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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4  Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor
Cod proiect POCU/480/4/19/127169
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020



Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, partener în cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, organizează o CAMPANIE DE RECRUTARE ȘI IDENTIFICARE de persoane interesate în a deveni asistent maternal.
Scopul proiectului îl constituie creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Proiectul este destinat copiilor
aflaţi în dificultate,
cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani
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Să fii asistent maternal profesionist înseamnă: persoană atestată, special pregătită pentru a crește, îngriji și educa, la domiciliul său, unul sau mai mulţi copii, în baza unui contract individual de muncă.
Este o muncă valoroasă dacă pentru tine calitatea de părinte este esenţială! 

ȘI TU POŢI SĂ FII ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST dacă: 

	Ai domiciliu stabil pe raza judeţului Arad
	Locuinţa acoperă toate necesităţile de prepare a hranei, igienă, educaţie și odihnă pentru utilizatori și copiii care vor veni 
	Nu ai loc de muncă
	Ai capacitate deplină de exerciţiu 
	Prezinţi garanţii (morale, sociale, medicale și psihologice) pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care îi revin unui părinte.


EȘTI INTERESAT? 

CONTACTEAZĂ-NE pentru a obține informații suplimentare! 

Adresa: Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Arad, str. 1 Decembrie  1918 nr. 14, Arad, jud. Arad
Web: www.dgaspc-arad.ro 
Telefon: 0257/250325 de luni – joi: 8.00 - 16.30 și vineri: 8.00 - 14.00 



Coordonator județean 					Expert implementare local
Erika Stark 							Diana Petrică















