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Raport de activitate anual - 2008

Serviciul Centrul de Zi de Îngrijire a Copiilor din Oraşul Nădlac

Generalităţi:
Misiunea Centrului de Zi , denumit în continuare CZ:

Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţi

de în grijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă

independentă, orientarea şcolară şi profesională etc. pentru copii cât şi a unor activităţi de sprijin,

consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care

au în îngrijire copii.

Desfăşurarea activităţii

Activitatea Centrului de Zi Nădlac s-a realizat conform standardelor minime

obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, fiind grupată pe următoarele

arii de activitate:

RELAŢIILE CU COMUNITATEA

Acţiuni/ activităţi de colaborare cu alte instituţii

Ziua Mondială a limbii materne – februarie – Scop: Respectul reciproc indiferent de

naţionalitate, rasă, culoare. Obiectiv: Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului. Copii şi-au

pregătit poezii în limba lor maternă( slovacă, română, romă).Juriul a fost compus din şase cadre

didactice de la G.Ş.”J.G.Tajovsky” trei profesoare de limba şi literatura română şi trei de limba

şi literatura slovacă. La sfârşitul programului fiecare copil a primit o diplomă de participare

semnată de către cadrele didactice şi un premiu.

JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Serviciul Centrul de Zi de Îngrijire a Copiilor din Oraşul Nădlac
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8 Martie – martie – Scop – Dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi admiraţie pentru

femei/mame. Obiectiv: Analiza rolurilor diferite pe care societatea le asociază bărbaţilor şi

femeilor. La acest eveniment au participat ca invitaţi părinţii copiilor precum şi autorităţile

locale în persoana d-lui primar Vasile Ciceac şi a viceprimarului Sproch Sorin Ivan. Programul a

început cu dansul  gospodinelor, prezentat de fete, care purtau şort şi batic, iar în mân aveau

lingură de lemn. Programul a conţinut cântece şi poezii, toate dedicate mamei. A urmat surpriza

pregătită pentru mămici, când fetele au servit cafea, sărăţele, tort.

Deprinderi de igienă corporală – aprilie – Scop: Dezvoltarea de comportamente menite să

conducă la protejarea sănătăţii personale. Obiectiv: Identificarea şi recunoaşterea obiectelor

necesare respectării igienei personale. La această acţiune au participat copii şi părinţii copiilor

asistaţi la CZ, CCS. Programul a fost condus şi prezentat, de către d-l Dr. Bakos Carol.

Sărbătoarea pascală – aprilie – Sărbătoarea de Înviere a fost sărbătorită de copii sistaţi la CZ,

CCS prin încondeierea ouălor, vopsirea acestora precum şi decorarea. Ouăle au fost donate de

către o persoană fizică din localitate. Copii au învăţat tehnicile vopsirii ouălor, simbolistica

culorilor, au servit o masă festivă specifică acestei sărbători,  iar la sfârşit iepuraşul le-a adus

câte un cadou.

Asociaţia Diakoniei Evanghelice din Nădlac – mai – Copii de CZ, CCS împreună cu

personalul au răspuns invitaţiei de a participa la deschiderea oficială şi sfinţirea noului cămin de

bătrâni a Asociaţiei Diakoniei Evanghelice din Nădlac. Copii au cântat două cântece, au spus

poezii iar la final au fost serviţi cu sandviciuri şi prăjituri din partea personalului Diakoniei.

1 Iunie- iunie – în colaborare cu Subfiliala Crucii Roşii din Nadlac şi G.S.” J.G.Tajovsky” ,

copiii asistaţi cât şi elevii şcolii au  desenat pe o hârtie sponsorizată de Subfiliala CR, o bandă de

hârtie albă  care a fost   desfăşurată pe toată suprafaţa pereţilor exteriori ai şcolii, desene pe teme

specifice acestui eveniment.

