunoștință în Registrul de evidență privind informarea beneficiarilor.
S2.2 Admiterea în locuință se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii.
Contractul de furnizare servicii se încheie între Asociația Vocea Copiilor Abandonați şi beneficiar.
În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv tânărul care a fost de acord cu condițiile precizate în
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Locuinței EDFORSO (Educașie, Formare, Societate), se
stabilește cu acesta, periodicitatea prezentării extrasului de cont din care să reiasă dovada economisirii a
50% din venitul permanent realizat.
Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de Asociația Vocea Copiilor
Abandonați, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de
numărul semnatarilor contractului.
Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al
beneficiarului.
Beneficiarul deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.
S2.3 Dosarul personal al beneficiarului trebuie să conțină minimum următoarele documente:
A. Documentele

necesare instrumentării cazului tânărului postinstituționalizat care necesită măsură de

protecție socială.
1. Cerere privind acordarea măsurii de protecţie din partea beneficiarului, în original;
2. Dovada de revocare a măsurii de protecție socială din sistemul public /privat;
3. Act de identitate - original şi copie xerox;
4. Acte doveditoare privind veniturile.

Documentele menționate mai sus, vor fi predate în copie xerox, în baza unui proces-verbal încheiat cu
coordonatorul locuinței al Asociației Vocea Copiilor Abandonați, odată cu admiterea beneficiarului în
Locuința EDFORSO (Educașie, Formare, Societate).
B. Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul Locuinței EDFORSO (Educație, Formare,
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Societate) întocmește următoarele documente, după admiterea tânărului postinstituționalizat în locuință:


contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original;



fișa de (re)evaluare a beneficiarului;



planul individualizat de intervenție;



fișa de monitorizare a serviciilor;



solicitare de punere în legalitate pe linie de evidența persoanelor;



adresă de informare privind stabilirea măsurii de protecție socială a persoanei asistate social, către instituțiile
publice din aria de competență (DGASPC și Poliție) – după caz.

S2.4 Asociația asigură consultarea dosarelor personale ale beneficiarilor.
Dosarele personale ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiar la solicitare scrisă sau verbală în acest
sens. Consultarea dosarului personal al beneficiarului de către o persoană din sistemul de protecţie/asistenţă
socială se face în prezenţa personalului cu atribuţii specifice și desemnat de către asociație, doar cu acordul
scris al rezidentului pentru care se solicită informații în acest sens.
Consultarea dosarului personal al beneficiarului de către o persoană din afara sistemului de
protecţie/asistenţă socială se face cu acordul scris al beneficiarului doar în prezenţa beneficiarului, iar
acordul scris al acestuia se păstrează la dosar.
Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fişete /dulapuri închise, accesibile doar personalului de
conducere şi specialiștilor organizației cu atribuţii stabilite în acest sens.
Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul Centrului Terapeutic EDFORSO şi sunt
depozitate în condiţii care să permită păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal și a protejării
imaginii beneficiarului.
S2.5 Asociația asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.
Dosarul beneficiarului este arhivat la sediul Centrului Terapeutic EDFORSO pe perioada prevăzută de
legislația în vigoare privind arhivarea documentelor la nivelul entităților juridice private din România.
La solicitarea scrisă a beneficiarului, o copie a dosarului personal, completat cu toate documentele şi
decizia de încetare privind acordarea serviciilor de cazare la Locuința EDFORSO (Educație, Formare,
Societate), se pune la dispoziţia acestuia, în caz de transfer sau ieşire la cerere.
Asociația întocmeşte un Registru de evidenţă a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate si este
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disponibil la sediul Centrului Terapeutic EDFORSO (Educație, Formare, Societate), situat în str. Rezervelor
nr. 58C, bl. 6, ap. 11, sat Dudu, comuna Chiajna, județul Ilfov.
S2.6 Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) prin coordonator, informează Asociația
Vocea Copiilor Abandonați asupra necesității de modificare a măsurii de protecție socială față de
beneficiar.
În situația când beneficiarul solicită identificarea altor servicii alternative de protecție socială acordate în
comunitate, coordonatorul locuinței va înainta propuneri sau recomandări către furnizorul de servicii
sociale, în vederea asigurării serviciilor sociale adaptate nevoilor beneficiarului, iar membrii Consiliului
Director al asociației, vor evalua situația psiho-socio-profesională a rezidentului și va emite decizia de
încetare ori suspendare a serviciilor de cazare în locuință față de beneficiar.

STANDARD 3 – SUSPENDAREA /ÎNCETARE ACORDĂRII SERVICIILOR
S3.1 Suspendarea /încetarea acordării serviciilor de protecție socială se realizează la cererea
beneficiarului, precum şi în alte condiţii cunoscute şi acceptate de acesta.
Beneficiarul este găzduit /admis şi primește servicii sociale în cadrul Asociației Vocea Copiilor Abandonați
prin Locuința EDFORSO (Educașie, Formare, Societate) pe perioada prevăzută în contractul de furnizare
servicii, cu excepţia situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate în procedura de ieşire din
locuință.
Locuința Edforso (Educație, Formare, Societate), prin coordonatorul desemnat, consemnează în Registrul
de evidență a informării beneficiarilor prevederile procedurii de suspendare /încetare privind acordarea
serviciilor sociale asigurate în locuință, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii, iar
beneficiarul semnează de luare la cunoștință.
S3.2 Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul locuinței stabileşte şi aduce la
cunoştinţa beneficiarului condiţiile de suspendare a serviciilor pe perioadă determinată.
Principalele situații în care asociația poate să suspende acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită
perioadă de timp sunt următoarele:
 la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieșirii din locuință pe o perioadă determinată; se solicită acordul
scris al persoanei care îi va asigura găzduirea necesară, pe perioada respectivă;
 în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;
 în caz de transfer într-un alt centru/instituție, în scopul efectuării unor terapii sau acordării unor programe de
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inserție socio-profesională sau de reabilitare funcțională pe perioadă determinată, în măsura în care aceste
servicii nu sunt furnizate în proximitatea locuinței;
 în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de
funcționare a locuinței etc.) asociația stabilește, împreună cu beneficiarul și serviciul public de asistență
socială pe a cărei rază teritorială își are sediul locuința, modul de soluționare a situației beneficiarului
(transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, perioada de tranzit în propria locuință,
etc).

S3.3 Asociația Vocea Copiilor Abandonați stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarului condiţiile de
încetare a serviciilor pe perioadă nedeterminată.
Principalele situații în care încetează acordarea serviciilor în locuință, precum și modalitățile de intervenție
sunt următoarele:


la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită
beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu /reședință); în termen de maxim 5 zile de la ieșirea
beneficiarului din locuință se notifică în scris serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei
localității pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezența beneficiarului în
localitate;



după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ și angajamentul scris al
acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului; în
termen de maxim 48 ore de la ieșirea beneficiarului, asociația notifică, telefonic și în scris, serviciul public de
asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezența acestuia în localitate, pentru a
facilita verificarea condițiilor de găzduire și îngrijire oferite;



transfer în alt centru de tip rezidențial /altă instituție, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a
reprezentantului său legal; anterior ieșirii beneficiarului din locuință se verifică acordul centrului/instituției în
care se va transfera acesta;



la recomandarea Asociației Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul locuinței care nu mai are
capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30
de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, asociația stabilește, împreună cu beneficiarul și
serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială își are sediul locuința, modul de soluționare a
situației beneficiarului (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, învoire la
domiciliul persoanelor de referință, etc.);
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caz de deces al beneficiarului;



în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în
locuință în condiții de securitate pentru el, sau față de alți specialiști aflați în raport de lucru cu acesta, ori cu
voluntarii asociației;



când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar. Încetarea serviciilor acordate beneficiarului
în ultimele două situații menționate mai sus se realizează de către coordonatorul locuinței cu acordul prealabil
al consiliului director al asociației.

