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RAPORT DE ACTIVITATE
AL SERVICIULUI CENTRUL  DE ZI DE ÎNGRIJIRE A

COPIILOR DIN ORAŞUL NĂDLAC
pe anul 2011

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.

Raportul de activitate 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:

În cadrul Zilelor oraşului şi a altor acţiuni la nivelul comunităţii, prin materiale promoţionale şi

prin discuţii directe, prin mass-media, prin acţiuni derulate şi organizate de către centru se

informează comunitatea privind serviciile oferite, activităţi derulate de către serviciul nostru.

Permanent se realizează informarea grupurilor ţintă din comunitate privind promovarea

drepturilor copilului conform Legii 272 / 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor

copilului. Această informare s-a realizat în cadrul centrului cu părinţii, respectiv reprezentanţii

legali ai acestora la începutul asistării şi sporadic şi individual de către psihologul centrului,

respectiv referentul educator;

Au fost încheiate convenţiile de colaborare cu Gr.Şc.”J.G. Tajovsky” şi Cabinetul Şcolar de

Asistenţă Psihopedagogică Nădlac, în vederea derulării a mai multor acţiuni comune.
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În Glasul de Nădlac au post publicate 4 articole cu următoarele titluri:

„Record original, realizat de copiii de la Centrul de Zi”

„Un om cu suflet mare redă bucuria taberei de vară copiilor” – sponsorizarea taberei de vară;

„Halloween-ul, sărbătoarea stafiilor”.

Sărbătoarea Crăciunului cu masa festivă şi programul artistic.

Specialiştii centrului au desfăşurat şi următoarele:

- Punerea la dispoziţie  a materialelor, literaturii de specialitate pentru cinci  studenţi ai Facultăţii

de asistenţă socială Sfânta Elena, Slovacia respectiv ai Facultăţii de Asistenţă Socială Arad.

- Oferirea de informaţii de specialitate, studii de caz pentru două educatoare.

- sprijinirea elevilor cu informaţii de specialitate pentru întocmirea referatelor, diferitelor

portofolii, etc.

- oferirea prin Crucea Roşie subfiliala Nădlac a ajutoarelor materiale, dispozitivelor medicale:

mergătoarelor, cărucioarelor pentru persoane cu dizabilităţi.

- sprijin logistic acordat Clubului Orăşenesc al Pensionarilor Nădlac în elaborarea, tipărirea

diferitelor documentaţii, materiale promoţionale, materiale informative, diplome, felicitări, etc.

- sprijin logistic la nivelul comunităţii cu diferite activităţi social-culturale şi elaborarea de

materiale de prezentare, de specialitate pentru Primăria Oraşului Nădlac în vederea prezentării

acestora la întâlniri internaţionale cu localităţile înfrăţite.

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

Au avut loc întâlniri cu părinţii copiilor asistaţi atât individual cât şi în grup în vederea

întocmirii documentaţiei necesare la dosarul copilului asistat precum şi prezentarea serviciilor

CZ. Evaluarea nevoilor familiei s-a realizat prin vizite la domiciliul familiilor care urmează a

beneficia de serviciile CZ.

Întâlnirile individuale şi de grup cu reprezentanţii legali ai copiilor au avut în vedere

informarea acestora asupra programului săptămânal de educaţie, socializare şi recreere.

S-a realizat diseminarea contractului de asistare, codului etic pentru fiecare familie şi

prezentarea obiectivelor generale din cadrul Planului Personalizat de Intervenţie ( PPI ).

Permanent a fost ţinută legătura cu părinţii copiilor asistaţi, au fost informaţi asupra evoluţiei

şcolare şi comportamentale a copilului său. Părinţii au răspuns solicitărilor personalului centrului

în vederea întâlnirilor de informare şi evaluare. Unii părinţi au participat din propria iniţiativă la

cosirea gazonului din curtea centrului.
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Activităţi

3. Programul personalizat de intervenţie

A fost respectată procedura de evaluare a situaţiei familiale pentru cererile de asistare

depuse. În anul în curs au fost primite 6 referiri din partea Compartimentului de Asistenţă

Socială a Primăriei Nădlac. Pentru fiecare beneficiar s-a elaborat PPI  în raport cu criteriile şi

obiectivele menţionate pentru fiecare copil în parte. La sfârşitul perioadei de asistare are loc

întocmirea raportului de reevaluare şi a planului de monitorizare pentru clienţii care au atins

obiectivele propuse  de-a lungul acestei perioade precum şi revizuirea PPI în cazul clienţilor care

vor beneficia de prelungirea contractului de asistare.

