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Modele de bună practică 
din județul Mureș pentru Ucraina
Sistemul de asistență maternală profesionistă din România este unul dintre modelele de bună practică 
ce ce se dorește fi implementat și în Ucraina. Delegația din Ucraina, care a vizitat Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, dar și alte instituții din județul Mureș, în perioada 
16-18 mai 2017, s-a arătat interesată de mai multe aspecte ce țin de programul de prevenire și combatere 
a fenomenului de violență, derulat în județul Mureș, dar s-a arătat interesată și de sistemul de asistență 
maternală profesionistă, ce înseamnă această profesie și cum pot să ajungă copiii în plasament la aceștia. 

Patru tineri de la Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) Căpușul de Câmpie au câștigat premiul I la cea de 
a V-a ediţie a concursului pentru tineri cu deficienţă intelectuală din România – „Europ’ Affiche”, cu tema 
„Fluvii şi râuri care traversează Europa”.

Trofeul „Europ’Affiche” 
a ajuns la Căpușul de Câmpie

Organizat la începutul lunii mai de către 
Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Cluj, Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Gherla și Fundația Jérôme Lejeune din Franța, 
concursul a reunit echipe de la Centrul de 
Îngrijire şi Asistenţă Câţcău – județul Cluj, 
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională 
Căpuşu de Câmpie- judeţul Mureş, Centrul de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică “O 
nouă şansă” Todireşti-judeţul Suceava, Centrul 
de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
“Pietricica” Comăneşti-judeţul Bacău și 
Complexul de Servicii Comunitare pentru 
Persoane cu Handicap Neuropsihic Filipeşti 
– judeţul Bacău.
Scopul proiectului este de a ajuta tinerii 
cu dizabilităţi intelectuale să-şi valorifice 
abilităţile şi competenţele practice, de 
a dezvolta  abilitățile de comunicare și a 
îmbunătăți capacitatea de exprimare, dar 
și de a lărgi orizontul de cunoaștere al 
persoanelor cu nevoi speciale și de a arăta 
modul de viaţă european prin diverse teme. 
”O adevarată provocare a fost faptul că fiecare 
echipaj a trebuit să confecționeze o hartă a 
Europei în care să fie reprezentate fluvii și 
râuri din trei țări ale bătrânului continent, 
la alegere. Tinerii noștri participanți-Viola 
Atila, Chiriac Ionuț, Stan Octavian și Violeta 
Mureșanu-,sub îndrumarea instructoarei 
Păcurar Maria și a doamnei psiholog 
Mărginean Elena ne-au dat o adevărată 

lecție de geografie, au confecționat o hartă 
a Europei numai din materiale reciclabile, au 
prezentat în mod particular țări ca România, 
Ungaria și Germania cu cele mai importante 
fluvii și râuri care le străbat: Dunărea, Mureșul, 
Oltul, Tisa și Rinul. Violeta a povestit cu multă 
ardoare legenda Mureșului și a Oltului, iar la 
final a fost creat un portofoliu și un filmuleț 
care a cuprins toate etapele proiectului”, a 
precizat Viorica Sand, directorul CIA Căpușul 
de Câmpie.

Premiul I pentru cei mai buni

Participanții și-au expus creațiile unui juriu 
format din zece membrii-cadre didactice, 
scriitori, reprezentanți ai DGASPC Cluj 
și ai comunității locale, precum și trei 
reprezentante ale Franței- consultantul 
pedagogic specializat în Educație și 
Pedagogie, Elisabeth Bisbrouck, inițiatoarea 

acestui concurs, alături de colegele Marie 
Dominique Daniel și Marie Elisabeth 
Herrault, specialiste în domeniul artelor 
plastice. Jurizarea s-a făcut după cinci 
criterii: dimensiunea europeană, prezentare, 
comunicare, artele plastice și concepere. 
”Voința, ambiția, curajul și nu în ultimul 
rând cunoștințele pe care și le-au însușit 
tinerii de la CIA Căpușul de Câmpie le-au 
adus un prim loc bine meritat. Bucuria 
noastră, a tuturor, este imensă! Mulțumim 
organizatorilor pentru frumoasele momente 
pe care le-am petrecut, Fundației Jérôme 
Lejeune din Franța pentru premiul oferit, 
care a constat, pe lângă trofeul obținut, în  
obiecte de ceramică și aparatură electronică, 
beneficiarilor care ne-au reprezentat și nu în 
ultimul rând tuturor acelor colegi care au 
depus eforturi susținute și s-au preocupat 
de succesul acestui concurs”, a adăugat 
directorul CIA Căpușul de Câmpie. 

