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INFORMARE
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara implementează, în calitate de
partener al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, proiectul TEAM-UP:
Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității
sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali profesioniști la nivelul comunității. Astfel,
D.G.A.S.P.C. Hunedoara desfășoară acțiuni de recrutare, selecție și angajare de asistenți maternali profesioniști.
Pentru persoanele interesate să devină asistenți maternali profesioniști există pe site-ul instituției informații
cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, precum și documentele care trebuie depuse.
În contextul epidemiei de COVID-19 și pentru limitarea răspândirii infecției cu SARS-Cov2, informăm
persoanele interesate să devină asistent maternal profesionist că pot solicita informații cu privire la această profesie
sau pot trimite documente necesare în procesul de evaluare și atestare ca asistent materna telefonic, electronic sau
prin poștă, având la dispoziție următoarele coordonate:
- Telefonic: 0254233340; 0254233341
- Electronic: ampdgaspchd@gmail.com, dgaspchd@gmail.com;
- Poștă: Deva, Piața Gării, nr. 9A, jud. Hunedoara.
Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condițiile legii care asigură la domiciliul său
creșterea, îngrijirea și educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament.
Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie ținut cont de câteva condiții:
1. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
2. să aibă domiciliul în județul Hunedoara și să aibă acces la servicii medicale și servicii educative;
3. prin comportamentul lor în societate, starea de sănătate și profilul psihologic, să prezinte garanții pentru
îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;
4. să aibă în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale
utilizatorilor săi;
5. să ofere spațiu suficient și comod pentru membrii familiei, dar și pentru copiii ce urmează să-i primească în
plasament;
6. să aibă minimum 8 clase;
7. să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenența
etnică, religie, stare de sănătate;
8. să fie dispusă și să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de urgență, cu vârste cuprinse
între 0 și 18 ani, având în vedere situația de risc.
Nu poate fi asistent maternal profesionist:
1. persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârșirea unei
infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist;
2. părintele decăzut din drepturile părintești sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părintești prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă;
3. persoana care suferă de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
4. persoana care are proprii copii dați în plasament.
Persoanele care transmit/depun documente necesare evaluării vor fi contactate de către specialiștii
Serviciului Management de caz pentru serviciile de tip familial, asistenți maternali profesioniști în vederea stabilirii
unei vizite la domiciliu pentru evaluarea în teren a condițiilor, respectând toate măsurile de siguranță care se impun.
Cei care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, pot fi atestați ca asistent maternal profesionist și angajați în cadrul
DGASPC Hunedoara.
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