
1

Nr. 32 / 01.03.2010

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE
AL SERVICIULUI CENTRUL  DE ZI DE ÎNGRIJIRE A COPIILOR DIN ORAŞUL

NĂDLAC
2010

Misiunea Centrului  de zi, denumit în continuare CZ:
Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a

unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere- socializare, consiliere, dezvoltare a
deprinderilor de viaţă independentă, orientare 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.

Serviciile oferite de CZ sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii,
aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de
unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale
copilului în contextul său socio-familial.

Planul anual de acţiune este elaborat în conformitate cu Ordinul secretarului de stat al
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie pentru aprobarea Standardelor
minime obligatorii pentru centrele de zi ( SMO ) şi este structurat pe următoarele arii de interes:

Informare şi relaţii cu comunitatea
1. Activităţi de informare la nivelul comunităţii
2. Relaţii de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează CZ
Activităţi
3. Programul personalizat de intervenţie
4. Programul zilnic al copiilor
5. Activităţi educaţionale
6. Activităţi recreative şi de socializare
7. Orientare şcolară şi profesională şi consiliere psihologică
8. Consiliere şi sprijin pentru părinţi
Colaborare interinstituţională
9. Protecţia copilului împotriva abuzurilor
10. Activităţi de colaborare cu profesioniştii şi instituţiile relevante
Administrare şi management
11. Planul anual de acţiune
12. Administrare şi management
13. Locaţia, resurse financiare şi baza materială
Resurse umane
14. Recrutarea şi angajarea personalului
15. Formarea iniţială şi continuă a personalului
16. Supervizare
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Informare şi relaţii cu comunitatea

1. Activităţi de informare la nivelul comunităţii.

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 organizarea de acţiuni de informare a comunităţii în ceea ce priveşte

misiunea,  serviciile oferite prin distribuirea materialelor promoţionale,
informaţionale şi prin discuţii directe cu cei interesaţi în cadrul Zilelor
Nădlacului, Festivalului Culinar sau alte acţiuni de amploare din
comunitate;

Iaroş R., Şumândan I.
Mihalcsak V.,Troiac
anul în curs

2 informarea grupurilor ţintă din comunitate privind promovarea drepturilor
copilului conform Legii 272 / 2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului;

Iaroş R., Şumândan I.
Mihalcsak V.,Troiac
anul în curs

3 implicarea colaboratorilor, stabilirea modalităţilor de colaborare şi
responsabilităţile fiecărei părţi implicate în derularea acţiunii, semnarea
convenţiilor de colaborare;

Iaroş R., Şumândan I.
Mihalcsak V.,Troiac
anul în curs

4 publicarea în presa locală a principalelor activităţi ale centrului şi a
acţiunilor la care a participat;

Iaroş R., Şumândan I.
Mihalcsak V.,Troiac
trimestrial

5 punerea la dispoziţie a informaţiilor de specialitate sub forma tipărită,
electronică pentru persoanele interesate;

Iaroş R., Şumândan I.
Mihalcsak V.,Troiac
permanent

2. Relaţii de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează CZ

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 personalul CZ va evalua nevoile familiei care urmează să beneficieze de

serviciile CZ utilizând toate metodele relevante pentru practica asistenţei
sociale interviul, chestionarele, analize de studii de caz, vizita la
domiciliu, întâlnirile individuale sau de grup etc.

Iaroş R., Şumândan I.
Mihalcsak V.,Troiac
anul în curs

2 reuniuni necesare întocmirii documentaţiei pentru asistare şi comunicarea
informaţiilor privind desfăşurarea furnizării serviciilor din partea CZ;

Iaroş R., Şumândan I.
Mihalcsak V.,Troiac
anul în curs

3 prin reuniuni generale şi individuale ale părinţilor cu personalul centrului
prezentarea activităţilor ce urmează a fi desfăşurate precum şi  stabilirea
modului de colaborare activă între părinţi şi personalul CZ:

- informarea părinţilor sau reprezentanţilor legali despre programul
zilnic, programul educaţional, program de recreere şi socializare a copiilor
asistaţi;

- diseminarea Codului etic, regulamentelor şi a contractului de
asistare, Programului personalizat de intervenţie ( PPI );

- Ziua Mondială a Mediului de viaţă – discuţii tematice;
- „Copii învaţă ceea ce trăiesc” - sesiuni de informare a părinţilor

privind drepturile copilului,  problematica protejării copilului împotriva
abuzului, neglijării şi exploatării, violenţei domestice etc.

