ANEXA Nr.3
la H.C.L. S.6 nr. ........./.................

Procedură privind controlul comportamentului copiilor din cadrul Centrul de Plasament
“Acasă”
Personalul centrului reacționează pozitiv la diversele comportamente ale copiilor și, în
cazul unor comportamente inacceptabile repetate ale acestora, aceștia

hotărăsc și aplică

sancțiuni constructive, cu scop educativ.
Beneficiarii centrului sunt încurajați și sprijiniți să-și formeze o conduită acceptabilă
pentru grup și societate, iar atunci când au un comportament inadecvat sunt tratați de personal în
mod constructiv, fără excese sau subiectivism.
Centrul de Plasament “Acasă” deține și aplică o procedură privind controlul
comportamentului copiilor și are în vedere, în principal, modalitățile de reacție și intervenție ale
personalului în situații de comportament inadecvat al copiilor față de normele de conduită
acceptabile, cu orientare spre sancționarea prin acțiuni educative și constructive de corectare
Procedura privind controlul comportamentului beneficiarilor este disponibilă în format
fizic la sediul centrului.
Personalul centrului este pregătit și instruit pentru a acționa conform procedurii privind
controlul comportamentului copiilor, în concordanță cu particularitățile de vârstă și cu nevoile
individuale ale copiilor. Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraționale, cum ar fi:


pedeapsa corporală;



deprivarea de hrană, apă sau somn;



penalitățile financiare;



orice examinare intimă a copilului dacă nu are o rațiune medicală și nu e efectuată de
personal medico-sanitar;



confiscarea echipamentelor copilului;



privarea de medicație sau tratament medical;



pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup;
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implicarea unui copil în pedepsirea altui copil;



orice restricționare a contactului cu familia dacă nu există o hotărâre în acest sens,
conform legii.
Personalul Centrului de Plasament “Acasă” este instruit periodic, cunoaște și aplică

Procedura privind controlul comportamentului beneficiarilor iar sesiunile de instruire/informare
sunt consemnate în Registrul de privind instruirea personalului .
Centrului de Plasament “Acasă”

realizează o evidență specială a cazurilor care au

necesitat aplicarea unor măsuri restrictive și menționează expres situațiile în care se pot aplica
măsuri restrictive și tipul acestora (de exemplu, imobilizare, izolare etc.).
Măsurile restrictive reprezintă ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării
copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se
aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante. Toate cazurile în care se aplică
măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fișă de specială de evidență a comportamentelor
deviante, atașată programului pentru ocrotirea sănătății copilului, în care se precizează: numele
copilului, data, ora și locul incidentului; măsurile luate; numele membrilor personalului care au
acționat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii; eventualele consecințe ale
măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările. După aplicarea
măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de maxim 24 de ore.
Șeful Centlui este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și în
funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament
deviant, factori de risc) și va decide modalitatea de intervenție și monitorizare ulterioară, precum
și persoana responsabilă.
Fișa specială de evidență a comportamentelor deviante ale beneficiarului este disponibilă
în dosarul personal al beneficiarului și e atașată la programul pentru ocrotirea sănătății copilului.
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