



	introduceti titlul proiectului 11: DGASPC Sector 2 angajeazăAsistenți Maternali
	introduceti titlul proiectului 12:          Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.         Vreți să deveniți asistent maternal și să aveți grijă de copiii care nu pot beneficia de îngrijirea părinților naturali? Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 (DGASPC S2) angajează asistenți maternali profesioniști (AMP).
	introduceti titlul proiectului 13: Persoanele interesate să devină asistenți maternali profesioniști (AMP) sunt așteptate la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 din strada Olari nr. 15 (fost 11-13) pentru a primi informațiile necesare.Relații suplimentare se pot obține la următoarele numere de telefon:-   021/323.62.76 – Serviciul Asistență Maternală;-   021/252.22.02 (int. 217) – Biroul Asistenți Personali, Asistenți Maternali Profesioniști și Îngrijitori la Domiciliu;- 031/405.24.76 (int. 360) - Serviciul Strategii, Programe, Proiecte;-   0770 799 877 - Serviciul Strategii, Programe, Proiecte.
	introduceti titlul proiectului 14:                        SUME PRIMITE            PENTRU ÎNGRIJIREA UNUI COPIL     Pentru educarea și îngrijirea corespunzătoare a copiilor aflați în asistență maternală se oferă lunar: - Alocație de plasament: 600 lei (pentru copilul fără nevoi) sau 900 lei (pentru copilul cu handicap);- Stimulent financiar pentru copilul cu handicap, acordat de Primăria Municipiului București: 1000 lei;-Alocație de stat.   
	introduceti titlul proiectului 15: Proiect ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.Cod proiect POCU/480/4/19/127169Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
	logo 6: 
	dummyFieldName1: ATESTAREA CA ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST 
	dummyFieldName2: CONDIȚII DE ANGAJARE
	introduceti titlul proiectului 16: Persoanele care doresc să devină asistent maternal profesionist pot depune o cerere la sediul DGASPC Sector 2. Cererea va fi evaluată de către specialiștii din cadrul Direcției care vor realiza și vizite la domiciliul solicitantului. Acesta va participa la un program de formare gratuit organizat de către DGASPC S2 iar în urma absolvirii cursului, se va preda dosarul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist.   
	introduceti titlul proiectului 17: - Atestat de asistent maternal profesionist (se poate obține în mod gratuit în urma participării/ absolvirii unui curs organizat de către DGASPC Sector 2);- Studii: minim învățământ general;- Domiciliul stabil în sectorul 2 al Municipiului București;- Solicitanții trebuie să aibă în folosință o locuință care să acopere necesitățile atât ale familiei cât și ale copilului primit în îngrijire;- Să dețină aptitudinile necesare unei bune creșteri și îngrijiri a copilului;- Să existe sprijin din partea familiei pentru a deveni asistent maternal profesionist;- Alte condiții prevăzute de lege. 
	introduceti titlul proiectului 18:                                                      BENEFICIILEMESERIEI DE ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST:  - Muncă la domiciliu; - Contract individual de muncă- Salariu conform legislației în vigoare;- Sporuri acordate la salariul de încadrare (15% - spor pentru condiții deosebite (stres sau risc), 7,5%- spor pentru asigurarea continuității în muncă, 50% - spor pentru copil cu handicap grav psihic sau mintal, 25% - spor pentru copil cu handicap, 15% - spor pentru 2 copii);- Indemnizație de hrană;- Vouchere de vacanță (1450 lei / an);- Formare profesională și continuă;- Asistență de specialitate din partea reprezentanților D.G.A.S.P.C. Sector 2 (socială, psihologică, juridică, etc);- Alte beneficii.
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