S3.4 Coordonatorul locuinței se asigură că beneficiarul părăseşte locuința în condiţii de siguranță și
securitate.
Coordonatorul locuinței cunoaşte şi, după caz, facilitează sau asigură transferul /transportul beneficiarului
către noua sa rezidenţă. Locuința EDFORSO (Educație, Formare,Societate) deţine un registru de evidenţă a
intrărilor şi a ieşirilor beneficiarilor.
În registrul de evidenţă a ieşirilor se consemnează modalitatea de transport şi /sau condiţiile în care
beneficiarul a părăsit locuința (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto, a fost
predat dosarul personal, după caz se obține și acordul scris al beneficiarului, etc.). Datele de identificare ale
beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor şi destinația acestora, data predării dosarului personal şi
semnăturile celor implicați.
S3.5 Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin Consiliul Director emite decizia de revocare sau
înlocuiește măsura de protecție stabilită, în condițiile legii , dacă împrejurările care au determinat
stabilirea acesteia s-au modificat, coordonatorul locuinței aducând la cunoștința beneficiarului
situațiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă (ne)determinată.
Beneficiarul poate solicita coordonatorului locuinței suspendarea/încetarea serviciilor pe perioadă
determinată/nedeterminată. După analizarea solicitării beneficiarului în cadrul echipei multidisciplinare,
coordonatorul locuinței sau beneficiarul depune cererea de încetare /suspendare a serviciilor pe perioadă
(ne)determinată, la sediul Asociației Vocea Copiilor Abandonați, la punctul de lucru situat în str.
Rezervelor, nr. 58C, bl. 6, ap. 11, sat Dudu, comuna Chiajna, județul Ilfov.
Cererea de revocare a măsurii de protecție va fi însoțită de:


Act de identitate - original şi copie xerox;



Contractul de vânzare-cumpărare a spațiului de locuit unde se va muta beneficiarul- copie xerox;
MEMBRĂ A FEDERAȚIEI

Str. Șoseaua Snagov Nr. 135, Bl. D4, Sc. 1, Ap. 2
Com./Sat Snagov,Ilfov, România
Tel.: +4 0743365469
www.voceacopiilor.ro
office@voceacopiilor.ro
www.faceboock.com/voceacopiilor

12



Documentul justificativ emis de găzduitor (instituție publică /privată) privind transferul beneficiarului;



Decizie de admitere în locuință, a Consiliului Director al asociației;



Decizia de revocare a măsurii de protecție socială, emisă de Consiliul Director al asociației.

Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul Locuinței EDFORSO (Educație, Formare,
Societate), va instrumenta situația semnalată de încetare a serviciilor către beneficiar, fiecare solicitare de
revocare a măsurii de protecție va fi înaintată cu propunerea privind menținerea /revocarea acesteia către
Consiliului Director al asociației, cu competență decizională în acest sens.
S3.6 Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul Locuinței EDFORSO (Educație,
Formare, Societate) sau orice alt voluntar desemnat în acest sens, va monitoriza situația
beneficiarului pentru o perioadă de cinci ani, după ieșire din locuință.
Beneficiarul care a fost găzduit în Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) va fi monitorizat de
către un reprezentant al asociației, timp de cinci ani de la revocarea măsurii de protecție socială și va raporta
Consiliului Director al asociației informații cu privire la beneficiar, cu scopul asigurării condițiilor de
adaptare la noul stil de viață al acestuia.

MODULUL II - EVALUARE ȘI PLANIFICARE (Standarde 4 - 5)
STANDARD 4 - EVALUARE
Asistarea beneficiarului în Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) se realizează în baza
evaluării nevoilor individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiar.
S4.1 Fiecare beneficiar al

Locuinței EDFORSO (Educație, Formare, Societate)

este asistat şi

susținut în locuință în baza evaluării nevoilor individuale.
Beneficiarul admis în locuință este evaluat în primele 72 ore de la admitere din punct de vedere al statutului
psiho-socio-profesional, al gradului de autonomie păstrată, a capacităţii sale de comunicare, a relaţiilor
familiale şi sociale păstrate, a nivelului de educaţie, a situaţiei socio-economice, nevoilor de integrare sociocomunitară, nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependenţe
(droguri, alcool, tutun, jocuri de noroc, s.a.), a evaluării vocaţionale şi abilităţilor lucrative, precum şi al
nevoii de menţinere sau dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă şi de integrare comunitară, de
asistenţă şi integrare socio-profesională. Pentru evaluare, se utilizează fişa de (re)evaluare a beneficiarului,
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al cărei model este stabilit de Asociația Vocea Copiilor Abandonați. Fişa de evaluare /reevaluare a
beneficiarului este semnată de către persoanele care au efectuat evaluarea (inclusiv profesia/ocupaţia
acestora) şi este adusă la cunoştinţa beneficiarului care poate solicita informaţii /explicaţii suplimentare în
raport cu rezultatele evaluării.
În fişa de evaluare /reevaluare a beneficiarului se consemnează rezultatele evaluării, nevoile identificate,
data fiecărei evaluări, perioada de revizuire, semnăturile tuturor celor implicați în procesul de evaluare
/reevaluare.
S4.2 Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul locuinței efectuează reevaluarea
nevoilor beneficiarilor conform unui calendar prestabilit.
Evaluarea /reevaluarea situaţiei beneficiarului se realizează la un interval de 6 luni, precum şi atunci când
situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării socio-profesionale și economice şi
ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic al beneficiarului.
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) are drept scop asigurarea condițiilor de găzduire și de
protecție socială până când tânărul este integrat /reintegrat social în comunitate prin diverse terapii și
activități de suport, în scopul integrării /reintegrării sociale, pentru care s-a stabilit o perioadă de timp de 2
ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu maxim încă 1 an de zile, iar la sfârşitul perioadei va fi
evaluată capacitatea beneficiarului de reinserţie socială, precum şi recomandarea, după caz pentru transferul
la un alt tip de serviciu sau de identificarea unei alternative de viaţă independentă. Este încurajată
participarea activă a beneficiarului de reinserţie în viaţa comunităţii, în interesul superior al acestuia.
Rezultatele reevaluării se înscriu în fişa de monitorizare a beneficiarului, și de arhivează la dosarul acestuia.
S4.3 Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului se efectuează cu implicarea acestuia.
Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare /reevaluare
şi de a furniza informaţii reale evaluatorilor. Toate rezultatele evaluărilor vor fi aduse la cunoştinţa
beneficiarului într-o formă accesibilă capacității sale de înțelegere. Beneficiarul este încurajat și sprijinit să
participe la evaluare/reevaluare sau poate solicita să fie informat în scris asupra rezultatelor
evaluării/reevaluării, în cazul în care beneficiarul nu poate sau nu doreşte să participe la procesul de
evaluare/reevaluare, acesta îşi exprimă în scris acordul ca specialiștii desemnați ai asociației să efectueze
evaluarea/reevaluarea nevoilor acestuia fără implicarea sa.
În baza rezultatelor (re)evaluărilor, ţinând cont de interesul beneficiarului şi de opinia acestuia, în vederea
promovării modului independent de viaţă, comunicare şi a inserţiei sociale, coordonatorul locuinței poate
propune furnizorului de servicii acordarea serviciilor sociale beneficiarului, la domiciliu propriu
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achiziționat, în comunitate, în centre de zi sau în alte tipuri de servicii sociale asigurate de alte instituții
publice sau private din domeniul asistenței sociale.
S4.4 Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului se se realizează de echipa interdisciplinară.
Evaluarea /reevaluarea beneficiarului se efectuează de către o echipă multidisciplinară din cadrul asociației
formată din: coordonatorul locuinței, psiholog, psihoterapeut sau alți specialiști independenți cu care
asociația păstrează un raport de colaborare. Echipa multidisciplinară efectuează evaluarea și stabilește
serviciile ce vor fi asigurate beneficiarului, precum și întocmirea planului individualizat de intervenție cu
anexele specifice precizate în Ordinul 29/2019 privind Standardele minime de calitate pentru servicii
sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a
copilului, respectiv Anexa 3 din ordin. Evaluarea beneficiarului care se transferă din Locuința EDFORSO
(Educație, Formare, Societate) în alte tipuri de servicii sau în propria sa locuință, va fi realizată de echipa
multidisciplinară a furnizorului de servicii sociale.
S4.5 Asociația Vocea Copiilor Abandonați se asigură de buna desfăşurare a condiţiilor optime de
evaluare /reevaluare, iar documentele de lucru întocmite sunt anexate la dosarul beneficiarului.
Modelul fişei de (re)evaluare cuprinde cel putin următoarele: nevoile identificate, obiectivele pe termen
scurt sau mediu, serviciile şi activităţile recomandate, profesia şi semnăturile persoanelor care au efectuat
evaluarea. În cadrul evaluării nevoilor beneficiarului, echipa multidisciplinară are la bază recomandările
precizate în alte documente de evaluare realizate de structurile specializate, precum şi din documentele care
au însoţit cererea de admitere în Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) - dacă sunt puse la
dispoziție de către beneficiar și îl implică pe acesta, ascultă şi ţine cont de opinia acestuia.
Fişele de (re)evaluare sunt completate conform condiţiilor standardului specific minim de calitate pentru
serviciile sociale destinate tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și nu au unde să
locuiască, şi sunt disponibile la dosarul beneficiarului, la sediul Centrului Terapeutic EDFORSO (Educație,
Formare, Societate), situat în str. Rezervelor, nr. 58C, bl. 6, parter, ap. 11, sat Dudu, comuna Chiajna,
județul Ilfov. Echipa multidisciplinară aduce Fişa de evaluare la cunoștința beneficiarului şi fiecare dintre
părţi o semnează.
Odată cu încetarea serviciilor, fişa de evaluare /reevaluare, fișa de monitorizare și planul individualizat de
intervenție a beneficiarului se arhivează în dosarul personal al acestuia.
STANDARD 5 – PLANIFICARE ACTIVITĂȚI /SERVICII
Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) acordă
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servicii de specialitate beneficiarului admis în locuință, conform unui plan individualizat de intervenție şi se
asigură că acesta primește ajutor/sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii, că este informat cu
privire la drepturile și facilitățile sociale.
S5.1 Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) asigură programe de asistenţă socială în
scopul asumării unui stil de viață independentă, de autonomie funcţională a beneficiarului şi asupra
oportunității de inserţie socio-profesională şi/sau integrare socio-comunitară, precum și de accesare a
serviciilor alternative de protecție socială.
Activităţile de informare şi consiliere socială se efectuează conform planificării din Planul individualizat de
intervenție, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul locuinței, și
consemnate în Fișa de monitorizare a beneficiarului.
S5.2 Locuința asigură