Institutul Est-European de Sănătate a Repro-
ducerii (IEESR) este partenerul Fondului 
Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), 

pentru regiunile Europei de Est și Asiei Centrale, 
în această calitate furnizând asistență tehnică 
în 17 țări pentru consolidarea răspunsului 
multisectorial la violența bazată pe diferența 
de gen. ”Programul de prevenire și combatere 
a fenomenului derulat în județul Mureș, 
precum și modelul de abordare integrată a 
fenomenului sunt considerate bune practici 
la nivel internațional, în acest context fiind 
organizate în Tîrgu-Mureș două vizite de 
studiu din Ucraina, în scopul de a învăța din 
experiența din România și pentru dezvoltarea 
capacității autorităților și instituțiilor din această 
țară pentru a iniția și dezvolta programe în 
domeniu”, a declarat Elena Micheu, director 
executiv al IEESR. Vizitele au avut loc în perioada 
16 – 18 mai și 7 – 9 iunie 2017, delegațiile din 
Ucraina fiind compuse din reprezentanți ai 
autorităților publice raionale, poliției, serviciilor 
medicale și sistemului juridic și membri ai 
Biroului UNFPA din această țară, pe tot parcursul 
întâlnirilor de lucru fiind însoțiți de Ionela Horga 
și Elena Micheu din cadrul IEESR.

Interes pentru parteneriatul 
multisectorial din județul Mureș

În cadrul întâlnirilor la DGASPC Mureș au 
fost abordate o serie de teme de interes 
privind violența în familie, regulamentele de 
funcționare a serviciilor sociale în regim de 
urgență, modalitatea de intervenție în cazurile 
de abuz asupra copilului, activitatea echipelor 
intersectoriale de la nivel local, parteneriatul 
pentru asigurarea serviciilor sociale necesare 
asistenței victimelor violenței în familie. 
”Ca mărime, țara noastră este mult mai mare 
și ca oraș, Harkov (n.red.-localitate din Ucraina) 
este mult mai mare și dacă în Tîrgu-Mureș aveți o 
populație de 150.000 de persoane, aproximativ, 

în orașul Harkov o populație este de 1,5 milioane, 
deci este proporțional mult mai mare. Un număr 
de 119.000 de persoane care au suferit de pe 
urma războiului din Estul Ucrainei au fost relocate 
în orașul Harkov, 150 de copii cu vârstele de până 
la un an din casele de copii din Estul Ucrainei 
au fost relocați la noi, în Harkov, copii care au 
rămas fără părinți din cauza războiului. Munca 
noastră în domeniu s-a nuanțat un pic altfel, a 
luat altă amploare. De asemenea, încercăm să 
reacționăm cât mai rapid la acele semnale care 
par să vină din partea cetățenilor cu privire la 
actele de violență, dar timpul de reacție este mai 
mare pentru că distanțele sunt mult mai mari”, a 
explicat Svitlana Gorbunova-Ruban, viceprimar 
al orașului Harkov pentru sănătate și protecție 
socială a populației.

Asistența maternală 
profesionistă, model 
de bună practică

Dincolo de aspectele legate de combaterea 

violenței în familie, delegația s-a arătat inte-
re sată de sistemul de asistență maternală, 
începând de la modul în care este reglementată 
această profesie în România, cine poate deveni 
asistent maternal, procedura prin care copiii 
ajung la asistenți maternali profesioniști, dar 
și modul de finanțare atât în ceea ce privește 
educația și întreținerea copiilor cât și salarizarea 
asistentului maternal. 
”La noi nu este prezentă instituția de asis-
tent maternal, ceea ce am găsit aici, la dum-
neavoastră, și am fost foarte impresionați. 
Această formă de colaborare m-a captivat în 
mod deosebit și o să mă adresez autorităților 
publice locale, consultanților din domeniul 
juridic din Ucraina ca să implementăm și la noi 
această formă de asistență socială”, a adăugat 
viceprimarul orașului Harkov din Ucraina. 
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Educația antifumat 
promovată de adolescenți

