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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”
Axa Prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piață muncii”, Domeniul major de intervenție 2.3 „ Acces și participare la formare profesională continuă”
Titlul proiectului: –„Atelierul de meserii - Cooperare transnațională, servicii de consiliere în carieră, calificare și recalificare pentru angajații din regiunile de dezvoltare
Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, București și Ilfov” Contract nr: POSDRU/164/2.3/S/134056

A2. Organizarea si implementarea campaniilor de informare si promovare in 7 Regiuni de Dezvoltare

FISA DE PREZENTARE A OCUPATIEI SI A PROGRAMULUI DE FORMARE

Lucrător social
Cod C.O.R. 513903/532908/ N.C.: 5139.2.2

Definitia Ocupatiei
Lucrătorul social este persoana calificata care are un rol
foarte important in identificarea cauzelor de risc social la
nivelul membrilor comunitatii, fiind implicat in activitatile
care vduc la diminuarea situaţiilor de risc social la nivel individual.
Beneficiarii interventiei lucratorului social sunt: copii, copii cu handicap, persoane in risc de marginalizare sociala, adulţi cu handicap,
persoane cu probleme de sănătate mentală, persoane vârstnice, etc.
Lucrătorul social asigura servicii de susţinere pentru copilul/adultul aflat
în situaţie de risc social în comunitate sau aflat în situaţie de separare de
familia sa şi pentru care s-a luat o măsură de protecţie specială.
Lucratorul social participa la identificarea problematicii beneficiarului, la
identificarea solutiilor specifice / adecvate problematicii acestuia si la implementarea activitatilor prevazute pentru beneficiar in planul de interventie in
vederea reducerii/inlaturarii riscului social.
Lucratorul social isi desfasoara activitatea in cadrul unei echipe, in cadrul
institutiei sau si in comunitate, in demersurile de identificare a situatiilor de
risc social si in asigurarea relaţiei cu diverse servicii specializate, in interesul
beneficiarului.
In toate activitatile sale, lucratorul social lucreaza împreuna cu echipa
multidisciplinară, in servicii primare sau de protectie, la nivelul unei institutii sau interinstitutional.

Durata cursului de calificare, nivel II : 720 de ore
Cursul este organizat in:
activitati teoretice – 240 ore
activitati practice – 480 ore

Arii de competenta in conformitate cu standardul ocupational
O persoană care doreste să obtină calificarea trebuie sa
dovedească că a dobândit următoarele competenţe in
cadrul cursului:
Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor.
Planificarea activităţilor.
Comunicarea cu beneficiarii.
Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarilor.
Respectarea Normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă.
Respectarea drepturilor beneficiarilor.
Desfaşurarea activităţilor cuprinse în planul de intervenţie.
Identificarea cauzelor de risc la nivelul comunităţii.
Diminuarea situaţiilor de risc pentru beneficiar.
Susţinerea beneficiarului în activitaţile de maximizare a
gradului de autonomie personală si Monitorizarea beneficiarului în activităţile de maximizare a gradului de autonomie
socială.
Exersarea deprinderilor de viaţă independentă ale beneficiarului
Dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi cognitive ale
beneficiarului.
In cadrul cursului, competentele solicitate de calificarea de
Infirmiera sunt organizate in 6 Module (fiecare modul avand
repartizate un numar specific de ore de pregatire teoretica
si pregatire practica

Conditii de acces la acest curs de calificare:
Pentru a avea acces la cursul de calificare, cursantii vor
trebui sa fie minim minim absolvent de studii medii.

Unde isi desfasoara activitatea Lucratorul social si care sunt posibilele roluri ale acestuia la locul de munca?
Interventia sociala a lucrătorului social este regăsită în sectorul serviciilor primare şi de protecţie, publice sau private.
Sectoare de activitate
A. Servicii primare (Centre de zi pentru copil, Centre de zi pentru
copilul cu handicap, Centre de recuperare/reabilitare pentru copii/adulti,
Centre de consiliere pentru copii si parinti, Centre de consiliere pentru
prevenirea marginalizarii sociale, etc)
Atributii: identificarea cauzelor de risc la nivel comunitar si a activitatilor
care pot duce la inlaturarea acestora; identificarea situaţiilor de risc pentru
beneficiar, identificarea problematicii specifice a beneficiarului si a activitatilor necesare inlaturarii situatiei de risc ; participarea la realizarea planului de
interventie (plan de servicii) pentru beneficiar si la implementarea activitatilor prevezute in cadrul acestuia; susţinerea beneficiarului în activitaţile de
crestere a gradului de autonomie personală; susţinerea dezvoltării
abilităţilor sociale, emoţionale şi cognitive ale beneficiarului; susţinerea
exersării de catre beneficiar a deprinderilor de viaţă independentă;
susţinerea lui în activităţile de crestere a gradului de autonomie socială a
benficiarului; asigurarea respectarii drepturilor omului; asigurarea confidentialitatii asupra problemeticii beneficiarilor
B. Servicii de protecţie (Servicii de tip rezidenţial pentru copii,
Servicii de tip rezidenţial pentru copilul/adultul cu handicap, Adaposturi pentru copiii/adultii strazii, etc)
Atributii: identificarea situaţiilor de risc pentru beneficiar, identificarea problematicii specifice a beneficiarului si a activitatilor necesare inlaturarii situatiei de risc; participarea la
implementarea activitatilor prevezute in planul de

interventie:
susţinerea beneficiarului în activitaţile de crestere
a gradului de autonomie personală,
susţinerea dezvoltării abilităţilor sociale,
emoţionale şi cognitive ale beneficiarului
susţinerea exersării de catre beneficiar a deprinderilor de viaţă independentă
susţinerea lui în activităţile de crestere a gradului
de autonomie socială a benficiarului
asigurarea respectarii drepturilor omului
asigurarea confidentialitatii asupra problemeticii
beneficiarilor
mentinerea relatiei cu serviciile aflate in cadrul
comunitatii

Evaluare si certificare
Cursul se va finaliza cu examen de evaluare a competentelor cu Comisie
ANC , tipul certificatului obtinut fiind: “CALIFICARE, NIVEL II”