servicii de asistenţă socială privind integrarea /reintegrarea socială a

beneficiarului conform planului individualizat de intervenție sau altor norme metodologice de
acordare servicii de asistență socială.
Principalele activităţi de informare şi consiliere psiho-socială, după caz, constau în:
a) informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind
demersurile de obţinere a unor facilități prevăzute în legislația națională în vigoare;
b) sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni, persoane de referinţă,
persoane convenționale, etc.;
c) informare despre programele de lucru, facilităţile oferite în cadrul Centrului Terapeutic
EDFORSO (Educație, Formare, Societate), precum servicii de dezvoltare personală și de consiliere
psihologică, în vederea creșterii gradului de autonomie personală și de asumare a propriilor decizii, a
capacității de autoreprezentare în raportul de lucru cu autoritățile publice ori private de profil, etc.;
d) informare despre activităţi şi servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali
privaţi, îndeosebi organizaţii neguvernamentale;
e) sprijin pentru identificarea unui loc de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă pentru
beneficiarul admis în locuința Edforso și care nu lucrează;
f) informare privind participarea beneficiarului la activitățile de voluntariat organizate de Asociația
Vocea Copiilor Abandonați;
g) demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potenţialul şi
facilităţile angajării tinerilor postinstituționalizați, realizarea analizei locului şi a mediului de muncă;
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h) informare privind demersurile de obținere a propriei locuinței prin programele derulate la nivel
național;
i) gestionarea optimă a resurselor financiare proprii prin activități de management financiar;
j) informare privind reţelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în
situaţii de viaţă asemănătoare, altele.
S5.3 Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin Locuința EDFORSO (Educașie, Formare, Societate)
încurajează şi promovează un stil activ de viaţă independentă, respectând ritmul de lucru și
particularitățile beneficiarului.
Specialiștii implicați în activităţile de informare şi consiliere psiho-socială sunt colaboratorii asociației, cu
pregătire academică în domeniul socio-uman.
Coordonatorul locuinței foloseşte Fişa de monitorizare, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
Persoanele de specialitate relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi
oferă acestuia confort fizic şi psihic.
S5.4 Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul Locuinței EDFORSO (Educație,
Formare, Societate) asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului prin consemnarea informaţiilor în
Fişa de monitorizare servicii, Fișa de (re)evaluare şi aplică obiectivele şi recomandările precizate în
Planul individualizat de intervenție.
Monitorizarea situaţiei beneficiarului şi aplicării planului individualizat de intervenție se realizează de către
coordonatorul locuinței, numit de de Asociația Vocea Copiilor Abandonați în baza unei dispoziții /hotărâri.
Monitorizarea serviciilor se face ori de câte ori sunt asigurate intervenții de specialitate, în funcţie de
nevoile beneficiarului. Asociația se asigură că, coordonatorul locuinței monitorizează şi evaluează
implementarea Planului individualizat de intervenție al beneficiarului. Evoluţia situaţiei /progreselor
beneficiarului este discutată ori de câte ori este necesar, în cadrul întâlnirii de lucru cu membrii echipei
interdisciplinare, iar coordonatorul locuinței sau altă persoană desemnată de acesta, completează Fişa de
monitorizare pentru beneficiar.
Fişa de monitorizare servicii cuprinde sinteza discuţiilor dintre coordonatorul locuinței şi specialiștii
implicați în acordarea serviciilor către beneficiar, precum şi comentariile privind modul în care se asigură
beneficiarului un mediu sigur din punct de vedere al protecţiei împotriva exploatării, violenţei şi abuzului, a
tratamentelor inumane sau degradante, atât în locuință cât și în afara acesteia.
S5.5 Asociația Vocea Copiilor Abandonați asigură monitorizarea post servicii acordate beneficiarului
prin consemnarea informaţiilor anexate la dosarul acestuia, o perioadă de cinci ani de la ieșirea
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tânărului din locuință.
La încetarea acordării serviciilor, Planul Individualizat de Intervenție, Fișa de evaluare /reevaluare şi Fişa
de monitorizare servicii sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUI III - ACTIVITĂȚI DERULATE /SERVICII ACORDATE (Standarde 6-7)
STANDARD 6 - INTEGRARE /REINTEGRARE SOCIALĂ
S6.1 Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul Locuinței EDFORSO (Educație,
Formare, Societate) și altor specialiști, are capacitatea de a realiza activităţi de integrare/reintegrare
socială și de facilitare privind participarea la viața comunitară a beneficiarului.
Asociația dispune de specialiști calificați care organizează şi acordă servicii în vederea integrării
/reintegrării sociale a beneficiarului, în funcţie de specificul programului asumat și stabilit de organizație.
De asemenea, Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) este deschisă acțiunilor publice, care vin
din partea comunității.
S6.2 Asociația asigură activităţi sau acțiuni de facilitare a integrării /reintegrării în comunitate a
beneficiarului, în baza unui program de lucru stabilit de comun acord cu acesta.
Activităţile privind implicarea beneficiarului în viaţa socială a comunităţii sunt recomandate de echipa de
evaluare în Planul Individualizat de Intervenție, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate și
consemnate de către coordonatorul locuinței.
Activităţile sunt diverse şi pot cuprinde: cunoaşterea mediului social, stimularea /învăţarea unui
comportament adecvat situaţiilor sociale, participarea și implicarea în activităţi terapeutice, culturale,
artistice desfăşurate în comunitate, participarea la acţiuni de recreere şi petrecere a timpului liber, la acţiuni
de autoreprezentare în relația cu reprezentanții societății civile, vizite, asumarea activităților de voluntariat,
altele.
Asociația Vocea Copiilor Abandonați încurajează beneficiarul să se implice sau să participe la acţiuni din
comunitate, activitățile de voluntariat derulate de organizație, în conformitate cu opinia exprimată sau de
interesul exprimat de către acesta.
În caz de nevoie, locuința asigură beneficiarului obiecte de lenjerie şi produse de igienă sanitară. Locuința
EDFORSO (Educașie, Formare, Societate) acordă sprijin pentru ca beneficiarul implicat în acţiuni
comunitare să dispună de materialele necesare pentru exersarea aptitudinilor și deprinderilor sociale,
precum și de asumare a propriului stil de viață.
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Locuința acordă sprijin pentru ca beneficiarul să-şi exercite dreptul la vot.
Asociația Vocea Copiilor Abandonați asigură condiţii pentru desfăşurarea activităţilor de timp liber,
organizarea și facilitarea participării la activitățile de voluntariat, a unor sărbători religioase, culturale și
comunitare de referință, etc.
S6.3 Asociația asigură personal de specialitate în vederea implicării active a beneficiarului în vederea
participării acestuia la viața socială.
Specialiștii implicați în efectuarea activităţilor de integrare şi participare socială a beneficiarului poate fi:
asistent social, psiholog, psihoterapeut sau alţi terapeuți din cadrul structurii Asociației Vocea Copiilor
Abandonați.
S6.4 Asociația prin coordonatorul locuinței se asigură de condiţiile optime și un cadru securizant de
participare a beneficiarului la activitățile de integrare sau reintegrare socială.
Specialiștii relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia
confort psihic și fizic în dinamica relațională cu acesta.
Beneficiarul este încurajat și sprijinit la nevoie să-și achiziționeze propriile produse alimentare, de
îmbrăcăminte, produse de igienă sanitară, să stabilească meniul zilnic, să utilizeze resursa financiară proprie
în acord cu nevoile identificate.
Specialiștii asociației aflați în raportul de lucru cu beneficiarul folosesc Fişa de monitorizare, în care
consemnează intervenţia şi durata acesteia.
S6.5 Coordonatorul locuinței încurajează şi sprijină beneficiarul pentru a menţine relaţii cu familia şi
prietenii sau alte persoane de referință pentru acesta.
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) pune la dispoziţia beneficiarului mijloace de
comunicare cu membrii de familie şi prietenii (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii şi primirii
corespondenţei prin poştă), în situația în care acesta nu dispune de astfel de echipamente.
Membrii de familie şi prietenii pot vizita beneficiarul, la orice oră din cursul zilei, în intervalul orar stabilit
de beneficiarul locuinței, cu respectarea programului de activităţi specifice în care acesta este implicat
(consiliere psihologică, management financiar, activitate de voluntariat). Locuința pune la dispoziţia
vizitatorilor spaţiul de cazare al beneficiarului.
S6.6 Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) este deschisă spre comunitate şi facilitează
vizitele şi comunicarea beneficiarului cu persoanele de referință.
Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate), încurajează
beneficiarul să întreprindă activităţi în afara locuinței, să cunoască şi să utilizeze serviciile din comunitate:
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poştă şi comunicaţii, transport, educaţie, servicii medicale de specialitate, servicii de îndrumare vocaţională,
în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale exprimate de beneficiar.
Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate), împreună
cu beneficiarul, organizează periodic activităţi de socializare cu membrii comunităţii, pentru a promova
contactele sociale şi pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la nevoile şi viaţa tinerilor
postinstituționalizați.
S6.7 Coordonatorul Locuinței EDFORSO (Educație, Formare, Societate) facilitează participarea
beneficiarului la activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber.
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate), asigură condiţiile necesare pentru derularea
activităţilor de socializare şi petrecere a timpului liber în mediul de viață al locuinței, cât și în afara acestuia,
organizează excursii, tabere tematice privind consolidarea deprinderilor de viață independentă, a unor
sărbători religioase, facilitează accesul beneficiarului la spectacole, activități de voluntariat sau alte
obiective culturale din rețeaua comunitară, etc.
Asociația încheie parteneriate cu instituții publice sau private în vederea implicării beneficiarului în
activități de asumare a unui stil de viață independentă și de integrare /reintegrare socială, facilitează
participarea acestuia la atelierele de lucru organizate în cadrul Centrului Terapeutic EDFORSO (Educație,
Formare, Societate).
S6.8 Coordonatorul Locuinței EDFORSO (Educație, Formare, Societate) se asigură că beneficiarul
este înscris la un medic de familie.
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) informează beneficiarul asupra posibilității accesării
serviciilor medicale din comunitate, înscrierea în sistemul de asigurări sociale de sănătate și îl sprijină pe
acesta la nevoie să acceseze serviciile acordate de medicul de familie sau alți specialiști din domeniul
medical, ambulatorii sau spitale.
S6.9 Prin programele derulate în locuință se încurajează implicarea activă a beneficiarului în vederea
creșterii gradului de îngrijire a propriei sănătăți.
Activitatea de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi, după caz, constau în:
aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să înveţe cum să-şi păstreze igiena personală şi a
spaţiului de locuit, importanţa menţinerii unei diete echilibrate şi a unei activităţi fizice zilnice, cum să facă
faţă influenţelor şi presiunilor legate de riscuri precum consumul de alcool, droguri, infectarea cu infecţii cu
transmitere sexuală, HIV/SIDA, expunere prelungită la materiale video /TV cu o succesiune ridicată de
schimbare a imaginilor, lumină intermitentă, altele.
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Activităţile cuprind, de asemenea, exerciţii de conştientizare pentru a înţelege şi respecta sfatul medicului,
pericolele ce pot ameninţa sau afecta securitatea personală sau a altora, intoxicaţii, loviri, traumatisme,
altele.
STANDARD 7 - VIAȚĂ ACTIVĂ ȘI CONTACTE SOCIALE
Asociația Vocea Copiilor Abandonați asigură beneficiarului servicii suport în vederea promovării și
asumării unui stil activ de viață independentă.
S7.1 Beneficiarul este implicat în activitățile de voluntariat propuse de asociație, este încurajat și sprijinit
pentru a-și asuma un stil de viață cât mai independent posibil, va fi implicat în acțiuni de asumare a
propriilor decizii.
S7.2 Asociația Vocea Copiilor Abandonați asigură programe de intervenţie terapeutică și psihologică în
scopul asumării unui stil de viață independent, de creștere a capacității personale asupra asumării propriilor
decizii de viață, de gestionare optimă a resurselor materiale/financiare şi de valorizare a potenţialului
funcțional.
S7.3 Asociația asigură

