
Aveţi nevoie de o bonă permanentă cu 
normă întreagă sau timp parţial de 
lucru? 

Vă doriţi o seară la teatru, la restaurant 
sau sunteţi invitaţi la reuniuni ale 
adulţilor? 

Scu�ţa Roşie vă pune la dispoziţie servicii 
de babysitting pe timp de câteva ore, 
atunci când dumneavoastră participaţi la 
un program pentru adulţi. Bonurile 
Respiro pot � folosite şi de părinţii care se 
simt surmenaţi şi doresc să îşi reîncarce 
bateriile eliberaţi de grija copiilor, care îşi 
petrec acest timp cu o persoană de 
încredere.

Bonurile Respiro în weekend au durata 
serviciilor de 4 ore, la costul de 80 RON/bon. 

La 8 bonuri vândute, Scu�ţa Roşie va oferi 
un Bon Respiro GRATUIT pentru familiile 
monoparentale cu venituri mici, ale căror 
nevoi au fost evaluate de Crucea Roşie. 

Tarif oră

15 RON

Majorare tarif

2 + copii

+ 2 RON

1 copil

Servicii de babysitting de lungă 
durată (minim 2 luni consecutive)

Bonuri Respiro

Programări

Luni – Vineri : 9.00 – 17.00
Tel.: 021 31 31 499
o�ce@scu�tarosie.org

Scu�ţa Roşie
Servicii de babysitting
www.scu�tarosie.org

Crucea Roşie Română
Filiala Sector 6 Bucureşti
Calea Plevnei nr. 204
www.crucearosie6.ro

Scufiţa Roșie 

Servicii de Babysitting

CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ

021 31 31 499



În�inţat în anul 2011 de Crucea Roşie 
Română Filiala Sector 6, serviciul de 
babysitting Scu�ţa Roşie oferă îngrijire 
la domiciliu pentru copii între 0-12 
ani, în Bucureşti.

Scu�ţa Roşie vine în ajutorul părinţilor 
pentru cazuri de urgenţă, atunci când 
copilul este bolnav şi nu poate merge la 
creşă sau grădiniţă sau dacă sistemul 
obişnuit de îngrijire nu este disponibil 
(vacanţă şcolară, indisponibilitatea mem-
brilor familiei sau a unei bone).

De asemenea, Scu�ţa Roşie oferă o soluţie 
sigură şi de calitate familiilor care doresc 
servicii de babysitting de lungă durată, 
garantate de  Crucea Roşie. 

Scu�ţa Roşie este o alternativă pentru 
practica „la negru” şi neprofesionistă a 
serviciilor de babysitting, care ameninţă 
securitatea copiilor.  

Tarif oră

20 RON

Majorare tarif

2 + copii

+ 3 RON

1 copil

Cine sunt bonele „Scu�ţa Roşie”?

Bonele Scu�ţa Roşie sunt persoane 
formate profesional pentru ocupaţia de 
baby sitter (360 ore de curs autorizat),  ale 
căror competenţe sunt garantate de 
Crucea Roşie. Serviciile de babysitting se 
derulează respectând valorile şi principiile  
Crucii Roşii Intenaţionale. 

Servicii de babysitting de urgenţă

Copilul dumneavoastră e bolnav, 
persoana care îl îngrijeşte de obicei 
este indisponibilă sau trebuie să lipsiţi 
de acasă în mod neprevăzut?

Cu un simplu apel telefonic puteţi solicita 
servicii de babysitting, conform nevoilor 
copilului. Scu�ţa Roşie va organiza un 
serviciu de îngrijire la domiciliul 
dumneavoastră, în funcție de disponibili-
tatea de personal.

Bonele angajate legal de Scu�ţa Roşie 
sunt disponibile 7 zile pe săptămână 
pentru servicii de babysitting de minim 3 
ore şi maxim 10 ore pe zi.

Servicii de babysitting temporare
(de la 5 zile la 8 săptămâni)

Copilul dumneavoastră are nevoie de 
îngrijire pe perioada vacanţelor? Sunteţi 
în impas datorită lipsei de scurtă durată 
a persoanei care se ocupă de el?

Serviciul Scu�ţa Roşie va suplini absenţa 
persoanelor sau a sistemului de îngrijire 
care se ocupă în mod curent de copilul 
dumneavoastră, prin bonele sale profe-
sioniste, angajate legal şi garantate de 
Crucea Roşie. 

17 RON

2 + copii

+ 3 RON

1 copil

Majorare tarifTarif oră


