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Carta Drepturilor Copiilor
www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=373&viewItem=579
CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII CU
DIZABILITATI "PODUL LUNG"

Capitolul I :
Drepturi generale ale copilului

Art. 1 Copilul nu poate fi separat de parintii sai sau de unul dintre ei, împotriva vointei acestora, cu exceptia
cazurilor expres si limitativ prevazute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare si numai daca acest lucru este
impus de interesul superior al copilului.
Art. 2 Copilul are dreptul la respectarea personalitatii si individualitatii sale si nu poate fi supus pedepselor
fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante.
Art. 3 Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vietii sale intime, private si familiale.
Art. 4 Copilul are dreptul la odihna si vacanta.
Art. 5 Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricaror forme de violenta, abuz, rele tratamente sau
neglijenta, exploatare.
Art. 6 Copilul are dreptul sa depuna singur plângeri referitoare la încalcarea drepturilor sale fundamentale.

Capitolul II : Drepturi specifice ale beneficiarilor centrului

Art. 7 Drepturile prevazute de prezenta Carta sunt garantate tuturor beneficiarilor serviciilor centrului, fara
discriminare, indiferent de rasa, culoare, sex, limba, religie, nationalitate, apartenenta etnica sau origine
sociala, de situatia materiala, de gradul si tipul unei deficiente, de statutul la nastere, sau de statutul dobândit,
de dificultatile de formare si dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale parintilor sau ale altor reprezentanti
legali sau de orice alta distinctie.
Art. 8 Copilul cu dizabilitati are dreptul de a beneficia de toate serviciile centrului, pe baza principiului
asigurarii unei îngrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare copil.
Art. 9 Copilul cu dizabilitati are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sanatate pe care o poate
atinge si de a beneficia de serviciile medicale si de recuperare necesare pentru asigurarea unei realizari
efective a acestui drept.
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Art. 10 Copilul cu dizabilitati are dreptul de a primi o educatie care sa îi permita dezvoltarea, în conditii
nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalitatii sale.
Art. 11 Copilul cu dizabilitati si/sau reprezentantul sau legal are dreptul de a participa la luarea deciziilor care
îl privesc în furnizarea serviciilor de îngrijire, educatie si recuperare.
Art. 12 Copilul cu dizabilitati are dreptul de a-i fi ascultata opinia si considerarea acesteia tinând cont de
gradul sau de maturitate.
Art. 13 Beneficiarii serviciilor oferite de centrul nostru au dreptul la pastrarea confidentialitatii asupra
informatiilor furnizate si primite.
Art. 14 Copilul cu dizabilitati are dreptul la îngrijire speciala, adaptata nevoilor sale. Îngrijirea speciala consta
în ajutor adecvat situatiei copilului si parintilor sai si se acorda gratuit, ori de câte ori acest lucru este posibil,
pentru facilitarea accesului efectiv si fara discriminare al copiilor cu dizabilitati la educatie, formare
profesionala, servicii medicale, recuperare, activitati recreative precum si la orice alte activitati apte sa le
permita deplina integrare sociala si dezvoltare a personalitatii lor.
Art. 15 Dreptul de a primi asistenta la hranire, daca este necesar, pe timpul desfasurarii programului,
încurajându-se totodata hranirea independenta.
Art. 16 Dreptul de a li se asigura un mediu curat, igienic, protejat contra infectiilor.
Art. 17 Dreptul la conditii corespunzatoare de igiena personala si mentinerea sanatatii precum si asistenta de
specialitate pentru cei care au dificultati de autoîngrijire.
Art. 18 Dreptul de a participa la activitatile de recuperare, în functie de recomandarile profesionistilor:
logopedie, ergoterapie, kinetoterapie, electroterapie, hidroterapie, masaj, cluburi.

Capitolul III Drepturile parintilor sau ale reprezentantilor legali ai copilului

Art. 19 Familiile copiilor au dreptul de a fi tratate cu respect.
Art. 20

Familiile copiilor au dreptul de a beneficia de consiliere atunci când o solicita.