4. Programul zilnic al copiilor

A fost elaborat programul zilnic pentru 22 copii asistaţi de către specialiştii centrului,

ţinând cont de necesitatea şi particularităţile beneficiarilor. Activităţile desfăşurate în cadrul

centrului au ţinut cont de nivelul şi potenţialul  de dezvoltare a copiilor asistaţi - copii preşcolari,

clasele primare, clasele gimnaziale, clasele liceale. Programul zilnic este afişat pe avizier din

holul de intrare în centru.

Beneficiarilor s-a asigurat alimentaţia, în conformitate cu normele în vigoare - mesele de

prânz cu trei feluri şi cina un fel de mâncare, cu precădere mâncare gătită. Sărbătorirea zilelor de

naştere ale copiilor asistaţi s-a realizat la centru şi a fost pregătit pentru fiecare eveniment un tort.

Fiecare copil are poze de la ziua sa de naştere

5. Activităţi educaţionale

S-a elaborat planul educaţional cu următoarele activităţi:

- deprinderi pentru viaţa cotidiană (deprinderi de igienă personală, purtarea şi întreţinerea

hainelor, pregătirea alimentelor pentru hrana zilnică, gestionarea banilor)

- deprinderi pentru activitatea individuală şi muncă (deprinderi de gestionare a timpului,

deprinderi de învăţare –corectarea lacunelor şcolare)

- deprinderi pentru viaţa în societate (asumarea propriei identităţi, „Ce pot face în timpul

liber”)

- deprinderi pentru locuire şi folosirea resurselor comunităţii (cunoaşterea localităţii şi

împrejurimilor etc.)

Activităţile din cadrul planului educaţional sunt adaptate vârstei şi capacităţilor fiecărui

copil. Psihologul şi referentul educator în activitatea lor au folosit materialele din dotarea

centrului. Nu au fost achiziţionate casete video şi audio respectiv soft educativ.
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Programul s-a desfăşurat conform planificărilor, cu mici excepţii în situaţii neprevăzute

şi a ţinut cont de necesităţile beneficiarilor. Psihologul, referentul educator şi voluntarii urmăresc

zilnic, cel puţin două ore pregătirea temelor şcolare. Informaţiile privind şcoala, activităţi

extraşcolare respectiv alte informaţii relevante se regăsesc în fişele de activitate zilnică,

consemnate de către referentele educatoare.

6. Activităţi recreative şi de socializare

Activităţi recreative desfăşurate :

- jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului înconjurător

- jocuri şi exerciţii senzoriale

- jocuri didactice şi exerciţii pentru dezvoltarea gândirii

- jocuri şi exerciţii de mişcare desfăşurate în natură

- vizionarea programelor TV, audiţii muzicale

desen, activităţi liber alese.

Combinarea armonioasă a activităţilor de educare cu cele recreative: protejarea naturii şi

jocul în natură, menţinerea curăţeniei în spaţiul de joacă, activităţi educativ – distractive,

participare la activităţi sportive. Sprijinirea unor copii la activităţile extraşcolare.

Participarea copiilor la activităţi organizate în comunitate cu diferite prilejuri:

- activităţi organizate cu prilejul zilei de 1 iunie – “Desene pe asfalt” de către Gr. Şc. “J.G.

Tajovsky”;

- activităţi desfăşurate în piaţa Oraşului Nădlac:  cunoaşterea şi identificarea produselor,

cunoaşterea valorii produselor.

- dezbateri tematice însoţite de proiecţie, activităţi practice:

- Ziua comemorării lui M. Eminescu;

- Ziua Mondială a Limbii Materne;

- Ziua Mărţişorului;

- Ziua Internaţională a Femeii;

- Ziua Mondială a Apelor;

- Ziua Mondială a Pământului;

- organizarea ieşirilor în natură, parcul mic şi mare al oraşului;

- Program artistic realizat în cadrul Sărbătorii Crăciunului, care a cuprins masa festivă,

programul pentru părinţi şi invitaţi şi cadourile oferite copiilor.

Tabăra de vară nu a fost organizată datorită situaţiei financiare deficitare.

Activităţile sunt consemnate în rapoartele de activitate lunare a referentelor educatoare.
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7. Orientare şcolară şi profesională şi consiliere psihologică

Elaborarea programului de orientare şcolară şi profesională cu următoarele obiective:

- autocunoaşterea (definirea propriului sistem motivaţional, conştientizarea abilităţilor

personale, realizarea diferenţelor între ideal - real şi posibilităţi - dorinţe)

- autoorganizarea activităţii (dezvoltarea deprinderilor de management al timpului,

folosirea timpului liber în mod eficient, depistarea abilităţii de a lua decizii, dezvoltarea

capacităţilor de auto - evaluare şi analiză a acţiunii proprii).