Programul de prevenire a abuzului asupra copilului „ Mă aude cineva?” – iunie – Scop-

Prevenirea abuzului asupra copilului prin  informarea copilului  şi profesioniştilor despre

formele abuzului. Grupul ţintă: Elevii din clasele V-VIII a Şcolii Generale „J.G.Tajovsky”

Nădlac. Materiale folosite: Prezentare Power Point despre formele abuzului, pliant informativ pe

tema prevenirii abuzului, afiş informativ. S-au împărţit şi diseminat 139 de pliante şi 10 afişe.

Elevii participanţi au completat 144 de chestionare conţinând întrebări despre formele abuzului.

Rezultatele obţinute în urma evaluării chestionarului au fost prelucrate statistic prin programul

SPSS. 11.0.



Programul de prevenire a fost mediatizat în Glasul Aradului în data de 12.06.2008 articolul cu

titlul „ La Nădlac, este în desfăşurare - „ Ziua împotriva violenţei asupra copilului”., Iuliana

Florea.

Tabăra de vară Căsoaia, jud Arad - Cu sprijinul fundaţiei Debora Arad, condusă de d-l

Marius Mihuţa, în perioada 29.06.2008- 13.07.2008 personalul Serviciului Centrul de Zi Nădlac,

Centrul de Consiliere Nădlac împreună cu 20 de beneficiari ai serviciului şi 4 copii din

comunitate, copii din familii în dificultate, dar cu rezultate excelente la învăţătură, au participat

la tabăra de vară în localitatea Căsoia. Programul taberei a constat în:

 Asigurarea alimentaţiei zilnice constând în cinci mese pe zi;

 Dezvoltarea deprinderilor de igienă personală, prin igiena orală, igiena corpului,

igiena vestimentaţiei;

 Înviorarea de dimineaţă;

 Excursii zilnice în aer liber, plimbări în natură, recunoaşterea peisajelor, naturii şi

vieţuitoarelor în pădure;

 Odihnă în fiecare după amiază;

 Activităţi  de pictură, desen, colorat,  muzică, teatru, puzzle;

 Recuperarea carenţelor comportamentale, medierea conflictelor;

 Socializare, recreare, jocuri de masa, jocuri în natură;

 Copii au făcut baie în bazinul propriu al centrului;

 Vizionarea filmelor şi a desenelor animate;

 Carnaval, foc de tabără;

Participarea copiilor la tabăra de vară de la Căsoaia a fost mediatizată în Glasul Aradului, nr.

193/24 iulie, cu titlul „ Copii nădlăcani, în tabăra de vară de la Căsoaia”,Florica Bunaciu.

Traficul de persoane – august- Acest program a fost realizat la iniţiativa reprezentanţilor

DGASPC Arad precum şi prezentat de către Societatea pentru copii şi părinţi (SCOP),

Timişoara. Acestă acţiune a fost prezentată la sediul Primăriei Oraşului Nădlac. În colaborare cu

consilierul pe problemele romilor din Nădlac, d-l Farcaş Ştefan au fost invitaţi copii de etnie

Romă cu vârste cuprinse între 12-18 ani. Întâlnirea a fost foarte benefică, copii fiind foarte

interesaţi de acest subiect, având în vedere faptul, că mulţi dintre ei vor să alegă calea străinătăţii

pentru găsirea unui loc de muncă şi îmbunătăţirea situaţiei economice ale familiilor lor.

Promovare a serviciilor oferite

Imaginea serviciilor Centrului de Zi Nădlac şi Centrului de Consiliere, a activităţilor

derulate, mijloacele si tehnicile utilizate în procesul acordării serviciilor, sistemul de relaţii de

colaborare cu alte instituţii au fost promovate pe tot parcursuri anului, atât clienţilor direcţi,



persoanelor interesate, cât şi sponsorilor cum ar fi: Crucea Malteză Arad, Crucea Roşie Arad,

Crucea Roşie Germania, Diakonia Evanghelică Elveţia.