Iaroş R., Şumândan I.
Mihalcsak V.,Troiac
anul în curs

4 participarea părinţilor copiilor asistaţi la desfăşurarea întregului program
în cadrul CZ pe timpul unei zile;

Iaroş R., Şumândan I.
Mihalcsak V.,Troiac
anul în curs
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Activităţi

3. Programul personalizat de intervenţie

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 în urma adresării directe efectuarea procedurii pentru evaluarea situaţiei

familiale în urma căreia se ia o decizie privind intervenţia asupra cazului;
Iaroş R., Şumândan I.
Mihalcsak V.,Troiac
anul în curs

2 în urma referirii  cazurilor de către terţi se efectuează procedura
specificată în SMO şi aplicarea acesteia;

Iaroş R., Şumândan I.
Mihalcsak V.,Troiac
anul în curs

3 elaborarea PPI de către specialiştii împreună cu referentele educatoare
pentru fiecare copil în raport de vârstă, gradul de maturitate şi după
prealabilă consultare cu familia copilului;

Iaroş R., Şumândan I.
Mihalcsak V.,Troiac
anul în curs

4 monitorizarea şi evaluarea a obiectivelor stabilite în PPI şi în caz de
nevoie restabilirea obiectivelor din PPI; comunicarea acestor modificări
părinţilor copilului;

Iaroş R., Şumândan I.
Mihalcsak V.,Troiac
anul în curs

4. Programul zilnic al copiilor

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 elaborarea programului zilnic de către referentele educatoare în colaborare

cu psihologul centrului şi înaintarea spre aprobare directorului CZ;
Mihalcsak V., Troiac
G., Şumândan I.
trimestrul I.

2 activităţile cu copiii vor fi diversificate, adaptate vârstei lor şi vor
răspunde nivelului şi potenţialului lor de dezvoltare;

Mihalcsak V., Troiac
G., Şumândan I.
anul în curs

3 afişarea programului zilnic într-un loc accesibil personalului şi părinţilor; Mihalcsak V., Troiac
G., Şumândan I.
permanent

4 asigurarea pentru fiecare copil a unei alimentaţii echilibrate, în
conformitate cu normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii şi
elemente nutritive, respectiv alocaţia de hrană zilnică;

Hălmăgean S.,
Mazuch M.
permanent

5 organizarea meselor festive în CZ pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale
copiilor asistaţi;

Mihalcsak V., Troiac
G., anul în curs

5. Activităţi educaţionale

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 elaborarea planului educaţional cu numeroase activităţi şi situaţii de

învăţare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, care
se planifică dinainte de către personalul de specialitate;

Mihalcsak V., Troiac
G., Şumândan I.
trimestrul I.

2 planul educaţional va avea în vedere faptul să nu suprasolicite copilul, în
baza acestui principiu va fi şi desfăşurat;

Mihalcsak V., Troiac
G., Şumândan I.
permanent

3 elaborarea şi procurarea materialelor necesare educaţiei non-formale şi
informale: soft educativ, casete video şi audio, proiecţie etc.;

Mihalcsak V., Troiac
G., Mazuch M.
anul în curs

4 aplicarea acestui program conform planificărilor şi adaptarea acestuia
nivelului şi potenţialului de dezvoltare al fiecărui copil;

Personalul CZ
anul în curs

5 educatorii urmăresc pregătirea temelor şcolare şi, la solicitarea copiilor,
asigură sprijin pentru realizarea acestui lucru;

Mihalcsak V., Troiac
G., permanent

6 consemnarea de către referentele educatoare în dosarele copilului a Mihalcsak V., Troiac
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informaţiilor privind şcoala, activităţi extraşcolare respectiv alte
informaţii relevante;

G., Şumândan I.
permanent

6. Activităţi recreative şi de socializare

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 elaborarea unui program de activităţi recreative şi de socializare de către

referentele educatoare în colaborare cu psihologul;
Mihalcsak V., Troiac
G., Şumândan I.
trimestrul I.