De la intrarea sa în vigoare, în 2016, Legea antifumat a produs multe efecte din punct de vedere medical, 
social și economic. Însă, în continuare, educația populației privind riscurile la care se expune atât din 
punct de vedere al fumatului activ, cât și al celui  pasiv, este încă deficitară. Din acest motiv, campaniile de 
informare și conștientizare privind riscurile consumului de tutun sunt mai mult decât binevenite. Un astfel 
de proiect, inițiat la nivelul județului Mureș și care se dorește a fi extins și la nivel național, este proiectul 
”Azi nu fumez”, derulat de Asociația Eldad Mureș, în care au fost implicați copii din cadrul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș.

În lupta antifumat, copiii au înțeles că un rol 
important în educația pentru sănătate o 
constituie prevenția, respectiv informarea 

și conștientizarea privind riscurile pe care le 
comportă consumul de tutun, atât în rândul 
fumătorilor activi, dar și al celor pasivi, dovadă 
fiind implicarea și deschiderea lor față de 
proiectul ”Azi nu fumez”. Proiectul a fost inițiat 
anul trecut de Asociația Eldad Mureș și derulat 
în parteneriat cu Secțiunea de Tabacologie a 
Societății Române de Pneumologie, Spitalul 
Clinic Județean Mureș, DGASPC Mureș și 
Inspectoratul Școlar Județean Mureș.
”Acest proiect este binevenit pentru că cifrele 
raportează că românii fumează foarte mult, 
sunt în top din punct de vedere al consumului 
de țigări. Am realizat și pe linie de Societate, 
de foarte multe ori, că această lege a luat-o 
înaintea educației la nivel de populație și 
la nivel de adolescenți și copii. Știm foarte 
bine că în continuare în România (...) atracția 
pentru adolescenți în mod special (n.red. - a 
consumului de tutun) rămâne la un nivel 
înalt. În aceste condiții, proiectul are o valență 
educațională majoră și ceea ce așeptăm de 
la el este ca să formeze o opinie, și la acest 
nivel, el vine să completeze multe alte proiecte 

care sunt în derulare”, a precizat prof. dr. 
Florin Mihălțan, fostul președinte al Societății 
Române de Pneumologie și promoter al Legii 
antifumat, prezent la Tîrgu-Mureș în cadrul 
Simpozionului ”Azi nu fumez”, desfășurat cu 
ocazia Zilei Mondiale fără Fumat.
Evenimentul a marcat încununarea activității 
de educație medicală privind riscurile 
fumatului, desfășurată pe parcursul ultimului 
an, activitate la care au participat peste 150 
de copii din sistemul de protecție al copilului 
Mureș, aflați în plasament la asistenți 

maternali profesioniști. 
”Momentan suntem în prima fază a proiectului, 
dorim să-l dezvoltăm mai departe, să-l ducem 
la un nivel superior în care vom implica atât 
copii cât și cadrele profesionale și să-l ridicăm 
la un nivel mai mare, la nivel național dacă 
totul decurge conform ambițiilor noastre”, 
a apreciat Dorin Urdă Luncan-președintele 
Asociației Eldad Mureș.
Timp de un an, în cadrul campaniei s-au 
implicat sute de copii și tineri din județul 
Mureș și în special copii ocrotiți în sistemul 

de protecție a copilului din județul Mureș. 
Ei au fost informați cu privire la riscurile 
consumului de tutun, dar s-au implicat la 
rândul lor în lupta antifumat și au susținut 
prezentări în școli și instituții, la copii și 
adulți, cărora le-a vorbit despre aceste 
riscuri. ”Educația pentru sănătate este foarte 
importantă pentru toți copiii care sunt în 
sistemul de protecție a copilului. (...) Atât 
angajații cât și copiii s-au implicat de la bun 
început și dintre cei 156 de copii care au 
beneficiat de aceste informări și pregătiri, pe 
parcursul proiectului au fost selectați o parte 
dintre copii care, mai departe, prin implicarea 
partenerului au ajuns să susțină în diverse 
instituții și școli programe de informare 
și sensibilizare a opiniei publice în rândul 
minorilor și a majorilor”, a explicat Elida Deak, 
director general adjunct al DGASPC Mureș.
Ziua Mondială fără Tutun, marcată anual pe 
data de 31 mai, s-a desfășurat în acest an sub 
sloganul „Fumatul, o amenințare la adresa 