Colaborarea cu instituţii la nivel local – mai - O delegaţie din oraşul Totkomlos, Ungaria,

compusă din d-l primar al oraşului, d-na directoare a căminului de bătrâni,precum şi mai multe cadre

didactice, aflându-se în vizită în oraşul Nădlac, au fost invitaţi şi la CZ, CCS. În cadrul acestei vizite

a fost prezentată colaborarea CZ, CCS cu alte instituţii cum ar fi: Primăria or. Nădlac, G.Ş.”

J.G.Tajovsky”, Poliţia or. Nădlac, Bisericile din localitate, subfiliala de Cruce Roşie Nădlac, etc.

Prezentarea a fost în Power Point, iar traducerea a fost realizată de către un traducător autorizat de

limba maghiară.

Instrumentele şi metodologia de lucru – iulie – D-l Mihuţa Marius, directorul fundaţiei Debora

Arad, a vizitat împreună cu personalul său CCS, CZ pentru a obţine informaţii despre instrumentele

pe care le folosim în munca cu clienţii, metodologia de lucru, legislaţia.

Obiectivele SCZICON- şi CCS noiembrie -S-a realizat o întâlnire cu părinţii copiilor asistaţi,

precum şi cu persoane din familia lărgită a copiilor, în care s-au prezentat informaţii despre

serviciile centrelor, personalul, administraţia precum şi instituţiile colaboratoare. De asemenea s-a

diseminat contractul de acordare a serviciilor.

CAZURILE ŞI MANAGEMENTUL CAZURILOR

În anul 2008 Centrul de ZI şi Centrul de consiliere a avut 41 de cazuri active din care :

 Doi copii din familie cu venituri foarte mici, cu părinte alcoolic, cu deprinderi de igienă

precară, părinţi fără pregătire şcolară;

 Cinci copii cu risc de separare a copiilor de familie, condiţii de viaţă, locuit sub limita

dezvoltării optime, familie monoparentală, beneficiari de prestaţii;

 Patru copii din familie monoparentală, mama plecată la muncă în străinătate, minorii în

grija bunicilor materni; beneficiari de prestaţii;

 Doi copii din familie mixtă cu un părinte vitreg, tatăl natural în închisoare, părinţii fără

pregătire şcolară, beneficiari de prestaţii;

 Un copil din familie mixtă, mama naturală a părăsit copilului, locuiesc în chirie, situaţie

financiară foarte grea, beneficiari de prestaţii;

 Un copil din familie monoparentală, mama angajată, nesupravegheat;

 Un copil cu probleme grave de comportament, agresivitate faţă de colegii de şcoală;

 Doi copii din familie cu 12 membri, condiţii de locuit slabe, lipsa spaţiilor pentru

sarcinile şcolare, părinţi fără pregătire şcolară; beneficiari de prestaţii;

 Doi copii cu un părinte în străinătate, lăsaţi în grija tatălui, repetenţi de mai multe ori



 Un copil cu nevoi speciale, sindrom Dawn, condiţii de locuit foarte grele, la periferia

oraşului, fără curent electric, beneficiari de prestaţii;

 Doi copii cu handicap grav, relaţii conflictuale între părinţi

 Un copil cu nevoi speciale, nenumărate intervenţii chirurgicale, familie monoparentală

 Un copil abuzat de către părintele vitreg, din localitatea Semlac,

 Un copil cu probleme de sănătate şi logopedice, din familie cu situaţie economică slabă;

 Doi copii cu părinte plecat în străinătate, lăsaţi în grija bunicii materne, fără pregătire

şcolară, beneficiari de prestaţii;

 Un copil lipsit de supravegherea părinţilor;

 Un copil din familie cu situaţie economică foarte grea, copilul repetent,beneficiari de

prestaţii;

 Un copil din familie cu 7 membrii, fraţi, familie lărgită, locuind în aceeaşi locuinţa,

probleme de comportament, risc de delicvenţă juvenilă, repetent, beneficiari de prestaţii;

 Un copil cu probleme şcolare, relaţia între părinţi conflictuală, mama doreşte divorţul;

 Doi copii în plasament familial la bunicii materni, nesupravegheaţi, bunicii fiind angajaţi

în câmpul muncii;