2 derularea în CZ a activităţilor recreative şi de socializare pentru a se
realiza un echilibru între activităţile de învăţare şi cele de relaxare şi de
joc;

Şumândan I.
permanent

3 participarea la activităţi organizate în comunitate cu diferite prilejuri
( spectacole, teatru de păpuşi, 1 - 8 Martie, Sărbători Pascale, 1 Iunie, Moş
Nicolae, Crăciun, etc. )

Mihalcsak V., Troiac
G., Şumândan I.
anul în curs

4 activităţi în afara CZ:
- exploatarea oportunităţilor recreative şi de socializare din comunitate;
- excursie la iarbă verde, organizarea unui picnic;
- tabăra de vară cu sprijinul furnizorilor de activităţi recreative;

Personalul CZ
anul în curs

5 consemnarea acestor activităţi de către referentele educatoare; Mihalcsak V., Troiac
G., permanent

6 sprijinirea copiilor asistaţi de a participa la activităţi extraşcolare din
comunitate;

Mihalcsak V., Troiac
G., Şumândan I.
permanent

7 în urma activităţilor desfăşurate se vor solicita atât părinţilor cât şi
copiilor opinii privind aceste activităţi, necesitatea şi importanţa lor;

Mihalcsak V., Troiac
G., Şumândan I.
anul în curs

7. Orientare şcolară şi profesională şi consiliere psihologică

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 elaborarea, derularea şi consemnarea programului de orientare şcolară şi

profesională elaborat de către psihologul serviciului în colaborare cu
referentele educatoare;

Şumândan I.
trimestrul I.

2 implicarea părinţilor în operaţionalizarea obiectivelor de intervenţie
stabilite prin acest program;

Şumândan I.
permanent

3 elaborarea de către psiholog a unei planificări şi a unui program de
consilieri pentru beneficiarii serviciului, în funcţie de nevoi şi de tipul
consilierii;

Şumândan I.
trimestrul I.

4 desfăşurarea activităţilor de consiliere psihologică la cerere sau ori de
câte ori psihologul consideră că este în beneficiul copilului, în raport cu
vârsta, nivelul de dezvoltare şi nevoile acestuia;

Şumândan I.
permanent

5 desfăşurarea activităţilor de consiliere - individual şi/sau în grup într-un
spaţiu special amenajat şi securizant pentru copil;

Şumândan I.
permanent
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Colaborare interinstituţională

8. Consiliere şi sprijin pentru părinţi

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 elaborarea de către psiholog a unei planificări şi a unui program de

consilieri pentru beneficiarii serviciului, în funcţie de nevoi şi de tipul
consilierii;

Şumândan I.
trimestrul I.

2 personalul de specialitate consiliază şi sprijină părinţii / reprezentanţii
legali în funcţie de nevoile pe care le au, la cerere sau ori de câte ori se
consideră că este în beneficiul copilului şi familiei sale;

Şumândan I.
permanent

3 desfăşurarea consilierilor atât individual cât şi în grup; Şumândan I.
anul în curs

4 se organizează programe de educare a părinţilor – cunoscute sub
denumirea de „şcoli ale părinţilor” ;

Şumândan I.
trim. III - IV

5 sprijinirea persoanelor din comunitate care apelează la serviciile CZ în
vederea obţinerii ajutorului material, financiar, facilitarea accesului la alte
servicii;

Iaroş R.,
Şumândan I.
permanent

9. Protecţia copilului împotriva abuzurilor

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 colaborarea personalului de specialitate cu instituţiile şi serviciile din

domeniul protecţiei copilului împotriva oricăror forme de abuz;
Iaroş R.,
Şumândan I.
anul în curs

2 informarea beneficiarilor şi derularea programului de educare a părinţilor
privind problematica protejării copilului împotriva abuzului, neglijării şi
exploatării precum şi cu privire la drepturile copilului;

Şumândan I.
trimestrul III

3 sprijin psihologic şi consiliere a copiilor care au fost intimidaţi sau
discriminaţi;

Şumândan I.
în funcţie de nevoie

4 Programul „Ziua Internaţională a Copiilor Inocenţi – victime ale
agresiunii”: discuţii şi materiale informative privind problematica
abuzului.

Iaroş R.,Şumândan I.
Mihalcsak V., Troiac
G.: trimestrul II

5 efectuarea de către întregul personal a cursului de formare şi respectarea
prevederilor legale privind acest domeniu;

Personalul CZ
anul în curs

10. Activităţi de colaborare cu profesioniştii şi instituţii relevante

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 în vederea îndeplinirii misiunii sale, CZ colaborează în reţea cu toate

serviciile şi programele comunitare, regionale şi naţionale de asistenţă şi
protecţie a copilului şi familiei;

Iaroş R.,Şumândan I.,
Mihalcsak V.,Troiac
permanent

2 evaluarea nevoilor copiilor şi familiilor lor referitor la alte servicii de care
ar trebui să beneficieze şi pe care CZ nu le poate furniza. CZ comunică
autorităţii locale din care provine copilul care sunt nevoile şi serviciile
necesare în vederea întocmirii planului de servicii.