- utilizarea surselor de informaţie (identificarea surselor alternative de informaţie,

conştientizarea diferenţei dintre sursele formale şi sursele informale de informaţii)

Părinţii sunt încurajaţi să se implice în acest program şi sunt ajutaţi de psiholog în această

activitate.Consilierile sunt efectuate de către psiholog fără o prealabilă planificare, se realizează

conform nevoilor sau la solicitarea părinţilor respectiv la solicitarea psihologului. Consiliere

psihologică se realizează la cerere respectiv ori de câte ori psihologul consideră că este în

beneficiul copilului sau în beneficiul familiei. Consilierile individuale sunt realizate în biroul

psihologului şi cele de grup în sala de studiu a centrului.

8. Consiliere şi sprijin pentru părinţi

Consilierile au fost efectuate fără o planificare prealabilă. Beneficiarii au fost consiliaţi în

domeniul drepturilor copilului, comportamentului, educaţiei etc. Au fost realizate consilieri

psihologice, sociale, medicale, educaţionale. Personalul a răspuns prompt solicitărilor părinţilor

respectiv reprezentanţilor legali ai beneficiarilor. Psihologul şi referentul educator au purtat

zilnic discuţiile cu părinţii respectiv cu reprezentanţii legali privind evoluţia copiilor.

Consilierile de grup cu beneficiarii centrului au vizat tema cunoaşterii propriei persoane,

a relaţiilor de familie şi prietenie, a importanţei procesului educaţional şi altele. În cadrul

întâlnirilor cu părinţii au fost dezbătute teme privind educaţia, drepturile copilului,

comportamentul, disciplinare pozitivă, deprinderi de viaţă.

Colaborare interinstituţională

9. Protecţia copilului împotriva abuzurilor

Personalul de specialitate colaborează cu serviciile din domeniu atât la nivel judeţean cât

şi la nivel local şi anume cu D.G.A.S.P.C. Arad, Compartimentul de Asistenţă Socială a

Primăriei Nădlac, Poliţia Oraşului Nădlac.

Informaţiile privind educare a părinţilor privind problematica protejării copilului
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împotriva abuzului, neglijării şi exploatării precum şi cu privire la drepturile copilului au fost

diseminate în cadrul întâlnirii cu părinţii şi au mai fost discutate şi individual când s-a constatat

nevoia de a discuta cu părinţii şi mai în detaliu problema neglijării. Nu a fost cazul oferirii

sprijinului psihologic şi consiliere a copiilor care au fost intimidaţi sau discriminaţi. Personalul

de specialitate  nu a participat la formări profesionale privind protecţia copilului împotriva

abuzurilor în anul 2011, datorită bugetului deficitar.

10. Activităţi de colaborare cu profesioniştii şi instituţiile relevante

Centrul de zi a avut colaborări cu:

- Compartimentul de Asistenţă Socială a Primăriei Nădlac în vederea întocmirii propunerilor

pentru copii asistaţi în CZ;

- Subfiliala de Crucea Roşie Nădlac;

- Gr. Şc. „J. G. Tajovsky” în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor sportive, culturale , de

socializare şi recreere, etc.;

- Cabinetul Şcolar de Asistenţă Psihopedagogică Nădlac;

- Grădiniţa PN nr.2 strada Stejarului - Grupa mijlocie;

- Poliţia  Oraşului Nădlac;

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;

- Biserica Evanghelică din Nădlac;

- Cabinete medicale individuale;

- Clubul Orăşenesc al Pensionarilor Nădlac;

- Radio Nădlac;

- Asociaţia Vest Unio Nădlac;

- Fundaţia „Motivation” Timişoara;

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;

Evaluarea nevoilor copiilor şi familiilor lor referitor la alte servicii de care ar trebui să

beneficieze şi pe care CZ nu le poate furniza s-a realizat la începutul asistării a fiecărui

beneficiar de către psihologul centrului.

Datorită personalului insuficient ( asistentul social în concediu de creştere a copilului,

referent educator demisionar, bucătar demisionar, concediul fără plată a directorului ) nu toate

activităţile au fost desfăşurate conform planificărilor. Aceste activităţi au fost realizate doar cu

beneficiarii serviciului, nu şi cu partenerii sau colaboratorii, elevii şcolii. Au fost realizate la o

scală mai mică, dar în principiu au păstrat obiectivele generale stabilite.
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Administrare şi management

11. Planul anual de acţiune

Planul anual de acţiune a fost avizat de către CLN prin Hotărârea nr. 70 din 27.04.2011. Raportul

de activitate privind Planul anual de acţiune al serviciului a fost avizat de către CLN prin

Hotărârea nr. 71 din 27.04.2011. Raportul anual de activitate este public, poate fi consultat de cei

interesaţi la sediul CZ şi face parte şi din Raportul primarului pentru anul 2011, accesibil mass-

mediei.