dezvoltării”. ”La nivel mondial 860 milioane 
de oameni fumează în fiecare zi, din păcate 
80% dintre ei se află în țările slab dezvoltate și 
acești oameni își consumă aproximativ 10% 
din veniturile pe care le au pentru cheltuieli 
legate de folosirea tutunului. Din această 
cauză, veniturile lor pentru probleme de 
educație, de sănătate, mâncare sunt mult 

reduse”, a explicat dr. Corina Mărginean, 
președintele Secțiunii de Tabacologie a 
Societății Române de Pneumologie.
Pe data de 31 mai, voluntarii din focus-
grupul ”Azi nu fumez” au susținut prezentări 
legate de riscurile consumului de tutun 
în cadrul simpozionului intitulat ”Azi nu 
fumez”. 

Adolescenții au înțeles riscurile fumatului activ și pasiv pentru sănătate, motiv pentru care 
s-au implicat serios în campania de informare a populației.
”În general feedback-ul a fost bun, dar au fost și cazuri în care ni s-a 
spus - bine, vii să ne spui nouă să nu fumăm, dar poate tu ai fumat 
sau ai încercat. Da, am venit, dar e mai bine să previi. Am fost în 
Mureș la Școala gimnazială din Cristești, Liceul Electromureș, diverse 
instituții din Cluj.
Cred că prin gândire pozitivă și exemplu bun poți influența pe 
oricine și sper să reușim acest lucru toată echipa. Am încercat să 
convingem copiii să nu se apuce de fumat pentru că au o viață 
înainte și în primul rând este viața, sănătatea. școala și apoi altele”. 
Cassandra Kovacs

”Ce m-a determinat să mă implic în acest proiect a fost echipa, 
atmosfera, s-a spus uite ce putem face, ce putem realiza. Am fost 
la școala din Cristești, Liceul Electromureș, în case de tip familial. 
Le-am explicat și prietenilor, dar degeaba îi spui omului dacă el nu 
are inițiativă, nu-i pasă ce face. Este vorba de mentalitatea fiecăruia.
Am fumat și eu dar mi-am ales o altă dependență: sportul”.  
Robert Kovacs

”Am reușit să mă integrez ușor în proiectul acesta legat de 
antifumat. Subiectul m-a determinat, m-a captivat, însă nu pot 
să spun că am reușit să conving oamenii să nu mai fumeze, nu 
poți să le spui ce să facă, fiecare își face viața cum vrea el. Le-am 
spus și prietenilor ce fac, despre efectele fumatului, dar râdeau”. 
Adrian Gebenei

”Ambiția m-a determinat să intru în acest proiect pentru că am vrut 
și eu să schimb ceva, am vrut să conștientizez și eu despre bolile pe 
care le poate cauza fumatul. M-am implicat alături de acest grup de 
voluntari să vedem ce putem face noi și până la urmă totul a ieșit 
un succes prin ambiție, ne-am deschis sufletele, ne-am simțit bine. 
Nu toată lumea înțelege scopul pentru care noi suntem aici, am 
încercat să le explic prietenilor despre riscurile fumatului dar fără nici 
o șansă. Eu am încercat o dată să fumez, dar primul simptom a fost 
tusea și nu mi-a plăcut. Am renunțat, am zis că e mai bună o viață 
sănătoasă, să nu o stric cu fumatul”. 
Florin Dumitrescu
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Servicii sociale fără frontiere, 
modele de bună practică

Határok nélküli társadalmi szolgálta-
tások, legjobb gyakorlati modellek 

Modul de încurajare și promovare a unui stil de viață independent și activ al persoanelor cu dizabilități 
instituționalizate la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Luduș dar și concluziile 
proiectului Educ Plus, derulat în județul Mureș, ce a vizat dezvoltarea capacității personale de acțiune 
a educatorilor din serviciile rezidențiale cu copii din case de tip familial, au constituit două exemple de 
bună practică pe care delegația română de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Mureș le-a prezentat în cadrul seminarului Social Sans Frontières, ce a avut loc în perioada 16-19 
mai 2017, la Strasbourg, Franța.

