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Raport de activitate anual al

Serviciului Centrul de Zi de Îngrijire a Copiilor din Oraşul Nădlac 2009

Generalităţi:
S-au realizat activităţi în conformitate cu misiunea Centrului de zi prin oferirea de servicii

beneficiarilor acestui serviciu:

- colaborare activă cu familia minorilor care frecventează CZ în vederea întocmirii documntaţiei

necesare;

- întocmirea programului personalizat de intervenţie pentru fiecare copil în parte;

- întocmirea programului zilnic al copiilor ( ce cuprinde activităţile educaţionale, activităţi

recreative şi de socializare, consilieri psihologice);

- consiliere şi informare părinţi şi copii conform programului personalizat de intervenţie;

- realizarea programelor de educare pentru părinţi şi copii;

- acordare de sprijin material (îmbrăcăminte, utilităţi casnice);

- activităţi de colaborare cu medicul de familie, profesorii şi diriginţii, cu Poliţia Oraşului Nădlac,

Primăria Oraşului Nădlac, Biserica Evanghelică.

Desfăşurarea activităţii:
Activitatea Serviciului Centrul de Zi din anul 2009 este prezentată prin următoaele arii:

a) Activităţi cu părinţii beneficiarilor:

- reuniuni necesare întocmirii documentaţiei pentru asistare şi comunicarea informaţiilor

privind desfăşurarea furnizării serviciilor din partea CZ;

- vizita la domiciliu în cazul familiilor copiilor asistaţi şi al beneficiarilor în monitorizare.



- întâlniri individuale cu părinţii beneficiarilor pe diverse teme: Absenteismul şcolar,

comportamentul agresiv al minorului, informare despre serviciile SCZICON şi Tabăra Căsoaia,

obţinerea informaţiilor despre situaţia familială, sprijinirea în nevoia copilului de a se dezvolta în

mediul stabil, sprijin în medirea relaţiilor copilului cu şcoala etc.

- întâlniri de grup cu părinţii copiilor asistaţi: informarea acestora despre situaţia şcolară a

minorilor, despre tabăra de vară etc.

b) Activităţi cu beneficiarii serviciului:

- Activităţi recreative şi de socializare (totalizând 2 h 40 min/copil) ce cuprind jocuri de

masă, distractive, jocuri didactice pentru verificarea şi consolidarea cunoştinţelor, aerobic, desen,

programe TV. În cadrul taberei de vară- Căsoaia, s-au ealizat şi alte activităţi recreative conform

spaţiului şi zonei geografice: plimbări în aer liber, piscină, jocuri creative.

- Activităţi educaţionale (în total 1h 20 min./ copil ) care conform programului

personalizat de intervenţie se împart în mai multe activităţi: activităţi de îngrijire a igienei

personale, purtarea şi întreţinerea hainelor, “cum ne îmbrăcăm”, cunoaşterea bucătării (activităţi

practice), gestionarea banilor, valoarea banilor, codul bunelor maniere, salutul, menţinerea

curăţeniei etc. aici sunt cuprinse şi activităţile zilnice de realizare a temelor şcolare precum şi

programe de orientare şcolară şi profesională.

- Întâlniri de grup consemnate în tapoartele de grup pe diverse teme:

- „Drepturile şi obligaţiile copiilor” în data de 05.05.2009 unde s-a vorbit

atât despre drepturile pe care minorii le au cât şi despre obligaţiile acestora faţă de părinţi, şcoală

şi cadrele didactice dar şi faţă de colegii lor.

- „Ziua mondială a familiei” în data de 15.05.2009

- „Ziua de 1 Iunie”, în 03.06.2009 unde minorii au fost implicaţi în diferite

activităţi specifice.

- „Ziua mondială a limbii materne” cu tema: Obiceiuri şi tradiţii la români,

slovaci şi rromi,

- „Ziua de 8 Martie”, unde au participat şi părinţii la programul copiilor.

- Tabăra Căsoaia din jud. Arad în care beneficiarii au fost cazaţi împreună

cu personalul centrului pe o perioadă de 10 zile unde au desfăşurat activităţi conform

programului stabilit (masa zilnică, excursii, jocuri, plimbări, odihnă, organizarea carnavalului,

foc de tabără etc.)

În cadrul întâlnirilor de grup s-au mai realizat următoarele activităţi: prezentarea

regulamentului centrului, păstrarea jucăriilor, aranjarea pantofilor pe etajeră, legarea

şireturilor, importanţa educaţiei, organizarea şi respectarea programului de lucru, educaţia

religioasă



- Întâlniri individuale consemnate în rapoartele de consiliere individuală pe diverse teme

şi în funcţie de caracterul consilierii – sociale sau psihologice- în conformitate cu obiectivele

programului personalizat de intervenţie.

c) Activităţi de consiliere şi ajutor material cu peroanele care nu sunt beneficiari

direcţi ai serviciului

S-au realizat consilieri individuale cu diverşi minori la cererea părinţilor sau a altor

specialişti cu care colaborăm: Consilierea conflictelor cu colegii, consiliere şcolară, participare la

întocmirea declaraţiei de abuz sexual asupra unei minore. Oferirea de ajutor material din

donaţiile primite precum şi din ajutorul Subfilialei de Cruce Roşie. S-au făcut pachete

săptămânale cu haine, lenjerie de pat, pături etc în cazul familiilor nevoiaşe.

d) Activităţi de colaborare cu alţi specialişti.