12. Administrare şi management

CZ a obţinut documentaţia necesară funcţionării. Nu a fost realizată scara de evacuare a

persoanelor de la etaj conform solicitărilor IGSU Arad. A fost obţinută licenţa de funcţionare

provizorie. Valabilă un an deoarece personalul centrului nu a participat la cursuri de formare

continuă şi nu a fost asigurată supervizarea personalului conform cerinţelor SMO pentru centrele

de zi, conform procesului-verbal de control nr.14 / 28.01.2011 al Compartimentul Teritorial de

Inspecţie Socială Arad. Lunar au fost realizate şedinţele administrative cu personalul CZ şi sunt

consemnate în procese verbale în urma întâlnirii de lucru.

13. Locaţia, resurse financiare şi baza materială

Proiectul de buget a fost depus în luna ianuarie în valoare de 225.000 lei şi s-a aprobat de către

CLN suma de 210.000 lei construită astfel: cheltuieli salariale 130.000 lei; cheltuieli cu bunuri şi

servicii: 70.000 lei şi cheltuieli de capital 10.000 lei. Conform execuţiei bugetare au fost

efectuate următoarele cheltuieli: cheltuieli salariale – 88.123 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii –

41.525 lei, total 129.648 lei. La rectificare bugetară în trimestrul IV, bugetul a suferit diminuări.

Pe parcursul anului au fost efectuate reparaţii la tavanul centrului. Întreţinerea spaţiilor s-a

realizat în bune condiţii. Au fost achiziţionat doar strictul necesar din materialele  şi utilităţi în

aşa fel încât să nu fie periclitată activitatea centrului. Fondurile au fost administrate cu maxima

responsabilitate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Atât persoane fizice cât şi cele juridice au făcut donaţii pentru beneficiarii centrului şi

aparţinătorii acestora, mai ales în pragul sărbătorilor constând în dulciuri, alimente, haine.

Resurse umane

14. Recrutarea şi angajarea personalului

Atribuţiile asistentului social au fost suplinite în măsura posibilităţilor, precum conform

pregătirii profesionale de către psihologul şi directorul centrului. Pe parcursul anului au fost
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suplinite şi atribuţiile referentului educator demisionar de către referentul educator în funcţie, de

psiholog şi parţial de restul personalului. Din luna octombrie responsabilităţile bucătarului, în

urma demisiei au fost realizate în baza contractului de voluntariat şi activitatea centrului s-a

desfăşurat în condiţii bune. Legislaţia în vigoare nu permite angajarea de personal pentru

suplinirea celor două posturi neocupate şi prin eforturi deosebite a personalului se suplinesc

atribuţiile posturilor neocupate.

15. Formarea iniţială şi continuă a personalului

Personalul centrului nu a participat la cursuri de formare profesională, deşi conform SMO

pentru centrele  zi fiecare angajat al CZ, inclusiv directorul acestuia, beneficiază de cel puţin 42

de ore pe an de formare continuă în domeniul protecţiei copilului sau domenii conexe /

interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului. Directorul CZ beneficiază anual de cel

puţin 21 de ore de formare în domeniul managementului de servicii, asigurate din bugetul

angajatorului. Personalul centrului a avut la dispoziţie materialele necesare pentru studiu, precum

şi accesul la internet în vederea informării asupra noutăţilor din domeniul de activitate a fiecărui

angajat. A fost efectuată formarea iniţială a voluntarilor în domeniul protecţiei copilului, precum

pregătirea pentru activităţi instructiv-educative, de recreere şi socializare, de formare a

deprinderilor de viaţă desfăşurate cu beneficiarii serviciului de către psihologul centrului.

16. Supervizare

Nu s-a realizat contractarea serviciilor specializate în domeniul supervizării ceea ce a

avut efecte mai puţin pozitive supra licenţierii serviciului. Datorită faptului că personalul nu a

participat la cursuri de formare stipulate în SMO pentru centrele de zi, serviciul a primit licenţa

provizorie valabilă 1 an. Directorul nu a participat în anul 2011 la cursuri de formare

profesională în domeniul supervizării. Nu a fost realizată supervizarea voluntarilor datorită

faptului că personal de specialitate nu are competenţe în acest domeniu. Pe tot parcursul anului

directorul, respectiv înlocuitorul lui pe perioada concediului fără plată a asigurat monitorizarea

activităţii personalului din subordine.

Menţionăm faptul că deşi în anul 2011 ne-am confruntat cu dificultăţi din punct de vedere

financiar dar şi prin lipsa personalului educativ, de specialitate şi auxiliar, totuşi majoritatea

activităţilor a fost desfăşurată cu maxima responsabilitate şi seriozitate. Am îndeplinit în mare

parte activităţile propuse la începutul anului şi am respectat cerinţele stabilite în Standardele

minime obligatorii pentru centrele de zi.

Director,
Mgr. Rudolf Andrei Iaroş
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