servicii de intervenţie psihologică sau alte terapii conform recomandărilor şi

obiectivelor stabilite în planul individualizat de intervenție.
Consilierea psihologică sau participarea la alte programe terapeutice au ca obiectiv: dezvoltarea
comportamentului adecvat situaţiilor sociale, dezvoltarea atenţiei şi gândirii pozitive, adecvarea emoţiilor,
conştientizarea de sine, evitarea situaţiilor de izolare socială şi depresie, optimizarea şi dezvoltarea
personală, autocunoaşterea, auto-reprezentare, altele.
Asociația poate implica şi alţi specialişti autonomi, în vederea asigurării unor servicii specifice nevoilor
identificate pentru beneficiar.
S7.4 Asociația asigură

servicii de intervenţie psihologică /terapeutică şi respectă confidenţialitatea

informaţiilor furnizate de beneficiar, conform legislaţiei în vigoare și deontologiei profesionale.
Coordonatorul locuinței foloseşte Fişa de monitorizare, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia,
iar instrumentele de lucru specifice evaluării psihologice sau altor intervenții terapeutice sunt păstrate la
dosarul beneficiarului, în conformitate cu legislația în vigoare privind asigurarea serviciilor sociale.
S7.5 Beneficiarul este informat asupra programelor terapeutice derulate în cadrul asociației, este încurajat
să își exprime opinia cu privire la acordul de participare la programele derulate în cadrul organizației, iar
intervenția de specialitate este consemnată ca recomandare în planul individualizat de intervenție.
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Beneficiarul este implicat în mod activ asupra tuturor aspectelor de viață ce il privesc (gestionarea
resurselor financiare și a bunurilor proprii, contacte sociale și implicare activă în comunitate, etc).
S7.7 Asociația asigură beneficiarului servicii de suport în vederea consolidării deprinderilor de interacţiune
în mediul socio-comunitar de referință, încurajează implicarea acestuia în cadrul activităților de participare
la viața cotidiană din locuință, precum și în afara acesteia, implicarea în activitățile gospodărești (prepararea
alimentelor, efectuarea cumpărăturilor, prioritizarea nevoilor de gestionare a resurselor financiare proprii,
păstrarea ordinii și curățeniei în spațiul de locuit, etc).
Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de interacţiune sunt recomandate de membrii echipei de
evaluare în Planul Individualizat de Intervenție, se efectuează conform planificării, și sunt monitorizate de
coordonatorul locuinței.
S7.8 Asociația prin coordonatorul locuinței încurajează şi susţine participarea activă a beneficiarului în
activităţi de creștere a capacităţii de interacţiune și a deprinderilor de socializare.
Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de interacţiune, după caz, constau în: aplicarea de
tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarul să înveţe acţiuni şi comportamente necesare pentru stabilirea de
interacţiuni simple sau complexe cu membrii familiei, a societății civile, prieteni, cu persoane cunoscute sau
necunoscute, educaţie sexuală şi altele.
Activităţile cuprind exerciţii care facilitează și stimulează dezvoltarea capacităţilor de a întreţine o
conversaţie, de a se comporta în diferite situaţii (vizite, slujbe religioase, cinema) sau de a apela la diferite
servicii (taxi, tren, metrou, informaţii).
S7.9 Coordonatorul locuinței încurajează beneficiarul să utilizeze mijloace de comunicare cu membrii de
familie şi prietenii, persoane de referință (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii şi primirii corespondenţei prin
poştă).
Prietenii sau alte persoane de referință pot vizita beneficiarul în locuință, cu respectarea programului de
activităţi stabilite de asociație, la care acesta participă, corelat cu opinia și nevoia beneficiarului de a primi
vizite în mediul său de ocrotire.
S7.10 Specialiștii asociației respectă viaţa intimă a beneficiarului şi asigură, după caz, totodată asigură
consiliere în ceea ce priveşte măsurile contraceptive, de către personalul medical specializat.
Specialiștii asociației relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă
acestuia confort fizic şi psihic.
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MODULUL IV - MEDIUL DE VIAȚĂ (Standarde 8-12)
STANDARD 8 - CAZARE
Locuința EDFORSO (Educație, Formare,Societate) asigură beneficiarului un spaţiu de cazare
personal, corespunzător nevoilor proprii adaptate pentru realizarea activităţilor zilnice de îngrijire
personală și de autogospodărire.
S8.1 Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) este amplasată în comunitate, la parterul
imobilului de locuințe colective din sat Dudu, comuna Chiajna, str. Tineretului nr. 35 bis, bl. 2, sc. 3, ap. 1,
județul Ilfov, astfel încât să permită accesul beneficiarului la toate resursele şi facilităţile ei: sănătate,
educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale, aprovizionare, etc.
În apropierea locuinței există căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun.
S8.2 Spaţiul de cazare este amenajat şi dotat corespunzător astfel încât să permită asigurarea unui
trai decent și optim al beneficiarului.
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) este formată dintr-o cameră de zi cu o suprafață de 16
mp și dependințe (hol, bucătărie, grup sanitar), spațiu locativ cu o suprafață utilă de 22,60 mp, și poate
găzdui maxim doi beneficiari.
Accesul la locuință se face de la parterul imobilului de locuințe comune situat la adresa sus menționată.
S8.3 Spaţiul de locuit al locuinței se menţine curat şi igienizat.
Spaţiul locativ utilizat de beneficiar este monitorizat periodic de către coordonatorul locuinței, în vederea
asigurării condițiilor optime de curăţenie și de respectarea normelor igienico-sanitare, beneficiarul este
implicat în activitățile de igienizare săptămânală, iar trimestrial se efectuează igienizarea generală a
locuinței.
Locuința respectă prevederile legale în ceea ce priveşte menținerea unui climat de trai securizant din punct
de vedere igienico-sanitar.
S8.4 Locuința asigură beneficiarului un spaţiu propriu destinat găzduirii /cazării acestuia.
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) dispune de o cameră utilizată de beneficiar pentru
dormit, cu o capacitate maximă de două paturi. Camera folosită ca dormitor are 16 mp asigurând spațiul
necesar fiecărui beneficiar. La camera utilizată de beneficiar se află un grup sanitar dotat cu 1 chiuvetă,
cabină de duș și 1 wc, sursă de alimentare cu apă rece și caldă.
Spațiul locativ al Locuinței EDFORSO (Educație, Formare, Societate) îndeplinește următoarele condiţii:


dispune de spaţiul necesar pentru amplasarea a două paturi şi a unei noptiere pentru fiecare pat;
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dispune de spaţiul necesar pentru amplasarea mobilierului minim, respectiv o masă, un număr de scaune
corespunzător numărului beneficiarilor, un dulap suficient de spaţios pentru păstrarea hainelor şi a lenjeriei
personale a beneficiarului, cuier, oglindă, etc;



sunt amenajate de aşa manieră încât să creeze un ambient interior cât mai prietenos beneficiarului, acesta este
încurajat să îşi personalizeze spaţiul propriu de locuit cu fotografii de familie, obiecte decorative, flori,
obiecte decorative de interior, (dacă nu există restricţii în acest sens precizate în planul individualizat de
intervenție).

S8.5 Locuința pune la dispoziţia beneficiarului mobilier adecvat pentru păstrarea hainelor, lenjeriei,
încălţămintei, precum şi a obiectelor de uz propriu.
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) are alocat spaţiu destinat depozitării hainelor, lenjeriei,
încălţămintei, precum şi a obiectelor de uz propriu a beneficiarului, în dulapul amplasat pe holul locuinței.
Obiectele de uz propriu (periuța de dinți, perii de păr, pastă de dinți, săpunul, șamponul, etc) se pot păstra în
noptiera personală a beneficiarului sau la grupul sanitar și sunt achiziționate din resursa financiară de către
acesta.
S8.6 Spațiul locativ al locuinței dispune de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie
naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.
Ferestrele spațiului locativ sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul şi ventilaţia naturală.
Locuința dispune de instalaţiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acesteia în sezonul rece,
respectiv aerisire în sezonul cald.
S8.7 Locuința asigură obiecte de cazarmament adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate,
neuzate, etc.).
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) asigură beneficiarului lenjerie de pat, pături, pernă,
pilote şi alte obiecte de cazarmament, curate şi în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort
şi condiţii de igienă. Lenjeria de pat se schimbă ori de câte ori este nevoie, prin implicarea și încurajarea
beneficiarului de a menține curățenia și igiena corespunzătoare normelor igienico-sanitare. Beneficiarul
dispune de echipament electrocasnic pentru spălarea și igienizarea rufelor, articolelor de lenjerie, etc.
S8.8 Locuința asigură condiţiile necesare pentru respectarea vieţii intime a beneficiarilor.
În cadrul locuinței sunt respecte normele de viaţă intimă a beneficiarului, prin implicarea și facilitarea
accesului la informații privind respectarea vieții intime a celeilalte persoane, după caz, dacă cele două locuri
disponibile sunt ocupate de beneficiari.
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Beneficiarului îi este respectat dreptul la o viaţă normală şi împlinită.
STANDARD 9 - SPAȚII COMUNE
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) dispune de spații comune pentru beneficiari, în
situația în care cele două locuri sunt ocupate.
S9.1 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort și siguranță.
Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală și echipamente de
încălzire pentru confort termic, mobilier adecvat, aparatură electrocasnică (frigider, mașină de spălat,
aragaz, mobilier adecvat, cuier, etc).
Beneficiarul locuinței utilizează spaţiile comune în condiţii de confort şi siguranţă.
S9.2 Locuința deține spații comune suficiente și adaptate pentru realizarea activităților zilnice de îngrijire
personală. Beneficiarul are acces la spații comune prevăzute în structura locuinței, sigure, accesibile,
funcționale și confortabile. Spațiile comune asigură condiții minime de confort pentru acesta. Spațiile
comune se mențin curate și igienizate în baza unei planificări zilnice /săptămânale de curățenie și igienizare.
STANDARD 10 - SPAȚII IGIENICO-SANITARE
S10.1 Locuința asigură beneficiarului spațiu igienico-sanitar accesibil și funcțional (grup sanitar,
bucătărie, hol) și sunt acordate beneficiarului servicii de suport în vederea consolidării și menținerii
deprinderilor de autogospodărire și autoîngrijire, în acord cu achiziţiile dobândite si a capacităţii sale
funcţionale.
Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodărire, de igienizare și menținerea
curățeniei în locuință sunt recomandate de membrii echipei interdisciplinare în Planul Individualizat de
Intervenție, și sunt monitorizate de către coordonatorul locuinței.
S10.2 Locuința dispune de spații igienico-sanitare adaptate menținerii unui stil de viață securizant în
mediul de viață al beneficiarului.
Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodărire privind igienizarea spațiului locativ,
constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii necesare pentru prepararea și servirea hranei, întreţinerea veselei
şi a tacâmurilor, efectuarea și menținerea curăţeniei spaţiului propriu de locuit, gestionarea deşeurilor,
curăţenia şi aranjarea îmbrăcămintei şi încălţămintei, achiziţionarea de produse igienico-sanitare și de
igienă personală, în vederea prevenirii transmiterii infecțiilor sau de îmbolnăvire, altele.
S10.3 Spațiul locativ deține un grup sanitar accesibil și este plasat în imediata apropiere a camerei
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beneficiarului, este dotat cu o chiuvetă racordată la instalație de apă caldă și rece, scaun de wc cu capac, apă
caldă și rece, hârtie igienică și săpun, cabină de duș. Spațiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să
fie evitată producerea de accidente și să permită întreținerea și igienizarea curentă, suficient de spațioase
pentru a evita riscul de lovire sau cădere, sunt utilizate materiale care permit o igienizare adecvată, precum
și materiale sau covorașe antiderapante, dețin instalații electrice bine izolate și funcționale, etc.
S10.4 Locuința asigură condiții de igienizare a lenjeriei de pat și a altor materiale și echipamente textile,
precum și a lenjeriei personale și hainelor beneficiarului prin punerea la dispoziției a mașinii de spălat.