A Marosludasi Neuro – Pszichiátriai Felépülési és Rahbilitációs Közppontjában (CRRN) intézményesített 
fogyatákkel élő személyek független és aktív életmódjának ösztönző és népszerűsítési módozata, de a 
Maros megyében zajlott, a családi otthon típusú gyerekelhelyezési szolgáltatások oktatóinak személyes 
cselekvési képességének fejlesztését megcélzó Educ Plus projekt következtetései két példát képviselnek 
azon legjobb gyakorlatra, amelyeket a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ( a Maros 
Megyei DGASPC)  román küldöttsége bemutatott a Social Sans Frontières szeminárium keretében, amelyre 
a 2017 május 16.-19. közötti időszakban került sor a franciaorszégi Strasbourgban. 

La seminar au participat delegații din 
Italia, Ungaria, România și Franța. 
Delegația română a fost compusă din 

patru membrii, Deak Elida-director general 
adjunct DGASPC Mureș, Ovidiu Baghiu - 
director CRRN Luduș, Viorica Sand - director 
Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) Căpușul 
de Câmpie și Bențe Marta - inspector Serviciul 
Monitorizare din cadrul DGASPC Mureș.
”Noi am avut două prezentări, una s-a referit 
la modul în care colegii mei de la CRRN Luduș 
implică beneficiarii în anumite activități, modul 
în care o fac și cum se simt beneficiarii în urma 
acestor activități. A fost prezentat inclusiv 
un caz real, din centru, despre evoluția unui 
beneficiar. A doua prezentare a fost legată de 
participarea copiilor în proiectul Educ Plus, 
derulat în județul Mureș, care avea mai multe 
componente în care am implicat angajatul, 
copiii, dar și ce efecte au avut aceste două 

mari tipuri de activități derulate. 
Ambele prezentări au fost apreciate de 
membrii tuturor delegațiilor, iar delegația 
italiană a apreciat în mod deosebit faptul 
că am prezentat studii de caz și poze de 
la anumite activități”, a precizat Elida Deak.

Exemple din alte țări 

Terapia prin muzică la bolnavii de Azheimer, 
Alzheimer Cafe-grup de suport pentru 
aparținătorii persoanelor diagnosticate cu 
această boală, legislația franceză privind 
drepturile și participarea persoanelor cu 
handicap la consultări privind schimbările 
legislative au fost alte teme prezentate în 
cadrul seminarului  de către delegațiile din 
Ungaria, Italia și Franța și care au stârnit un 
real interes în rândul participanților.
În cadrul seminarului delegațiile au vizitat 
servicii rezidențiale și instituții ale statului 
din Strasbourg, precum primăria locală unde 
au fost informați cu privire la modul în care 
se desfășoară anchetele sociale și se alocă 
fondurile pentru cazurile sociale identificate. 
”Au fost organizate și vizite la anumite servicii 
sociale, precum centre pentru persoane 
vârstnice sau centre pentru persoane cu 
deficiențe neuropsihiatrice. Am găsit multe 
aspecte interesante legat de modul de 

organizare și funcționare a acestor servicii 
sociale”, a explicat Elida Deak. Mai precis, 
centrul rezidențial este deschis, persoana cu 
probleme neuropsihice doar este găzduită 
în acel centru, iar în afara centrului are o 
viață activă, are un loc de muncă, participă 
la viața comunității. În cadrul centrului vizitat, 
un exemplu de bună practică l-a constitut 
modul de planificare a activităților cu 
beneficiarii, pregătirea în etape a excursiilor 
cu aceștia, inclusiv în alte țări, planificarea 
muncii angajaților pe zile și activități etc.
”Anumite aspecte am dori să le implementăm 
și noi, am făcut inclusiv filmulețe pe care le-
am arătat angajaților noștri. Ar fi de preluat 
aspecte legate de organizarea muncii 
personalului, aspecte legate de anumite 
dotări pe care le-am văzut acolo pentru 
persoanele cu handicap, aspecte ce țin de 
modul de planificare a anumitor activități cu 
beneficiarii”, a conchis Elida Deak. 

