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SERVICIILOR SOCIO-EDUCATIVE

reprezintă ansamblu de măsuri şi activităţi
realizate pentru a satisface necesităţile sociale
ale tinerilor în vederea depăşirii situaţiilor de 
dificultate și de prevenire a marginalizării şi

excluziunii sociale. 



VULNERABILITATEA TINERILOR:
 Stări de tensiune
 Stres
 Insecurizare
 Îngrijorare
 Tristețe
 Teamă
 Instabilitate
 Furie și lipsuri
 Conflicte între generații
 Neglijare și uneori abuz. 



PRINCIPIILE SERVICIILOR SOCIO-
EDUCATIVE SINT:

 Asistenţă socială orientată,  
 Accesibilitatea

 Centrarea pe beneficiar, 
 Oportunităţi egale,

 Celeritate



Dreptul la servicii socio-educative este stabilit
în mod individual, în baza evaluării necesităţilor

personei de aceste servicii. 



SERVICII ADRESATE TINERILOR

 informare; 
 consiliere psihologică; 
 consultanţă; 
 orientare profesională; 
 servicii pentru dezvoltarea abilităților cognitive, 

de comunicare și comportament; 
 servicii de dezvoltare a capacităţilor ocupaţionale;
 activităţi de petrecere a timpului liber; 
 asistență juridică;
 alimentare.



CONSILIERE PSIHOLOGICĂ; 

intervenție psihologică în 
scopul optimizării, 
autocunoașterii și 
dezvoltării personale sau 
în scopul prevenției și 
remiterii problemelor 
emoționale, cognitive și 
de comportament.

 Centru pentru 
Copilarie, Adolescență 
și Familie;



ORIENTARE PROFESIONALĂ; 

le permite să îşi cunoască şi 
să-şi evalueze potenţialul, 
să-și planifice viitorul 
profesional şi să 
identifice acţiunile și 
resursele necesare pentru 
a-şi urma cariera.

 Centru de servicii 
sociale pentru copil si 
familie;



SERVICII PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR
COGNITIVE, DE COMUNICARE ȘI COMPORTAMENT

program centrat pe
preventie si optimizare, ce

faciliteaza si sprijina
copilul in dezvoltarea

acceptarii neconditionate
de sine, abilitatilor de 

relationare interpersonala, 
strategiilor de rezolvare de 

probleme si de luare a 
deciziilor, abilitatilor de a 

face fata emotiilor
problematice si in 
construirea unei

perspective mai flexibila
asupra vietii.

 Centre de Sănătate 
Prietenoase
Tinerilor;



SERVICIILE SOCIO-EDUCATIVE POATE
CONTRIBUI LA:

 construirea personalității și identității a
tînărului;

 dezvoltarea abilităților de comunicare;
 dezvoltarea abilităților de comportament;
 descoperirea celuilalt, a lumii, a lui însuși;
 învățarea valorilor și regulilor necesare

conviețuirii în societate;
 dezvoltare a capacităţilor ocupaţionale;
 depăşirea situaţiilor de dificultate;
 prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale;



VĂ MULTUMESC!
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