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CE ESTE ASISTENŢA PARENTALĂ 
PROFESIONISTĂ?

Asistenţa Parentală Profesionistă presupune pla-
samentul în altă familie a copiilor care fie nu au 
familie, fie părinţii lor se confruntă cu diferite 
probleme:

 sunt bolnavi;
 sunt privaţi de libertate;
 duc lipsuri  materiale;
 nu au abilităţi părinteşti.

Copiii propuşi spre plasament urmează să fie 
dezinstituţionalizaţi dintr-o casă-internat şi au 
necesităţi speciale. 

CINE POATE DEVENI ASISTENT  
PARENTAL PROFESIONIST?

Asistent Parental Profesionist poate deveni orice 
persoană care:

 are vîrsta cuprinsă între 25-60 ani;
 are un loc stabil de trai; 
 are o stare satisfăcătoare a sănătăţii; 
 are abilităţi de îngrijire a copiilor;
 nu are antecedente penale.

CUI TE ADRESEZI?

Pentru a deveni Asistent Parental Profesionist 
adresează-te la structura teritorială de asistenţă 
socială (Secţia / Direcţia de asistenţă socială).

Specialiştii de acolo îţi vor explica care este proce-
dura de aplicare şi ce documente sunt necesare.

CE FEL DE SUSŢINERE  
VEI  PRIMI?

; Vei beneficia de instruire iniţială pentru a fi 
pregătit să îngrijeşti un copil în dificultate.

; Vei face parte dintr-o echipă care se va preo-
cupa de aranjarea viitorului copilului.

; Vei fi vizitat de asistenţi sociali, care îţi vor 
oferi recomandări şi susţinere în îngrijirea co-
pilului din plasament.

; Vei fi angajat cu carnet de muncă, salariu, alo-
caţie de îngrijire a copilului şi poliţă de asigu-
rare medicală.

CE OPORTUNITĂŢI VEI AVEA?

; Această muncă îţi va îmbogăţi experienţa de viaţă.
; Vei avea un rol important în viaţa unuia sau a mai 

multor copii. 
; Treptat vei vedea cum sub ochii tăi un copil trist şi 

slab se transformă într-un copil fericit, puternic şi 
încrezut în sine.

; Ți se va oferi posibilitatea de a participa la instruiri, 
unde vei face schimb de experienţă cu alţi colegi.


