
7. PACHETUL MINIM DE SERVICII LA NIVEL NATIONAL

6. Monitorizarea si re-evaluarea cazurilor
prin vizite la domiciliu

Acest program poate fi preluat de orice localitate și extins la nivel național
în beneficiul tuturor copiilor. UNICEF oferă asistență tehnică pentru
implementarea modelului și în alte comunități.

5. Furnizarea Pachetului minim de servicii
la domiciliu sau in centrele comunitare

4. Prioritizarea cazuriloR 
SI realizarea planurilor individuale de interveNTIE

Asigurarea accesului la servicii integrate
de sănătate, protecție socială și educație.

3.  Evaluarea nevoilor membrilor comunitatii 

Se realizează de către echipa comunitară integrată
cu ajutorul Aurora (prin aplicația de pe tabletă),
prin vizite la domiciliu.

2.  Formarea resursei umane 

pasii pentru implementarea pachetului minim de servicii 

1. recrutarea profesionistilor pentru crearea echipei comunitare integrate

Formare inițială care poate fi axată pe:
- metodologia de lucru integrat 
- Aurora – utilizarea aplicației mobile și a platformei
- competențe transversale 

Crearea (sau ocuparea) de posturi pentru Pachetul Minim de Servicii:
- asistentul & lucrătorul social
- asistentul medical comunitar & mediatorul sanitar
- consilierul școlar & mediatorul școlar (recrutați de
instituții abilitate din educaţie)

Formarea inițială nu exclude 
nevoia de formare continuă
pe domeniile relevante ale fiecăruia
dintre profesioniștii echipei.

Recrutarea & selecția & asigurarea
de echipamente şi consumabile
(tabletă, trusă medicală, etc.)

CE ESTE PACHETUL MINIM DE SERVICII 
- un concept umbrelă ce introduce un model integrat de servicii de bază furnizate la nivelul comunității(sănătate,
  educație, protecție socială și protecția copilului);
- se adreseză copiilor și familiilor vulnerabile;
- abordează și previne probleme sociale ( violența, sărăcia, sarcina la adolescente, bolile infecțioase ale copilăriei,
  lipsa accesului la asistență și resurse financiare, abandonul școlar etc.).
În cele mai muÎn cele mai multe cazuri, copiii sunt confruntați cu multe si diverse lipsuri,atât în plan social,educațional și al 
sănătății, de unde și importanța unei abordări intersectoriale.

CINE POATE IMPLEMENTA ACEST PACHET:
- modelul de intervenție, evaluat ca fiind extrem de eficient în abordarea vulnerabilităților copiilor și famililor, 
  poate fi preluat de orice comunitate;
- autoritățile locale sau primarii pot fi inițiatorii și susținătorii furnizării Pachetului Minim de Servicii.
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