Consiliul Judetean Hunedoara
Direqia Generala de Asistenta Sociala ~i Proteqia Copilului

INFORMARE

Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Hunedoara, organizeaza o sesiune
de recrutari in vederea atestarii ~i angajarii ca asistent maternal profesionist. Asistentul maternal
profesionist este persoana fizica, atestata in conditiile legii care asigura la domiciliul sau cre~terea,
ingrijirea ~i educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care Ii prime~te in plasament.
Persoanele interesate sunt a~teptate sa se prezinte la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i
Protectia Copilului Hunedoara din localitatea Deva, str. Gheorghe Baritiu, nr. 21, la Serviciul
Management de Caz pentru Serviciile de tip Familial, asistenti maternali profesioni~ti - telefon 0254 I
262336 - pentru a primi toate informatiile necesare ~i a fi consiliate de speciali~tii serviciului.
Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie tinut cont de cateva conditii:
1. sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
2. sa aiba domiciliul in judetul Hunedoara ~i sa aiba acces la servicii medicale ~i servicii educative;
3. prin comportamentul lor in societate, starea de sanatate ~i profilul psihologic, sa prezinte garantii
pentru indeplinirea corecta a obligatiilor care revin unui parinte, referitoare la cre~terea, ingrijirea ~i
educarea copiilor sai;
4. sa aiba in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, educatie ~i
odihna ale utilizatorilor sai;
5. sa ofere spatiu suficient ~i comod pentru membrii familiei, dar ~i pentru copiii ce urmeaza sa-i
primeasca in plasament;
6. sa aiba minimum 8 clase;
7. sa manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de varsta copilului, apartenenta
etnica, religie, stare de sanatate;
8. sa fie dispusa ~i sa aiba capacitatea sa primeasca copil/copii in plasament in regim de urgenta, cu
varste cuprinse intre 0 ~i 18 ani, avand in vedere situatia de rise.
Nu poate fi asistent maternal profesionist:
1. persoana care a suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva pentru
savar~irea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu profesia de asistent maternal profesionist;
2. parintele decazut din drepturile parinte~ti sau caruia i-au fost interzise sau !imitate drepturile
parinte~ti prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva ~i irevocabila;
3. persoana care sufera de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
4. persoana care are proprii copii dati in plasament.
Mai multe informatii referitoare la conditiile de atestare ca asistent maternal profesionist
(AMP) pot fi gasite ~i pe site-ul DGASPC Hunedoara - www.dgaspchd.ro la sectiunea Prezentare/
Servicii apa rat propriu/ Serviciul management de caz pentru serviciile de tip familial, asistenti maternali
profesioni~ti.
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