Programul federal
"Curs de integrare cu copil: Elemente constitutive pentru
viitor"
Mult stimată participantă, mult stimate participant la cursul de integrare,
Cursul dumneavoastră este însoțit de un serviciu de supraveghere a copiilor, ca să știți
copilul/copiii dumneavoastră îngrijit/-ți bine în timp ce învățați.
Serviciul de supraveghere a copiilor este promovat prin programul federal "Curs de integrare
cu copil: Elemente constitutive pentru viitor" de către Ministerul Federal pentru Familie, Persoane Vârstnice, Femei și Tineret în cooperare cu Ministerul Federal de Interne şi Dezvoltare
Teritorială.
Puteți utiliza serviciul de supraveghere a copiilor în timpul cursului, dacă pentru
copilul/copiii dumneavoastră nu poate fi utilizată o ofertă regulară de îngrijire a copiilor în
timpul zilei - deci copilul dumneavoastră nu frecventează o creșă, o grădiniță sau o îngrijire
pe timpul zilei și nu merge încă la școală. Astfel puteți face mai compatibile familia și cursul
dumneavoastră.
Dacă doriți să utilizați oferta, vă rugăm să țineți cont de următoarele:
•

Pentru transmiterea obligației de supraveghere și utilizarea ofertei este necesară o
înscriere cu efecte legale a copilului/copiilor de către cei care dețin autoritatea
pentru ei (de regulă părinții).

•

Adică: În principiu ambii părinți (mama și tatăl) trebuie să fie de acord cu serviciul
de supraveghere a copiilor și să semneze înscrierea amândoi.

•

Dacă un părinte deține exclusiv autoritatea, decide singur privind participarea la
serviciul de supraveghere a copiilor, care însoțește cursul de integrare, și semnează
înscrierea singur.

•

Dacă semnează numai un părinte (mama sau tatăl), pentru înscriere trebuie
prezentată următoarea dovadă:
a)

împuternicire de la celălalt părinte pentru înscriere (procură privind autoritatea, care nu a fost revocată; se poate și prin mail, WhatsApp sau sms, dacă este
în mod evident de la celălalt părinte), sau

b)

decizie a instanței de dreptul familiei, din care reiese că competența
decizională pentru înscrierea la serviciul de supraveghere a copiilor, care
1

însoțește cursul de integrare, a fost transmisă părintelui care efectuează
înscrierea, sau
c)

decizie a instanței de dreptul familiei, din care reiese că s-a constatat suspendarea autorității părintești a celuilalt părinte (în caz de urgență poate fi
emisă prin măsuri provizorii, de exemplu în cazurile în care celălalt părinte nu
este contactabil pentru că este încă pe fugă), sau

d)

decizie a instanței de dreptul familiei, din care reiese că autoritatea
părintească a fost transmisă părintelui care efectuează înscrierea, integral
sau domeniul "Înscrierea la serviciul de supraveghere a copiilor, respectiv îngrijirea copiilor", sau

e)

Informație privind autoritatea exclusivă a părintelui care efectuează înscrierea, din registrul de autoritate părintească de la Direcția de protecția copilului competentă.

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de sprijin la acești pași, contactați-ne vă rog, ca să putem
găsi împreună o soluție.
Vă dorim mult succes la curs și copilului dumneavoastră/copiilor dumneavoastră distracție
plăcută la serviciile de supraveghere a copiilor!
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