Iaroş R.,Şumândan I.,
Mihalcsak V.,Troiac
în funcţie de nevoie

3 CZ prin personalul de specialitate participă la elaborarea şi aplicarea
planului de servicii pentru beneficiarii săi;

Iaroş R.,Şumândan I.
în funcţie de nevoie

4 menţinerea în permanenţă a legăturii cu comunitatea în scopul ajustării
activităţilor şi programelor curente si pentru iniţierea de noi activităţi şi

Personalul CZ
permanent
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programe în domeniul prevenirii abandonului şi instituţionalizării
copiilor;

5 elaborarea proiectelor comune şi derularea activităţilor  cu instituţiile şi
serviciile comunitare în vederea oferirii serviciilor de calitate pentru
beneficiarii centrului;

- participarea la slujba religioasă de Bobotează, biserica
Evanghelică;

- Ziua comemorării lui M. Eminescu - clasele I – IV secţia slovacă;
- Ziua Mondială a Limbii Materne;
- Ziua Internaţională a Sănătăţii – prof. Şuşlak Ioan;
- Ziua Mondială a Cărţii – „Biblioteca – căsuţa cărţilor” – biblioteca

şcolară, dr. prof Motyovski Ana;
- Ziua Internaţională a Crucii Roşii – subfiliala de Cruce Roşie

Nădlac;
- Ziua Internaţională a Familiei – rolul şi importanţa;
- Ziua Internaţională a Copilului – Gr.Şc. „J.G.Tajovsky”, subfiliala

de Cruce Roşie Nădlac;
- Ziua Internaţională a Copiilor Inocenţi – victime ale agresiunii:

discuţii şi materiale informative privind problematica abuzului -
Gr.Şc. „J.G.Tajovsky”;

- Ziua Mondială a Alimentaţiei – CMI Nădlac;
- Ziua Internaţională a Drepturilor Omului - Gr.Şc. „J.G.Tajovsky”;

Personalul CZ
anul în curs

- ianuarie

- ianuarie

- februarie

- aprilie
- aprilie

- mai

- mai
- iunie

- iunie

- octombrie
- decembrie

6 întocmirea şi încheierea convenţiilor de colaborare cu instituţiile şi
serviciile la nivel local;

Iaroş R.
trimestrul II

Administrare şi management

11. Planul anual de acţiune

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 planul anual de acţiune este elaborat de către directorul CZ în colaborare

cu personalul de specialitate avizat de către Consiliul Local al Oraşului
Nădlac, care monitorizează punerea în practică a acestuia;

Iaroş R.,
Şumândan I.
trimestrul I

2 la sfârşitul anului se elaborează Raportul anual de activitate transmis
Consiliului Local al Oraşului Nădlac;

Iaroş R.,
Şumândan I.
trimestrul IV

3 publicarea Raportului anual de activitate în mass-media şi punerea la
dispoziţia celor interesaţi;

Iaroş R.
trimestrul IV

12. Administrare şi management

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 elaborarea, revizuirea respectiv obţinerea documentaţiei necesare unei

funcţionări eficiente şi vizarea acesteia de către instituţiile abilitate şi
aducerea la cunoştinţă întregului personal;

Iaroş R.,
Mazuch M.
anul în curs

2 obţinerea  Licenţei de funcţionare al CZ, eliberată de ANPFDC; Iaroş R.
trimestrul I

3 efectuarea şedinţelor administrative cu întregul personal, lunar,  trasarea
principalelor responsabilităţi şi atribuţii, discutarea realizării obiectivelor
stabilita şi consemnarea acestora;

Iaroş R.
anul în curs
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13. Locaţia, resurse financiare şi baza materială

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 solicitarea Consiliului Local al Oraşului Nădlac unui buget adecvat, care

să asigure buna funcţionare al CZ, având în vedere şi situaţia economică
nefavorabilă  cu care se confruntă autoritatea locală; menţionăm că
proiectul de buget a fost construit în temeiul acestor realităţi;

Iaroş R.
trimestrul I

2 construirea unei scări de evacuare a persoanelor de la etaj conform art.
4.1.1 din Normativ P118/ 1999; menţionăm faptul că am primit
avertisment pentru nerespectarea acestui normativ şi în cazul nerespectării
termenului de remediere, 30.06.2010 ( conform  Hotărârii nr. 8 din
19.01.2010 a Consiliului Local al Oraşului Nădlac ) se va trece la
sancţiuni;
- în acest sens în proiectul de buget se va cuprinde suma necesară pentru
elaborarea proiectului şi documentaţiei tehnice şi pentru executarea
construcţiei;