STANDARD 11 - IGIENA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) asigură condiții optime de igienizare și de
control a infecțiilor în spațiului de locuit pentru beneficiar.
S11.1 În cadrul Locuinței EDFORSO (Educație, Formare, Societate) sunt aplicate măsurile de prevenire și
control a infecțiilor, în conformitate cu legislația în vigoare. Beneficiarul este protejat contra riscului
infecțiilor și informat asupra importanței menținerii igienei sanitare în spațiul de locuit utilizat.
S11.2 Toate spațiile, utilitățile, dotările, echipamentele și materialele locuinței sunt curate, igienizate, ferite
de orice sursă de contaminare. Periodic se realizează igienizarea generală a spațiului locativ cu produse
igienico-sanitare. Toate spațiile locuinței (camera personală, bucătărie, hol, grupul sanitar), precum și
materialele și echipamentele din dotare sunt păstrate curate în permanență, locuința elaborând și aplicând un
program propriu de curățenie (igienizare și dezinfecție).
S11.3 Locuința deține un spațiu pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare, respectiv la grupul
sanitar, în condiții de siguranță și securitate, iar materialele igienico-sanitare și de dezinfecție sunt
depozitate în spațiul la care are acces beneficiarul, în urma asigurării din partea coordonatorului locuinței că
rezidentul are capacitate de utilizare corespunzătoare a acestor materiale igienico-sanitare, asigurate de
beneficiar.
S11.4 Beneficiarul este pregătit să colecteze și să depoziteze corespunzător deșeurilor conform prevederilor
legale în vigoare, să dispună deșeurile în containere special destinate colectării acestora în spațiul special
amenajat la blocul de locuințe colective prin selecția și depozitare a acestora.
Coordonatorul locuinței se asigură că beneficiarul respectă normele de igienă sanitară și de control a
infecțiilor. Beneficiarul este implicat în mod activ în toate activitățile de menținere a igienei sanitare a
spațiului de locuit și de igienă personală.
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STANDARD 12 - ALIMENTAŢIE
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) asigură condiții optime depozitării și preparării
alimentelor și promovează asigurarea unei alimentaţii echilibrate din punct de vedere cantitativ şi
calitativ pentru beneficiar.
S12.1 Locuința deţine spaţiu special destinat preparării şi păstrării produselor alimentare.
Spațiul locativ dispune de bucătărie proprie, dotată cu utilaje moderne în vederea preparării hranei calde
pentru beneficiarul din locuință. Bucătăria este igienizată periodic și întreținută din punct de vedere
igienico-sanitar. Alimentația beneficiarului este în concordanță cu nevoile și preferințele acestuia. Totodată
locuința dispune de spațiu pentru păstrarea alimentelor, dotate corespunzător (frigider, aragaz, sursă de
alimentare cu apă rece și caldă, mobilier adecvat, etc).
S12.2 Locuința susține și încurajează beneficiarul să își asigure produsele alimentare de care are
nevoie, în vederea servirii alimentelor de peste zi, în spaţiul special amenajat.
Spațiul locuinței este amenajat şi dotat cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi
confortabil, este bine iluminat, cu o ambianţă plăcută. Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor
de folosință ale beneficiarului.
S12.3 Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii produselor alimentare, respectă
normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.
Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi servirii hranei de peste zi, corespund cerinţelor de
siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort pentru beneficiarul locuinței, cât şi a normelor legale de
igienă sanitară.
Beneficiarul este încurajat și implicat în acțiuni de achiziționare a produselor alimentare diversificate, în
vederea asigurării unui aport caloric corespunzător, în funcţie de nevoile identificate și stabilite de acesta,
iar în situația respectării unui regim alimentar, se întreprind demersuri de respectare a recomandărilor
medicului specialist sau nutriționist. Se fac recomandări de evitare și servire a produselor alimentare
procesate (semi-preparate, congelate cu mult sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri și alte produse de carne
procesate, etc).
Coordonatorul locuinței se asigură periodic, atunci când efectuează vizitele de monitorizare la locuință, că
beneficiarul își asigură produsele alimentare necesare asigurării aportului caloric alimentar zilnic.
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STANDARD 13 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARULUI
ȘI ETICII PROFESIONALE
Asociația Vocea Copiilor Abandonați elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor beneficiarilor și
principiile eticii profesionale care stau la baza acordării serviciilor sociale asigurate beneficiarului
locuinței.
S13.1 Carta va fi elaborată în conformitate cu respectarea drepturilor prevăzute de legislația în
vigoare privind drepturile beneficiarilor de servicii sociale.
Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, are în vedere respectarea următoarelor
drepturi:
1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nicio discriminare;
2. de a fi informaţi asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai locuinței şi de a fi
consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
3. de a-şi desfăşura viaţa într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;
4. de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;
5. de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celuilalt beneficiar, conform potenţialului şi
dorinţelor personale;
6. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;
7. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii;
8. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate;
9. de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi;
10. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;
11. de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc
taxele convenite pentru plata întreținerii locuinței;
12. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal
calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;
13. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;
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14. de a beneficia de intimitate;
15. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
16. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;
17. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, respectând cerințele/clauzele acordului de intrare în
programul Locuinței EDFORSO (Educație, Formare, Societate), respectiv de economisire a unui procent de
50% din venitul permanent obținut, într-un cont personal, în vederea strângerii avansului pentru
achiziționarea propriei locuințe;
18. de a practica cultul religios dorit;
19. de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru locuință, împotriva voinţei beneficiarului;
20. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;
21. de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în
locuință şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;
22. de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în cadrul Asociației Vocea Copiior Abandonați la
care beneficiarul participă;
23. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite
circumstanţe stabilite prin contractul de furnizare servicii;
24. de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal.

S13.2 Centrul informează beneficiarul asupra drepturilor sale.
Asociația Vocea Copiilor Abandonați asigură informarea beneficiarului /beneficiarilor cu privire la
drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare a serviciilor.
Relația dintre specialiștii asociației și beneficiar /beneficiari trebuie să se bazeze pe onestitate și respect
reciproc.
Specialiștii sau voluntarii aflați în raport de lucru cu beneficiarul trebuie să cunoască și să respecte Carta
drepturilor beneficiarilor în relația cu acesta.
Pentru stabilirea unei comunicări și relații adecvate cu beneficiarul, specialistul sau voluntarul va cunoaște
particularitățile individuale, astfel încât să poată stabili o comunicare și relații adecvate cu acesta.
La nivelul locuinței se va asigura informarea beneficiarului și a persoanelor aflate în raport de lucru cu
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acesta privind Regulamentul de Organizare și Funcționare și a Standardelor de calitate privind acordarea
serviciilor sociale.
S13.3 Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul Locuinței EDFORSO (Educație,
Formare, Societate) încurajează beneficiarul să-şi exprime opinia asupra calităţii serviciilor asigurate
în locuință.
În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, asociația deţine şi aplică un chestionar propriu de
măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarului /beneficiarilor, sau utilizează alte mijloace de cuantificare
a opiniei exprimată de beneficiar.
Asociația prin coordonatorul locuinței aplică anual chestionare pentru cunoaşterea părerii beneficiarului
/beneficiarilor despre activităţile/serviciile/atitudini generale privind specialiștii /voluntarii din asociație,
încurajează beneficiarul să completeze chestionarul de satisfacție privind serviciile oferite în locuință.
Chestionarele completate sunt depuse de beneficiari în cutia poștală a Centrului Terapeutic EDFORSO,
situat în str. Rezervelor nr. 58C, bl. 6, ap. 11, sat Dudu, comuna Chiajna, județul Ilfov.
Coordonatorul locuinței, secretarul general și președintele asociației analizează chestionarele iar rezultatele
analizei vor fi incluse în raportul anual al organizației.
S13.4 Specialiștii sau voluntarii organizației aflați în raport de lucru cu beneficiarul locuinței cunosc
şi respectă prevederile Cartei și a Codului de etică profesională.
Asociația planifică şi organizează sesiuni de instruire a specialiștilor sau voluntarilor aflați în raport de
lucru cu beneficiarul privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă și de respectare a eticii
profesionale în relația cu beneficiarul.
Principiile care guvernează conduita profesională a specialiștilor sau voluntarilor aflați în raport de lucru
cu beneficiarul sunt următoarele:
1.

prioritatea interesului public – principiu conform căruia specialiștii ori voluntarii au îndatorirea de a
considera interesul public mai presus de interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

2.

asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice /private –
principiu conform căruia specialiștii ori voluntarii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în
situaţii identice sau similare;

3.

profesionalismul - principiu conform căruia specialistul ori voluntarul are obligaţia de a îndeplini
atribuţiile de lucru cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
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4.

imparţialitatea şi nediscriminarea – principiu conform căruia specialistul sau voluntarul este obligat
să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în
exercitarea atribuţiilor raportului de lucru exercitat;

5.

integritatea morală - principiu conform căruia specialistului sau voluntarului îi este interzis să solicite
sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau
material;

6.

libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia specialistul ori voluntarul poate să-şi
exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

7.

cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea atribuțiilor exercitate în raportul de
lucru cu beneficiarul, aceștia trebuie să fie de bună credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă
a atribuţiilor stabilite de organizație;

8.

deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate de specialist sau
voluntar în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

S13.5 Asociația Vocea Copiilor Abandonați îşi desfăşoară activitatea și deţine în format fizic și/sau
electronic Codului de etică profesională şi informează atât persoanele de specialitate și voluntarii cât
și beneficiarul.
Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) deţine şi
aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui
tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în
interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia de lucru cu
aceștia.
Specialiștii și voluntarii asociației cunosc şi aplică Codul de etică profesională, iar luarea la cunoștință este
consemnată prin semnătură în anexa prezentului Manual de proceduri.
S13.6 Asociația se asigură că specialiștii și voluntarii aflați în raport de lucru cu beneficiarul cunosc
modalităţile de abordare şi relaţionare cu beneficiarii locuinței, în funcţie de situaţiile particulare în
care aceştia se află.
Asociația prin coordonatorul locuinței sau altă persoană desemnată de acesta, instruieşte specialiștii sau
voluntarii aflați în relație de lucru cu beneficiarul cu privire la metodele de abordare, comunicare şi
relaţionare cu acesta, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale și de sănătate ale rezidentului
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locuinței.
STANDARD 14 - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ȘI NEGLIJĂRII
Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul Locuinței EDFORSO (Educație, Formare,
Societate) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
de exploatare sau degradant asupra beneficiarului.
S14.1 Asociația are organizat un sistem pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de
abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.
Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) şi orice formă de neglijare a persoanei
sau de tratament degradant ori inuman la care poate fi supus beneficiarul locuinței de către o persoană aflată
în relație de lucru cu acesta, prin încurajarea oricărei persoane care constată acest tip de situație să sesizeze
organizația.
O plângere/sesizare se poate face pentru:


orice serviciu furnizat sau facilitate de către asociație;



orice problemă minoră sau majoră.