 Un copil cu părinte plecat la muncă în străinătate, copilul ră1ănănd în grija concubinului

mamei;

 Un copil din  familie monoparentală, tata şi bunicii materni nu au pregătire şcolară;

 Un copil supus la perversiuni sexuale de către  al copil,  filmate de către autor şi difuzate

prin telefon mobil la mai mulţi elevi din şcoală;

 Un copil dispărut de la domiciliu, identificat de către Poliţie pe  raza localităţii Sinpaul,

judeţul Cluj, readus în familie;

Conform managementului şi a instrumentării cazurilor, toţi clienţii au la sediul CZ un dosar cu

cererea, referirea sau orientarea din partea altor instituţii, fişa de evaluare iniţială, nota

responsabilului de caz, evaluarea detaliată a familiei, dispoziţia de oferire a serviciilor CZ sau

dispoziţia de prelungire a acordării serviciilor, contractul de servicii, planul personalizat de

consiliere sau planul personalizat de intervenţie, precum şi alte documente care certifică intervenţia

specifică fiecărui caz precum şi oferirea serviciilor CZ.



SERVICIILE OFERITE

În cadrul programului zilnic desfăşurat cu copii asistaţi, ţinând cont de nevoile lor individuale

( hrană, igienă personală) şi îmbinând celelalte activităţi ( educative, recreative, de socializare)

derulate în centru, în anul 2008 s-au desfăşurat următoarele:

Planul educaţional:

- Formarea deprinderilor de viaţă independentă:

Deprinderi pentru viaţă cotidiană : Deprinderi de igienă personală

Purtarea şi întreţinerea hainelor

Pregătirea alimentelor pentru hrana zilnică

Gestionarea Banilor

Deprinderi pentru activitatea individuală şi de muncă:

Deprinderi de gestionare a timpului

Deprinderi de învăţare;corectarea lacunelor şcolare
Deprinderi pentru viaţă în societate

Asumarea propriei identităţi

Familia mea

- Programul recreativ şi de socializare:

Jocuri de masă: şah, metropoly, memory, puzzle, nu te supăra frate, lego etc.

Jocuri didactice pentru verificarea şi consolidarea cunoştinţelor

Aerobic

Desene, picturi, colaje, lucru manual

Programe Tv.

- Program de orientare şcolară şi profesională

Exerciţii suplimentare: copiere, citire, gramatică,caligrafie, matematică, memorizare,

compunere, test de cultură generală, lectură, povestire, alfabetizare, programe artistice,

cântece poezii, coreografie, matematica în imagini, portofoliu, învăţare sistematică

- Întâlniri de grup cu copii pe diferite teme precum:

Rezultate şcolare

Modalităţi şi metode de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare

Comportamentul la masă, pe stradă, la şcoală

Semnificaţia sărbătorilor 8 Martie, Pascale, de Crăciun

Regulamentul centrului, Programul centrului

Importanţă educaţiei

Drepturile copilului



În anul 2008 s-au întocmit 7 Planuri personalizate de consiliere, 13 planuri personalizate de

intervenţie.

Au fost revizuite 7 PPC şi 10 PPI.

S-au efectuat 97 de consilieri individuale din care 54 psihologice 43 sociale. Întâlniri de grup cu

părinţii şi copii au fost înregistrate 5.

Consilierile s-au efectuat conform PPC şi PPI dar în special conform nevoilor clienţilor. Cele mai

multe consilieri au avut ca temă:

 Informaţii cu privire la serviciile CCS, CZ, DGASP Arad.

 Consiliere cu tema responsabilităţilor părinţilor conform legii 272/2004

 Evaluarea nevoilor socio-economice ale familiilor

 Consiliere psihologică cu privire la relaţiile între părinţi, sau între copii – părinţi

 Consiliere în vederea autoreglării emoţiilor şi a comportamentului neadecvat

 Consiliere cu privire la riscurile abandonului şcolar

 Consiliere pe tema deprinderilor de igienă, vestimentaţie, atât a părinţilor cât şi a copiilor, de

asemenea a locuinţei

Sprijin şi educaţie parentală

Program de educaţie parentală

„ Copii învaţă ceea ce trăiesc” – mai – Scop- Informarea părinţilor asupra modului optim de

educare a copiilor. Obiectiv- Diseminarea terminologiei programului de educaţie parentală.

