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nu cunoaştem sărăcia,  tristeţea, durerea, singurătatea,
foamea, bolile incurabile. Dar chiar şi într-o societate
modernă aceste fenomene nefericite nu au dispărut.
Astfel se justifică existenţa organizată a instituţiei
noastre DGASPC Mureş, un serviciu de interes
judeţean care s-a înfiinţat pentru a fi aproape de
toţi cei care au nevoie de ajutor, indiferent de clasa
socială, posibilităţile financiare sau felul nevoii cu

lului şi profesionalismul specialiştilor.
Suntem convinşi de faptul că munca noastră nu 
este în zadar, cu dăruire şi perseverenţă, putem
să aducem un zâmbet pe faţa copiilor suferinzi
care vor deveni cetăţeni bine pregătiţi cu un viitor 
sigur, clipe fericite şi siguranţă pentru persoanele 
care ajung marginalizate datorită unor boli sau a 
vârstei înaintate. 

“Să iubeşti

Sfânta Evanghelie după Matei 22:35-40

SCHMIDT LORAND, DIRECTOR GENERAL
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voltare ale copiilor, abilităţilor parentale pre
cum şi asupra factorilor familiali şi de mediu.
Evaluarea este foarte importantă sub aspectul
identificării nevoilor individuale, familiale şi
oricăror situaţii de risc şi stă la baza intervenţiei
sociale. Fără a cunoaşte şi analiza împreună cu
părinţii resursele existente pe de o parte, dar şi
dificultăţile familiei nu putem stabili obiective

detaşare şi atitudine responsabilă, acţiuni speci
fice pentru a facilita accesul la servicii specifice 
şi pentru a da posibilitatea persoanelor aflate 
în dificultate de a alege dintre soluţiile alterna-
tive. Astfel, părinţii vor fi informaţi şi sprijiniţi în 
vederea îngrijirii, creşterii şi educării copiilor şi 
prevenirii separării copilului de familie sau alte 
comportamente abuzive.

Asistentul socia

ELIDA MARIA DEAK, DIRECTOR GENERAL ADJ.
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Copiii din casele de tip familial
Fie că au fost abandonaţi de părinţi la vârste fragede fie că au ales să plece de

e de certurile care aveau loc între părinţii lor.
mp, a păstrat legătura cu familia sa naturală. 
plăcut să aibă o familie fericită, unde să pre-
e liniştea şi fericirea. „Ar trebui să am o familie
ală, care să ne iubească pe toţi fraţii, să fiu acasă
rinţii. A fost o familie care a vrut să-mi adopte 
 dar ei au zis că dacă nu mă adoptă şi pe mine 

nu se duc niciunde”, a recunoscut fata.
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pregătiţi să lupte pentru viitorul lor

t adoptată. Poate pentru că eram mai mare nu
am mai făcut speranţe şi iluzii că voi fi adoptată,
 adopte cineva”, a mărturisit fata.” Acum are 17 
ra şi luptă pentru a deveni cineva în viaţă. ”Am
iitor, să am posibilităţi mai multe decât părinţii 

ut în societate. Visul meu este să devin poliţistă şi,
uta Dumnezeu să reuşesc. Sunt pregătită pentru

u mai multe în viaţă”, a mai spus N.B.
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Rep.: Cum au fost anii în casa de tip fam
I.S.: Minunaţi. Au trecut repede. M-am aprop:
părinţii sociali şi acum sunt ca şi părinţii mei. În
eram de religie reformată şi în 2007 ei m-au 
zat la religia ortodoxă. Îmi sunt şi părinţi sp
acum şi mă susţin în tot ceea ce fac.

„Vreau să devin preot,
să slujesc lui Dumneze
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O meserie de sufle
asistent maternal 

Ce presupune această profesie?

prestată de toţi aceia pentru care calitatea de 
părinte este esenţială

Pregătirea copiilor pentru viaţa de familie

Cine poate fi atestat 
ca asistent maternal profesionist?
 Persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu
Prin comportamentul lor în societate, starea să-

odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copi-
ilor care urmează a fi primiţi în plasament

Locuinţa trebuie să fie în proprietate personală
Solicitantul şi familia acestuia să nu aibă cazier 

judiciar
Să existe un venit stabil în familie
A urmat cursul de formare profesională iniţială

organizat de DGASPC Mureş

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile Hotărârii nr. 
679/2003 care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea 

şi educarea necesară dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.
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intrat amândoi la liceu. Iar fata mea, Kati, 
se înţelege foarte bine cu ei. Mă bucur 
de acest lucru pentru că, dacă Kati ar fi 
rămas singură, poate că nu ar fi ajuns o 
persoană aşa de sensibilă, nu este egoistă, 
se gândeşte la fraţii ei şi la cei din jur.

talent la aşa ceva. Văd ce fericită şi împlinită
este Kati că are frăţiori. Sfătuiesc părinţii care
doresc să adopte să aibă curajul, răbdarea
şi iubirea necesară ca să treacă prin toată
birocraţia, fiindcă merită ca aceşti copii să
primească iubire şi să aibă o şansă în viitor.

Dragostea fa
de copii trece de
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Tinerii 
cu dizabilităţi,

ș
- diplomă și medalia Steaua de argint 
pentru lucrarea ”Rădăcini”-autori Mihaela 
Sârbu și Violeta Mureșan
- diplomă și medalia Steaua de bronz 
pentru lucrarea ”Îmbrăţișarea divină”-
autor Ionuţ Oancea
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craiu de Mureş, Bălăuşeri, Şincai, Miercurea 
Nirajului, Ceuaşu de Câmpie au beneficiat de 
jucăriile donate de mureşeni în cadrul cam-
paniei „O jucărie pentru fiecare copil”

La data de 13 iulie a avut loc Ziua Porţilor
Deschise la Casa de Tip Familial din Sărmaşu, 
unde se află în îngrijire 26 de copii, fete şi 

evaluarea şi intervenţia în cazurile de risc de
părăsire a copilului în spital în vederea pre-
venirii separării copilului de mamă şi risc de
abuz a copilului, activităţi concrete de pre-
venire a sarcinilor nedorite în rândul tinere-
lor minore şi consecinţele separării copilului
de mamă.

Evenimente 
derulate în cadrul
DGASPC Mureş



társadalmunkban sem tűntek el.
Ezek a tények indokolják intézményünk létezését. A
Maros megyei szociális ellátási és gyermekvédelmi
igazgatóság megyei érdekeltségű szolgáltató, amely
azért jött létre, hogy közel legyen mindazokhoz, akiknek 
társadalmi helyzetük, pénzügyi lehetőségeik vagy az

való. Kitartással, odaadással sikerül a szenvedő gyerme
kek arcára mosolyt varázsolni, hogy megbizható, biztos
jövővel rendelkező állampolgárokká váljanak, valamint
boldog pillanatokat és biztonságot nyújtani azoknak 
akik betegségük vagy előrehaladott koruk miatt a
társadalom peremére szorúltak.

„Szeresd

(Mk 12,29--31)

SCHMIDT LORÁND, VEZÉRIGAZGATÓ