Plângerea/sesizarea poate fi făcută de:


beneficiarul locuinței;



persoană de referință pentru beneficiar;



orice reprezentant care acționează în numele beneficiarului.

Sesizarea se depune în scris în cutia poștală a Centrului Terapeutic EDFORSO (Educație, Formare,
Societate), din str. Rezervelor nr. 58C, bl.6, ap. 11, sat Dudu, comuna Chiajna, județul Ilfov, iar periodic,
cel puțin bilunar coordonatorul locuinței, împreună cu beneficiarul și un membru al consiliului director al
asociației, verifică conținutul cutiei poștale, iar eventualele sesizări sau reclamații privind abuzuri sau
neglijări sunt consemnate în Registrul de evidență a cazurilor de abuz și neglijare. În cazul în care
coordonatorul locuinței nu poate rezolva local sesizarea, aceasta este adusă la cunoștință în 24 de ore
membrilor Consiliului Director din cadrul Asociației Vocea Copiilor Abandonați, care demarează
procedurile de cercetare și soluționare a situației semnalate. În termen de 10 zile, persoana desemnată de
asociație trebuie să comunice răspunsul în scris la sesizare. Răspunsul la sesizare poate fi contestat în 24
ore, prin depunerea contestației la sediul Centrului Terapeutic EDFORSO (Educație, Formare, Societate),
MEMBRĂ A FEDERAȚIEI

Str. Șoseaua Snagov Nr. 135, Bl. D4, Sc. 1, Ap. 2
Com./Sat Snagov,Ilfov, România
Tel.: +4 0743365469
www.voceacopiilor.ro
office@voceacopiilor.ro
www.faceboock.com/voceacopiilor

32

iar membrii Consiliului Director vor reevalua situația sesizată și vor informa instituțiile abilitate să
soluționeze contestația la sesizarea primită.
S14.2 Asociația încurajează şi sprijină beneficiarul pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare,
exploatare sau de tratament degradant la care este supus din partea persoanei sau persoanelor cu
care acesta intră în contact, atât în locuință, cât şi în afara acesteia.
În Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) beneficiarul /beneficiarii este /sunt protejați
împotriva oricărei forme de abuz (verbal, fizic, psihologic, sexual, financiar-material, etc), neglijării sau a
tratamentului inuman ori degradant – fapte comise deliberat sau din ignoranță.
Se asigură informarea specialiștilor /voluntarilor și beneficiarilor asupra procedurii cu privire la prevenirea,
identificarea, semnalarea, evaluarea și soluționarea suspiciunilor sau acuzațiilor de abuz/neglijență asupra
beneficiarului.
Coordonatorul locuinței încurajează și sprijină beneficiarul să sesizeze orice formă de abuz din partea
oricărei persoane aflate în raport de lucru cu acesta, sau a unor persoane din afara mediului de protecție
socială.
S14.3 Asociația Vocea Copiilor Abandonați organizează sesiuni de instruire a specialiștilor
/voluntarilor aflați în raport de lucru cu beneficiarul locuinței privind cunoaşterea şi combaterea
formelor de abuz şi neglijare.
Asociația instruiește persoanele aflate în relație de lucru cu beneficiarul cu privire la: prevenirea și
combaterea oricărei forme de abuz în relația cu beneficiarul pe tot parcursul derulării activităților din
locuință și din afara acesteia, modalitățile de sesizare a tuturor formelor de abuz la care poate sau este supus
beneficiarul.
Specialiștii sau voluntarii asociației care identifică situații de abuz, neglijare sau exploatare a unui
beneficiar, au obligația de a înștiința imediat coordonatorul locuinței, care aplică legislația în vigoare
(anunță, după caz, salvarea, poliția, procuratura).
S14.4 Asociația monitorizează activităţile întreprinse de beneficiar pe perioada când nu se află în
incinta locuinței, în scopul prevenirii riscului de abuz sau exploatare.
Asociația elaborează chestionare specifice care se aplică tuturor beneficiarilor, cât şi persoanelor din
comunitate cu care aceştia au contacte regulate, dacă este cazul, pentru identificarea oricăror forme de abuz
sau exploatare.
S14.5 Asociația aplică prevederile legale cu privire la semnalarea către organismele /instituţiile
competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în
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regim de urgenţă.
Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate), deţine un
Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz și incidentelor deosebite, în care se menţionează inclusiv
instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse în soluționarea situației semnalate.

STANDARD 15 - SESIZĂRI /RECLAMAŢII
Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin coordonatorul Locuinței EDFORSO (Educație, Formare,
Societate) încurajează beneficiarul sau orice persoană de referință pentru acesta, să îşi exprime
opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea organizației.
S15.1 Asociația asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarului şi a persoanelor
de referință față de acesta cu privire la serviciile primite.
Beneficiarul sau persoana de referință sunt informați, încă de la primirea în locuință, asupra modalităților de
efectuare a reclamațiilor şi sesizărilor:
-

cui se adresează;

-

cum se face reclamația/sesizarea;

-

care sunt etapele și termenele de răspuns;

-

cum se răspunde la sesizare;

-

cine se va ocupă de rezolvarea cazului.

Asociația pune la dispoziţia beneficiarului un registru de sesizări și reclamații în locuință, precum și
posibilitatea semnalării oricărei situații deosebite la cutia poştală a Centrului Terapeutic EDFORSO
(Educație, Formare, Societate), în care acesta poate depune sesizări /reclamaţii scrise cu privire la aspectele
negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii asociației, în legătură cu calitatea
serviciilor de protecţiei socială în locuință. Conţinutul cutiei poștale se verifică săptămânal sau cel mult
bilunar de către coordonatorul locuinței, şi se înregistrează în Registrul de evidenţă a documentelor
organizației cu dată şi număr.
S15.2 Coordonatorul locuinței informează beneficiarul, asupra modalităţii de formulare a
eventualelor sesizări/reclamaţii.
Informarea beneficiarului se realizează în termen de maxim 30 de zile de la admiterea sa în locuință.
În Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor, se înscriu data la care a avut loc informarea,
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persoana care a efectuat-o şi semnătura beneficiarului.
S15.3 Asociația asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor.
Sesizările/reclamaţiile depuse în cutia poștală a Centrului Terapeutic EDFORSO (Educație, Formare,
Societate) sunt înregistrate cu data verificării cutiei poștale, iar în funcţie de natura şi complexitatea
reclamaţiei/sesizării, furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a da un răspuns în scris beneficiarului, în
termenul prevăzut de lege.
Sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul centrului cel puţin 5 ani de la
înregistrare.
Furnizorul de Servicii Sociale arhivează toate sesizările /reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare.

MODUL VI - MANAGEMENT ȘI RESURSE UMANE (Standarde 16-17)
STANDARD 16 - ADMINISTRARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) este componentă funcționlă din subordinea
Asociației Vocea Copiilor Abandonați și este organizată ca serviciu social de tip rezidenţial, și asigură
găzduirea tinerilor care au beneficiat de măsura protecției speciale în sistemul de protecție a copilului
și nu au unde să locuiască.
Beneficiarii locuinței sunt tineri care au beneficiat de măsura protecției speciale în sistemul de protecție a
copilului și nu au unde să locuiască, iar eligibilitatea de admitere a beneficiarului în locuință se realizează în
baza deciziei de revocare a măsurii de plasament, emisă de Comisia pentru Protecția Copilului din aria de
domiciliu al acestuia.
S16.1 Locuința funcţionează conform prevederilor regulamentului propriu de organizare şi
funcţionare.
Locuința deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea
prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare privind acordarea serviciilor
sociale, categoriei de beneficiari pentru care este destinată.
Asociația Vocea Copiilor Abandonați prin Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) face
cunoscut Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) în cadrul unor sesiuni de informare a
beneficiarului, membrilor voluntari și specialiștilor aflați în raport de lucru cu beneficiarul, cel puţin o dată
pe an, iar tabelul cu participanţii la sesiunile de informare şi semnăturile acestora constituie anexă la ROF.
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Locuinței EDFORSO (Educație, Formare, Societate) poate fi
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accesat de către orice persoană interesată pe site-ul Asociației Vocea Copiilor Abandonați la adreasa:
www.voceacopiilor.ro, secțiunea proiecte.
S16.2 Locuința este administrată şi coordonată de către o persoană de conducere competentă, în
regim de voluntariat.
Conducerea Locuinței EDFORSO (Educație, Formare, Societate) se află în sarcina unui coordonator, fiind
unitate fără personalitate juridică.
Coordonatorul locuinței este absolvent de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă în domeniul științelor
socio-umane, psihologiei, sociologie sau echivalentă, cu experienţă de minimum 2 ani în domeniul
serviciilor sociale sau este absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, medical, economic, al
ştiinţelor administrative sau echivalentă, cu experienţă de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
Conducătorul locuinței este capabil să asigure un management eficient şi modern, care să contribuie la
creşterea permanentă a calităţii serviciilor acordate de furnizorul de servicii sociale prin

locuință.

