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Material informativ privind programul « Părinţi şi copii – un program de consultanţă 
parentală »

Miercuri  24  martie  2010  debutează  la  Casa  de  Cultură  a  Sindicatelor  programul  de 
consiliere adresat părinţilor 

„Părinţi şi copii - un program de consultanţă parentală”

Organizat  de  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Bihor  prin 
Complexul de Servicii Comunitare “Plopii fără soţ” şi Serviciul Monitorizare în parteneriat cu 
Casa de Cultură a Sindicatelor Oradea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor.

SCOPUL PROGRAMULUI
Scopul  programului  este dezvoltarea capacităţii  parentale prin  informarea, consilierea şi 
sprijinirea  părinţilor  în  prevenirea  şi  rezolvarea  problemelor  care  afectează  creşterea, 
educarea, dezvoltarea copilului/adolescentului.

SERVICII OFERITE 
Programul urmăreşte să asigure consilierea, informarea, sprijinirea şi orientarea părinţilor în 
ce priveşte:

- prevenirea şi rezolvarea problemelor de relaţionare între părinţi şi copii
- îmbunătăţirea abilităţilor parentale privind creşterea şi educarea copilului
- rezolvarea conflictelor în relaţia părinte – copil
- prevenirea consumului de alcool şi droguri la copii şi adolescenţi
- abordarea unor probleme privind copilul / adolescentul (probleme privind adaptarea 

socială şi şcolară, probleme de dezvoltare, agresivitate etc.)
- abordarea  unor  probleme  privind  părintele  (stres  parental,  depresie,  anxietate, 

consum de substanţe etc.)

Programul  constă  în  asigurarea de consultaţii  individuale  pentru  părinţi  sau,  după caz, 
pentru cuplul părinte - copil, pe baza de programare. 

Consultaţiile  parentale  sunt  asigurate  de  profesionişti  (asistenţi  sociali,  psihologi, 
psihopedagogi) din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Plopii fără soţ”.

Consultaţiile parentale sunt gratuite. 
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BENEFICIARI: Beneficiarii programului sunt părinţi care au copii cu vârsta cuprinsă între 0-
18 ani şi doresc consiliere privind o problemă concretă referitoare la creşterea, educarea 
sau  îngrijirea  copilului  fie  sunt  interesaţi  să  obţină  informaţii  sau  orientări  generale 
referitoare la un anumit aspect al calităţii de părinte.

PERIOADA:  Programul  se  va  desfăşura  în  perioada 24  martie  -  22  septembrie  2010. 
Consultaţiile parentale vor avea loc săptămânal în ziua de miercuri, în intervalul orar 11.00-
19.00.

 
LOCAŢIA: Casa de Cultură a Sindicatelor Oradea. 
Adresa: mun. Oradea, Piaţa 1 Decembrie nr 1.

ÎNSCRIERI:  prin  telefon  la  numărul  0359.451.530  sau  prin  email  la  adresa 
ccforadea@gmail.com cu precizarea “Pentru Programul Părinţi şi Copii”.

Director general,                                   Şef serviciu,                                Inspector, 
Dr. ec. Szarka Arpad                             Ţârle Adela                                Ierina Raluca 
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