Iaroş R.
trimestrul II

3 menţinerea clădirii, spaţiilor în cele mai bune condiţii de funcţionare; Peronalul CZ
permanent

4 întreţinerea spaţiilor CZ şi folosirea lor în mod adecvat pentru activităţile
pentru care sunt destinate;

Peronalul CZ
permanent

5 achiziţionarea de materiale şi utilităţi necesare pentru derularea eficientă a
activităţilor propuse;

Mazuch M.
anul în curs

6 achiziţionarea materialelor, accesoriilor necesar pentru asigurarea
derulării activităţilor în conformitate cu solicitările instituţiilor abilitate
( DSP, IGSU ) şi conform SMO pentru centrele de zi;

Mazuch M.
anul în curs

7 construirea unui site al centrului pe internet pentru publicarea datelor
relevante despre activitatea centrului;

Iaroş R.
trimestrul III

8 asigurarea surselor suplimentare, cu precădere prin identificarea şi
mobilizarea resurselor comunitare;

Peronalul CZ
permanent

9 administrarea fondurilor aprobate cu maximă responsabilitate, astfel încât
să nu fie periclitată activitatea centrului;

Peronalul CZ
permanent

Resurse umane

14. Recrutarea şi angajarea personalului

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 având în vedere prevederile legale referitoare la angajarea personalului,

care nu permite în anul în curs angajarea personalului, atribuţiile
asistentului social, care se află în concediu de creştere a copilului vor fi
delegate psihologului şi directorului CZ;

Iaroş R.,
Şumândan I.,
anul în curs

2 revizuirea respectiv actualizarea fişelor de post pentru angajaţii centrului
în funcţie de dinamica cerinţelor posturilor respective, în vederea
acoperirii tuturor serviciilor oferite de CZ;

Iaroş R.
semestrul I

15. Formarea iniţială şi continuă a personalului

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 încurajarea şi sprijinirea personalului centrului de către conducerea

instituţiei să participe la cursuri, seminarii schimburi de experienţă pentru
Iaroş R.,
Şumândan I.,
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ridicarea pregătirii profesionale şi  în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor,
abilităţilor şi deprinderilor privind satisfacerea nevoilor copiilor şi
familiilor acestora prin intermediul instituţiilor, firmelor abilitate
( sprijinirea referentului educator, Troiac Gianina în vederea promovării
examenului de licenţă în specializarea pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar );

Mihalcsak V.
anul în curs

2 participarea la formări profesionale susţinute de instituţii şi firme abilitate
în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Peronalul CZ
anul în curs

3 încurajarea personalului pentru ridicarea nivelului profesional prin metoda
„autodidact”.

Peronalul CZ
anul în curs

4 formarea voluntarilor în domeniul protecţiei copilului, precum pregătirea
pentru activităţi specifice ce vor fi desfăşurate de aceştia, după caz;

Şumândan I.
în funcţie de nevoie

16. Supervizarea

Activităţi ce vor fi desfăşurate: Responsabil / termen
1 contractarea serviciilor specializate în domeniul supervizării, în funcţie de

resursele financiare;
Iaroş R.
anul în curs

2 participarea directorului la cursuri de formare pentru dobândirea practicii
profesionale în domeniul supervizării;

Iaroş R.
anul în curs

3 participarea personalului de specialitate la cursuri, seminarii, traininguri în
domeniul supervizării;

Peronalul CZ
anul în curs

4 controlul activităţii personalului CZ va fi asigurat prin monitorizarea
activităţii a fiecărui angajat;

Iaroş R.
permanent

5 supervizarea voluntarilor, după caz va fi asigurată de psihologul al  CZ; Şumândan I.
în funcţie de nevoie

6 obligaţia supervizării directorului centrului aparţine furnizorului de
servicii, respectiv Consiliului Local al Oraşului Nădlac.

CLN – anul în curs

În vederea realizării celor propuse vor fi utilizate resursele umane, materiale şi cele
financiare ale centrului, aprobate de Consiliul Local al Oraşului Nădlac. Realizarea planului
depinde în marea măsură de resursele disponibile, precum şi de resursele partenerilor implicaţi în
activităţile comune.

Director,
Mgr. Rudolf Andrei Iaroş


