
 
 

CENTRUL DE ZI BAMBI CAMPULUNG 
 
 ·Prezentare generala: 

  
 Centrul de Zi Bambi functioneaza in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Arges, fara personalitate juridica, fiind infiintat in data de 30.08.2006 prin 
Hotararea nr. 119/30.08.2006 a Consiliului Judetean Arges, avand o capacitate de 40 locuri. 

Centrul de Zi Bambi este un serviciu pentru protectia copilului a carui misiune este de a 
preveni abandonul si institutionalizarea copiilor prin desfasurarea unor activitati de ingrijire, educatie, 
recreere – socializare, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire  copii. 

 
Serviciile oferite (obiective, beneficiari) 
 
Obiectivele Centrului de Zi Bambi sunt: 
- prevenirea abandonului si institutionalizarii copilului; 
- respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
- egalitatea sanselor si nediscriminarea; 
- asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului cat si responsabilizarea 

parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti. 
Serviciile Centrului de Zi Bambi sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, 

precum si seviciile oferite de alti furnizori de servicii corespunzatoare nevoilor individuale ale copiilor 
in contextual lor socio-familial. 

 
 

        
 
Activitatile ce se desfasoara in cadrul Centrului de Zi Bambi sunt activitati de ingrijire, 

educatie, recreere –socializare, formarea si dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, 
consiliere pentru parinti, discutii si oferirea de material informative parintilor in ceea ce priveste modul 
de preparare a hranei, depistarea precoce a semnelor de boala, acordarea primului ajutor. 

 
Centrul de Zi Bambi asigura beneficiarilor hrana zilnica si materialele, rechizitele conform 

legislatiei in vigoare, jucarii si medicamente de urgenta. 



    
Asigurarea hranei copiilor care frecventeaza Centrul de Zi Bambi se face in functie de numarul 

de ore pe care copiii il petrec in centru. Meniurile asigura o alimentatie echilibrata, in conformitate cu 
preferintele si nevoile biologice specifice fiecarei varste, regimurilor recomandate de medic si normele 
in vigoare privind necesarul de calorii si elemente nutritive. 

De asemenea, Centrul de Zi Bambi asigura transportul copiilor de acasa la centru si retur. 
 
Beneficiarii Centrului de Zi sunt: 
- copiii ce provin din familii monoparentale; 
- copii ce provin din familii aflate in dificultate din punct de vedere material, financiar sau 

educational; 
- copiii aflati in grija unui reprezentant legal ce necesita sprijin in vederea cresterii si educarii 

acestora;  
-  

                                             
 
- copiii si parintii carora li se acorda prestatii si servicii destinate prevenirii separarii lor; 
- copiii care au beneficiat de o masura de protectie speciala si au fost reintegrati in familie; 
- copiii care beneficiaza de o masura de protectie speciala. 
 
Criteriile avute in vedere vor tine seama de : 
- conditiile materiale ale familiei; 
- programul de lucru al membrilor familiei; 
- starea de sanatate a copilului; 
- numarul de copii din familia respective; 
- posibilitatea familiei de a se racorda la programul centrului si distanta dintre domiciliu si 

centrU 



                       
 

 
Acte necesare in vederea admiterii in centrul de zi: 
- cererea parintilor/reprezentantului legal; 
- ancheta sociala; 
- planul de servicii intocmit pentru prevenirea abandonului si institutionalizarii copilului; 
- certificate medicale pentru toti membrii familiei; 
- adeverinte venit/cupon pensie; 
- act proprietate/inchiriere locuinta (copie); 
- certificate casatorie (copie); 
- certificate de nastere (copii); 
- buletine de identitate/carte de identitate (copii); 
- livret de familie (copie); 
 
Proiecte derulate: 
Centrul de Zi Bambi: 
- initiaza si organizeaza actiuni de informare a comunitatii in ceea ce priveste serviciile 

oferite, rolul sau in comunitate, accesarea si modul de functionare, precum  si importanta 
existentei acestor servicii pentru copiii din comunitate si familiile acestora; 

- sprijina organizarea de campanii pentru sensibilizarea comunitatii in vederea prevenirii 
abandonului si institutionalizarii copiilor, publica date relevante despre activitatea sa in 
mod periodic, asigura respectarea legislatiei in vigoare cu privire la protectia copilului in 
relatia cu alte institutii, asigura colaborarea cu institutiile de la nivelul cominitatii (primarie, 
unitati sanitare, politie). 

                                    
 
Comunitatea cunoaste astfel serviciile de care copiii beneficiaza sau pot beneficia prin 

intermediul Centrului de Zi. 
Clientii se pot adresa in mod direct acestui serviciu sau prin referire din partea autoritatilor 

administratiei locale. Aceasta referire se face in baza unui plan de servicii intocmit pentru prevenirea 
abandonului si institutionalizarii copilului. Planul de servicii este intocmit de catre autoritatea locala 
din care provine copilul sau cu sprijinul nemijlocit al acesteia 



 
Evenimente: 
Centrul de Zi Bambi: 
- sprijina organizarea meselor festive pentru sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor cu 

prioritate in propria familie; 
- organizeaza serbari cu prilejul sarbatorilor (Craciun, Paste, Ziua Mamei, Ziua Copilului); 
- ofera copilului numeroase activitati sau situatii de invatare si de dezvoltare a deprinderilor 

de viata independenta. Activitatile educationale se desfasoara individual sau in grupuri 
mici de copii, tinand cont de varsta copiilor si de achizitiile pe care le au. 

 
 
              CONTACT 
            Adresa: Str. Juramantului, nr. 6, Campulung, Arges 
            Tel/Fax: 0248/512193 

e-mail: centruldezibambi@yahoo.com 
 
Persoane de contact: 

 Sef centru: Medic primar Aurelia Babusi Tel:0721 782 501 
 Asistent social: Alin Stanciu   Tel:0723 585 640 
 Asistent social Olguta Cocean  Tel:0744 333 923 
 
 
 
   


