ATRIBUTIILE POSTURILOR:
I.Educator
1. conştientizează rolul său în echipa pluridisciplinară şi dezvoltă relaţii profesionale, de colaborare, pe
orizontală şi pe verticală;
2. organizează activităţi de grup, în funcţie de propunerile şi preferinţele personale ale copiilor/tinerilor,
stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipa, la promovarea întrajutorării
a comunicării între copii/tineri;
3. participă la amenajarea spaţiului de locuit, acţionând pentru personalizarea lui şi implică pe copii/tineri în
această activitate, ţinând cont de preferinţele lor;
4. respectă demnitatea copilului şi foloseşte formula de adresare preferată de copil;
5. cunoaşte particularităţile de vârstă, de handicap, diferenţele individuale de conduită şi istoricul copiilor de la
grupă astfel încât să poată stabili o comunicare şi o relaţionare adecvată cu aceştia;
6. abordează relaţiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii şi favoritisme; trebuie
să ştie să-şi controleze emoţiile în faţa copilului; să observe, să recunoască şi să încurajeze toate aspectele
pozitive ale comportamentului copilului; să nu judece sau să eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze şi
să ofere recompense copilului; să ştie cum să formeze la copil simţul responsabilităţii, de asumare a
consecinţelor faptelor sale;
7. susţine dezvoltarea limbajului copilului
8. creaza contextului cotidian de stabilitate emoţională a copilului
9. acorda îngrijirile necesare copilului
10. realizeaza educaţia specializata a copilului
11. susţine integrarea copilului în viaţa socială
12. asigura menţinerea relaţiilor cu familia copilului
13. planifica activităţiile
II.Asistent social
a) asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială;
b) urmareste respectarea regulamentului intern de catre persoanele gazduite in centru si sesizeaza conducerea
in situatia incalcarii acestuia;
c) identifică şi evaluează situaţia beneficiarului ;
d) formulează problemele cu care se confruntă beneficiarul într-o anumită perioadă de timp, în anumite
circumstanţe socio-economice şi stabileşte modalităţile de suport;
e) identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din centru şi propune soluţii de depăşire a
problemelor sociale;
f) evaluează necesităţile centrului şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale din centru existente şi/sau
iniţiază crearea de servicii sociale noi;
g) mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;
h) contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea
membrilor centrului;
i) facilitează accesul beneficiarilor la prestaţii sociale;
III.Supraveghetor de noapte
1. verifica daca usile de la birou, cabinet medical si spalatorie sunt asigurate si incuiate;
2. verifica daca geamurile de la dormitoare sunt inchise;
3. supravegheaza comportamentul persoanelor asistate in timpul noptii;
4. asigura ordinea, linistea si securitatea in Centrul Social;
5. verifica ca in Centrul Social sa nu patrunda persoane straine;
6. are obligatia de a asigura pastrarea bunurilor din patrimoniu;
7. verifica sa nu fie surse de foc si reseuri aprinse in dormitoare, ia masuri pentru a nu se ajunge la incendii si
face verificari periodic, pe durata turei, la toate palierele centrului;
8. daca apar conflicte intre persoanele asistate, discuta cu acestia, mediaza, iar in cazul in care nu reuseste sa
rezolve situatia, va sesiza politia pentru interventie; intomeste referate cu privire la conflictele dintre asistati, pe care
le inainteaza sefului centrului
9. in cazul in care persoanele asistate au probleme de sanatate, in timpul noptii, anunta salvarea;
10. toate evenimentele care au loc in timpul turei de noapte se consemneaza in procesul verbal pentru a se lua
masuri de catre seful Centrului;
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11. asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a inventarului pa care il are in primire;
12. fata de persoanele asistate are o atitudine cuviincioasa, de solicitudine si respect, iar relatiile cu acestea sunt
strict profesionale;
13. face prezenta beneficiarilor din centru pe fiecare tura
14. raspunde de securitatea si integritatea persoanelor asistate in incinta Centrului;
15. cunoaşte modalităţile de acordare a primului ajutor;
16. rezolva si alte sarcini incredintate de conducerea centrului in limita competentelor sale;
17. raspunde disciplinar, civil, material si penal, dupa caz pentru neexecutarea atributiilor de serviciu.
18. cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa;
19. păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu;
20. sa utilizeze corect aparatura din dotare, sa comunice imediat conducatorului institutiei si lucratorului desemnat
cu protectia muncii orice situatie de munca despre care
au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie, sa coopereze atat timp cat e
necesar, cu angajatorul si lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate, sa-si
insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a
acestora;
21. sa nu parasessca locul de munca fara aprobarea sefului de centru
22. să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de
conducătorul instituţiei, după caz;
23 să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare
împotriva incendiilor
24. să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de
apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice
defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor
25. să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,referitoare la producerea
incendiilor
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