Conştientizarea consecinţelor modelului familial în care trăieşte copilul. Programul a constat în

două întâlniri, în prima zi a fost prezentată părinţilor partea teoretică, definiţiile programului,

scopul, obiectivele, în Power Point, iar în a doua zi au avut loc discuţii, jocuri de grup, materiale

promoţionale despre program.

„Fiţi părinţi mai buni”/ „ Diferenţa între abuz şi disciplinare” - decembrie– Reprezentanţii

serviciilor DGASPC Arad, şefa Centrului Maternal Arad, asistentul social şi psihologul de la

Serviciul de evaluare în domeniul protecţiei copilului antisărăcie si prevenirea marginalizării

sociale au prezentat părinţilor copiilor asistaţi prezentări video, precum si filmuleţe cu temele „

părinţi mai buni”, „ diferenţă dintre abuz şi disciplinare”. Participanţii au primit pliante

informative cu temele prezentate, pliante care, prin discuţii directe au fost diseminate.

Prezentarea a durat 1,30 de minute, întâlnirea fiind foarte benefică, părinţii fiind deschişi

comunicării, dând exemple concrete despre formele abuzului.



Dificultăţi întâmpinate:

Având în vedere funcţionarea CCS pe lângă Centrul de zi, majoritatea activităţilor

desfăşurate în colaborare cu instituţiile şi persoanele  reţelei comunitare sunt comune cu Centrul de

zi, şi nu pot fi asumate doar de CCS. Semnalările reţelei sunt adresate atât CCS cât şi Centrului de zi

deoarece la nivel local aceste servicii sunt concepute ca un serviciu comun, de asemenea semnalările

din partea reţelei alcătuiesc o bază de date comună cu Centrul de zi.

Persoanele cu dizabilităţi pot participa doar la consiliere individuală, la parter, unde se

află biroul de consiliere.

Indicatori de performanţă În anul 2008

Sesizări Directe 22 22
Referire 2
Orientare 1 1

Clienţi de etnie rrom 3
Nr. adrese de anchetă
socială/plan servicii

4

Fişa de evaluare iniţială 23
Fişa de evaluare a nevoilor
familiei

17

Notă responsabil de caz 22

Nr.orientări către SPAS

Alte servicii
D.G.A.S.P.C

4

Raport de evaluare detaliată 22
Evaluare psihologică 8
Decizii de începere a
asistării

22

PPC/PPI PPC 7
PPI 21

Contracte
Fişe de consiliere La sediu 97

La domiciliu

Fişe de consiliere
psihologică

54

Fişe de consiliere social 43

Raport întâlniri de grup 5
Rapoarte de reevaluare 24
Revizuiri PPC 17
Decizii de prelungire 14
Decizii de încetare asistării

Plan monitorizare post-
6



servicii
Rapoarte de monitorizare
Rapoarte de închidere a
cazului

5

Sesiuni de sensibilizare şi
informare a comunităţii

Nr sesiuni
Nr participanţi

Program de educare al
părinţilor

Nr. sesiuni 5
Nr. participanţi 47

Nr.pliante distribuite (vor
exista documente
doveditoare:procese
verbale,fişe de consiliere)

Cu drepturile
copilului

144

Informaţii ccs 50
Alte informaţii

Chestionare aplicate Privind calitatea
serviciilor

16

Altele
Ajutor material 4 familii

Cazuri
existente la
începutul
lunii
ianuarie

Cazuri
noi 2008

Cazuri
închise
2008

Cazuri
existente
la sfârşitul
lunii
decembrie

Total clienţi
2008

Centrul de Zi
Nădlac

Copii 16 14 6 24 30

Familii 7 12 2 16 18

Întocmit,
Asistent social,
Iaroş Ştefania

Psiholog,
Şumândan Julia