- Întâlniri cu învăţătorii sau diriginţii minorilor prin vizite la şcoli şi grădiniţe şi discuţii

pe diverse teme: regresul şcolar, absenteismul, comportamentul conflictual şi lipsa

minorului de acasă.

- Activităţi de colaborare cu reprezentanţii Poliţiei din Oraşul Nădlac în diverse situaţii

de abuz sexual şi furt.

- Întâlniri cu medicul de familie şi discuţii despre cazul mamei însărcinate pentru a evita

punerea în pericol a sănătăţii acesteia şi a fătului.

Formarea personalului:
Personalul de specialitate din cadrul Serviciului Centrul de Zi de Îngrijire a Copiilor din

Oraşul Nădlac a participat la un program de formare organizat de DGASPC Arad cu tema „

Promovarea Capacităţii Resurselor Umane în Domeniul Protecţiei Copilului” unde au avut ocazia

să-şi îmbunătăţească cunoştinţele despre activităţile şi funcţionarea unor astfel de centre.

Sinteza statistică:

Indicatori de performanţă în luna În anul 2009

Sesizări Directe 16
Referire
Orientare

Clienţi de etnie rrom
Nr. adrese de anchetă
socială/plan servicii
Fişa de evaluare iniţială 16
Fişa de evaluare a nevoilor
familiei

16



Notă responsabil de caz 16

Nr.orientări către SPAS

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

Raport de evaluare detaliată 16
Evaluare psihologică
Decizii de începere a
asistării

16

PPC/PPI PPC
PPI 16

Contracte
Fişe de consiliere La sediu 60

La domiciliu

Raport întâlniri de grup 13
Rapoarte de reevaluare 22
Revizuiri PPI 7
Decizii de prelungire 7
Decizii de încetare asistării 15
Plan monitorizare post-
servicii

15

Rapoarte de monitorizare
Rapoarte de închidere a
cazului
Sesiuni de sensibilizare şi
informare a comunităţii

Nr sesiuni
Nr participanţi

Program de educare al
părinţilor

Nr. sesiuni 4
Nr. participanţi

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

Cu drepturile
copilului
Informaţii ccs
Alte informaţii

Chestionare aplicate Privind calitatea
serviciilor

Altele
Ajutor material

Beneficiarii serviciului:
Nr Crt Nume, prenume copil C.N.P Data încheierii perioadei de

oferire servicii
1. Bolmadîr Emanuela 6040705024486 31.08.2010
2. Bolmadîr Sergiu 5020722020117 31.08.2010
3. Bolmadîr Gheoghe Vişan 1961120020121 31.08.2010
4. Bolchiş Ghiocel 1981108020145 31.08.2010



5. Chrapan Jana Maria 2961221020111 31.08.2010
6. Călin Loredana 2990713020121 31.08.2010
7. Fabri Pavel 1980430020115 31.08.2010
8. Grebănar Ghiorghiţă Adrian 1980924284581 31.08.2010
9. Irimescu David Samuel 5000301020083 31.08.2010
10. Krnacs Alex 5021228020188 31.08.2010
11. Krnacs Mihai 5010514020111 31.08.2010
12. Krnacs Dana 2990629020154 31.08.2010
13. Krnacs Ana Bianca 6000624020077 31.08.2010
14. Krnacs Andreea 6031231020104 31.08.2010
15. Krnacs Edvin 5060901020131 31.08.2010
16. Matica Denis Paul 5040216020137 31.08.2010
17. Matica Ioan Robert 5020404020102 31.08.2010
18. Matica Paul Andrei 5050810020106 31.08.2010
19. Mîţi Alina 6000613352297 31.08.2010
20. Palamariu Cristina 2971224020101 31.08.2010
21. Palamariu Cosmin Ilie 5010901020083 31.08.2010
22. Palamariu Marcel Vasile 5000413020096 31.08.2010
23. Vlaş Denis 5010813020111 04.05.2010

Copii aflaţi în monitorizarea post-servicii:
Nr Crt Nume, prenume copil C.N.P Data încheierii perioadei de

monitorizare
1 Călin Ticu Gheorghe 1970606350021 31.12.2009
2 Cobzaru Nicoleta 6001114020074 31.12.2009
3 Cobzaru Denis Ionut 1990827225638 31.12.2009
4 Dumitru Mariana 2980816350104 31.12.2009
5 Erdei Iasmina 2970903020081 31.12.2009
6 Lăcătuş Bogdan 1990503204970 31.12.2009
7 Muzsikas Stefan 1991009020070 31.12.2009
8 Muresan Ana Elisabeta 600062402077 31.12.2009
9 Muresan Susana 6030515020091 31.12.2009

10 Stoicu Denis 1981228352149 31.12.2009
11 Sinka Ana 1930909020084 31.12.2009
12 Herdeut Gheorgiana 2980130020116 31.12.2009
13 Krnacs Adelina 2980426020126 31.12.2009
14 Krnacs Iasmina 2950204020072 31.12.2009
15 Lung Gabriel 1970531020076 31.12.2009

Întocmit,
Iulia Şumândan