Art. 21

Familiile copiilor au dreptul de a avea acces la toate informatiile în legaturacu copilul lor.

Art. 22 Familiile copiilor au dreptul de a participa la activitatile si întâlnirile referitoare lacopiii lor pe baza
programarilor stabilite de comun acord cu profesionistii centrului.
Art. 23 Familiile copiilor au dreptul de a se adresa conducerii institutiei pentru orice fel de problemape
care o au în legaturacu evolutia copilului sau recuperarea acestuia.
Art. 24 Dreptul la informare cu privire la necesitatea si importanta continuarii activitatilor si a exercitiilor
recomandate de catre profesionisti.
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Art. 25
Dreptul de a refuza &ndash; în conditii obiective &ndash; primirea serviciilor oferite de catre
centrul nostru.

Capitolul IV : Obligatiile beneficiarilor

Art. 26 Obligatia de a respecta contractul încheiat cu institutia noastra.
Art. 27 Obligatia de a respecta serviciile primite, regulile institutiei precum si personalul acesteia.
Art. 28 Obligatia de a colabora cu personalul în legaturacu evolutia copilului si cu activitatea de recuperare in
care este implicat în institutie.
Art. 29 Obligatia de a raspunde solicitarilor din partea centrului în vederea participarii la discutii referitoare
la planul de interventie individualizat sau în legaturacu comportamentul copilului.
Art. 30 Obligatia de a însoti copilul la cabinetul medical atunci când acesta este bolnav si de a-l opri la
domiciliu în perioada de convalescenta (viroze respiratorii, gripa sau boli contagioase) pânacând medicul îi va
da avizul de a reveni în colectivitate pentru a nu contamina ceilalti beneficiari.
Art. 31 Obligatia de a respecta programul de activitati si terapii al centrului si de a nu solicita servicii
suplimentare fata de cele prevazute în contractul de acordare al serviciilor sociale.
Art. 32 Obligatia de a furniza date corecte cu privire la identitatea copilului, situatia familiala, sociala,
medicala si economica.
Art. 33 Obligatia de a anunta orice absenta a copilului de la programul de activitati si terapii al centrului si de
a prezenta documente justificative pentru perioadele de absenta din centru.
Art. 34 Obligatia de a trimite copilul la programul de activitati si terapii în conditii de igiena corporala
adecvata.
Art. 35 Obligatia de a anunta orice modificare de tratament medicamentos si/sau alte boli ivite pentru
supravegherea si mentinerea starii de sanatate a copilului. În caz de internare a copilului în spital sa aduca
copia biletului de iesire din spital. Medicatia trebuie asigurata de catre familie si pe perioada frecventarii
centrului de zi.
Art. 36 Obligatia de a avea un comportament respectuos fata de personalul angajat si fata de ceilalti
beneficiari ai serviciului.

Capitolul V Obligatiile profesionistilor

Art. 37 Obligatia de a respecta standardele generale de calitate si standardele minime obligatorii în acordarea

Page 3/4

Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886
email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

serviciilor catre beneficiari.
Art. 38 Obligatia de a respecta codul etic al institutiei.
Art. 39 Obligatia de a respecta contractul încheiat între institutie si beneficiari.
Art. 40 Obligatia de a respecta prezenta carta a drepturilor beneficiarilor.
Art. 41 Obligatia de a nu face discriminari pe baza de : sex, religie, rasa, etnie,
orientare politica si venituri.

apartenenta profesionala,

Art. 42 Obligatia de a nu se implica în relatii suplimentare cu beneficiarii.
Art. 43 Obligatia de a nu folosi informatiile obtinute în timpul terapiei cu copiii în scopuri personale.
Art. 44

Obligatia de a nu impune o decizie luata de catre profesionist beneficiarului.

Art. 45

Obligatia de a pune interesul beneficiarului mai presus de interesul sau.

Page 4/4