Atribuțiile coordonatorului locuinței se regăsesc în fișa voluntarului, care se află la sediul Centrului
Terapeutic EDFORSO (Educație, Formare, Societate), situat în str. Rezervelor nr. 58C, bl. 6, ap. 11, sat
Dudu, comuna Chiajna, județul Ilfov.
S16.3 Coordonatorul locuinței se asigură că beneficiarul şi orice persoană interesată, precum şi
instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi
performanţele sale.
Conducătorul locuinței elaborează anual un raport de activitate pe care-l publică pe site-ul propriu al
Asociației Vocea Copiilor Abandonați la adresa: www.voceacopiilor.ro.
Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior, un raport de
activitate care cuprinde cel puţin următoarele: scurtă descriere a activităţilor, gradul de implementare a
standardelor de calitate şi problemele întâmpinate, proiecte finanţate, rezultatele controalelor, propuneri
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, inclusiv măsurile care s-au impus din analiza gradului de
satisfacţie a beneficiarului faţă de calitatea vieţii din locuință.
S16.4 Locuința facilitează participarea beneficiarului şi a specialiștilor sau voluntarilor organizației
la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor
acordate.
Locuința încurajează şi creează condiţiile de implicare activă a beneficiarului şi coordonatorului locuinței în
elaborarea unui plan propriu de dezvoltare care are în vedere îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii
vieţii beneficiarilor.
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S16.5 Conducerea locuinței asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de
asistenţă socială de la nivelul primăriei, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii
civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor admiși în locuință.
Asociația promovează relaţiile de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi
furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care se află
beneficiarul, precum şi pentru a face cunoscută activitatea desfăşurată.
Asociația prin Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) participă la evenimente şi programe
comune cu alte servicii sociale din comunitate.
Asociația consemnează şi păstrează corespondenţa cu orice autoritate sau instituţie publică, cu organizaţii
ale societăţii civile, culte, etc., sau orice alte documente care evidenţiază colaborarea sau parteneriatul cu
acestea.
Asociația încurajează activitatea voluntarilor şi foloseşte serviciile acestora în interesul beneficiarilor, în
condiţiile legii; activitatea voluntarilor este coordonată de conducătorul locuinței.
Asociația promovează parteneriatul în acțiuni de integrare /reintegrare a tinerilor postinstituționalizați în
societate, prin identificare şi implicare de organisme guvernamentale sau neguvernamentale, specialişti sau
alte persoane resursă din diferite domenii de activitate.
S16.6 Coordonatorul locuinței cunoaşte şi aplică normele legale privind gestionarea şi administrarea
resurselor financiare, materiale şi umane ale asociației.
Locuința este evaluată periodic de autoritatea/organizaţia/instituţia care îl coordonează metodologic şi/sau îl
finanţează, conform unui set de indicatori care privesc eficienţa administrării resurselor umane, financiare,
materiale, precum şi eficacitatea şi performanţa activităţii desfăşurate.
Locuința este supusă unui audit intern/evaluare internă, cel puţin o dată la 4 ani, în baza indicatorilor proprii
de măsurare a eficienţei, eficacităţii şi performanţei activităţii sale.
Locuința prin Asociația Vocea Copiilor Abandonați deţine (sau după caz, poate prezenta) documentele
financiar-contabile, precum şi rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege.
S16.7 Asociația prin Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) organizează sesiuni de
informare a specialiștilor și voluntarilor aflați în raport de lucru cu beneficiarul în baza unor module
de instruire și formare profesională.
Modulele de instruire și formare profesională sunt structurate pe următoarele teme: egalitatea de șanse;
prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru diversitate;
respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența tinerilor postinstituționalizați, a
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particularităților psiho-comportamentale privind persoanele tinere aflate într-o situație de vulnerabilitate și
potențial de marginalizare socială.

STANDARD 17 - RESURSE UMANE
S17.1 Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) dispune de o structură cu specialiști
capabili să asigure activitățile și serviciile specifice, în concordanță cu scopul /funcțiile și rolul
locuinței în comunitate, coroborat cu nevoile beneficiarilor.
Specialiștii și voluntarii Asociației Vocea Copiilor Abandonați desemnați să asigure servicii de specialitate
beneficiarului din locuință, sunt absolvenți de studii superioare în domeniul de activitate socio-uman
(psihoterapeut - persoană fizică autorizată, psiholog cu drept de liberă practică, jurist).
S17.2 Structura de organizare a resursei umane pentru Locuința EDFORSO (Educație, Formare,
Societate) corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.
Pentru Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) activează trei specialiști cu pregătire
universitară în domeniul socio-uman în vederea asigurării activității curente cu beneficiarul admis în
locuință, și dispune de un psihoterapeu, psiholog, iar coordonatorul fiind de profesie și jurist.
Activitatea specialiștilor menționați anterior este remunerată financiar doar către psihoterapeut cu 50 lei/oră
pentru serviciile asigurate beneficiarului, iar juristul și psihologul asociației desfășoară activitatea
profesională în regim de lucru ca voluntari.
S17.3 Statul de funcții aprobat, în copie, precum și contractele de prestări servicii încheiate cu diverși
specialiști sau contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul Centrului Terapeutic EDFORSO
(Educație, Formare, Societate), situat în str. Rezervelor nr. 58C, bl. 6, ap. 11, sat Dudu, comuna
Chiajna, județul Ilfov.
Conducerea asociației respectă dispozițiile legale privind asigurarea personalului de specialitate. Pe lângă
personalul de specialitate ale căror servicii sunt contractate, furnizorul de servicii sociale încurajează
implicarea voluntarilor și a internilor, atât ca personal de specialitate, cât și auxiliar, și încheie cu aceștia
contracte de voluntariat, respectiv internship, conform legii.
Contractele de prestări servicii, contractul de voluntariat, respectiv internship (în original sau în copie) sunt
disponibile la sediul centrului. Conducerea Asociației Vocea Copiilor Abandonați întocmește fișa
voluntarului pentru fiecare persoană care desfășoară activitate de voluntariat. În fișele de voluntariat sunt
înscrise atribuțiile concrete ale voluntarului, relațiile de subordonare și de colaborare. Fiecare fișă de
voluntariat este semnată de către președintele organizației și de voluntar.
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Fișele de voluntariat se revizuiesc ori de câte ori atribuțiile voluntarului se modifică. Fișele voluntarilor sunt
disponibile la sediul Centrului Terapeutic EDFORSO al Asociației.
Coordonatorul locuinței realizează anual evaluarea activității voluntarului și întocmește un raport
/document în acest sens.
S17.4 Locuința EDFORSO (Educație, Formare, Societate) prin coordonatorul desemnat se asigură că
specialiștii asociației aflați în raport de lucru cu beneficiarul locuinței sunt implicați în diverse activități de
creștere a performanțelor profesionale.
Asociația Vocea Copiilor Abandonați susține programul de instruire și formare profesională pentru
specialiștii și voluntarii care se află în raport de lucru cu beneficiarul locuinței. Pentru înregistrarea
sesiunilor de instruire, asociația deține și utilizează un registru de evidență privind perfecționarea continuă a
specialiștilor și voluntarilor, în care consemnează numele persoanelor instruite, data sesiunii de instruire,
tema instruirii, numele persoanei care a realizat instruirea, semnătura persoanei instruite și a specialistului
care a realizat instruirea.
Documentul de instruire și formare profesională este disponibil la sediul asociației, precum și copii după
atestatele, certificatele, diplomele obținute de specialiștii care asigură servicii de specialitate beneficiarului
din locuință.
Asociația se asigură că specialiștii și/sau voluntarii care prin natura activității lor asigură servicii de
specialitate beneficiarului din locuință, se supun controalelor medicale periodice prevăzute de lege.
Documentele emise ca urmare a controalelor medicale se păstrează la dosarul personal al specialistului
/voluntarului din cadrul Asociației Vocea Copiilor Abandonați.
Coordonator locuință
Vișinel Costel Balan
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