A szemináriumon olaszországi , 
magyarországi ,  romániai  és 
f ranciaországi  küldöttségek 

vettek részt. A román küldöttséget 
Deak Elida – a Maros Megyei DGASPC 
vezérigazgatóhelyettese, Ovidiu Baghiu 
– a Marsoludasi CRRN igazgatója, Viorica 
Sand – a Mezőkapusi Ápoló és Segédleti 
Központ (CIA) igazgatója valamint Bențe 
Marta - a Maros Megyei DGASPC Felügyeleti 
Szolgálatának felügyelője. 
”Két előadást tartottunk, az egyik arról szólt, 
hogy a Marosludasi CRRN -nél dolgozó 
kollegáink miként vonják be a célszemélyeket 
különböző tevékenységekbe, miként hajtják 
végre azokat és miként érzik magukat ezen 
célszemélyek a tevékenyésgeket követően. 
Egy, a központ valós esetét is bemutattak, 
az egyik célszemély fejlődését illetően. A 
második előadás a gyerekeknek a maros 
megyében zajló Educ Plus projektben való 
részvételére vonatkozott, és melynek több 
alkotóeleme volt, melyekben bevontuk az 
alkalmazottat, a gyerekeket de arra is, hogy 
milyen hatásai voltak a lebonyolított két nagy 
tevékenységtípusnak.
Mindkét előadást nagyra értékelték a 
résztvevő küldöttségek tagjai és az olasz 
küldöttség különösképpen értékelte azt, 
hogy esettanulmányokat mutattunk 
be valamint a tevékenységen készült 
fényképeket”, részletezte Elida Deak.

Más országok példái 

Az Azheimer-kórban szenvedő személyek 
zenés terápiája, az Alzheimer Cafe – olyan 
segélyzőcsoport, amely az ebben a kórban 
szenvedő betegek hozzatartózóinak nyújt 
támaszt, a francia törvénykezés, amely rokkant 

személyek jogaira és ezeknek a törvénykezések 
módosításának közvitáin való részvételére 
vonatkozik, képviselték a szemináriumon 
bemutatott más témákat, és melyeket a 
magyar, olasz és francia küldöttségek mutattak 
be és  meélyekl valós éredeklődést váltottak 
ki a jelenlévők soraiban.
A szeminárium keretében a küldöttségek 
strasbourg-i benntlakási szolgálatokat és 
intézményeket látogattak meg, valamint 
a helyi önkormányzatot ahol tájékoztatták 
őket a társadalmi ankétok lezajlását illetően 
és arról, hogy miként ítélnek oda alapokat 
a feltárt szociális esetekre. ”Látogatásokat 
szerveztek a szociális szolgálatokhoz, illetve 
idősotthonokba vagy neuro-pszichiátriai 
fogyatékkal élő személyek központjába. 
Sok érdekes vetületét láttuk ezek szociális 
szolgálatok szervezésének és működésének.”, 
magyarázta Elida Deak. Pontosabban, a 
benntlakás nyitva áll, a neuro-pszichiátriai 
fogyatékkal élő személy csak vendég abban 
a központban, és annak falain kívül aktív 
életet folytat, munkahelye van, részt vesz 
a közösségi életben. A meglátogatott 
központban az egy legjobb gyakorlatra a 
példa a célszemélyekkel való tevékenységek 
megtervezése volt, ezek szakaszonkénti 
kirándulásainak előkészítése, beleértve 
a más országokba való kirándulásokat 

is, a beosztottak napi tennivalóinak és a 
tevékenységek megtervezése, stb.
”Bizonyos dolgokat szeretnénk mi is 
gyakorlatba ültetni, rövid filmeket is 
készítettünk melyeket bemutattunk 
beosztottjainknak. Esedékes lenne a 
személyzet munkája megtervezésének 
átvétele, valamint az ott látott, rokkantaknak 
szóló felszereléseket illető egyes dolgoké is, az 
olyan vetületeké amelyek a célszemélyekkel 
tör ténő bizonyos tevékenységek 
megtervezésének módozatára vonatkoznak.”, 
zárta be Elida Deak. 
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SOCIAL CULTURĂ

Motivație pentru performanță 
în dezvoltarea profesională Pasiune pentru magia notelor muzicale

Cunoașterea potențialului de dezvoltare dar și a propriilor limitări stă la baza deciziilor de alegere a viitorului, 
de construire a unui plan de dezvoltare eficient. Șapte tineri din sistemul de protecție a copilului, aflați în 
plasament atât la asistent maternal profesionist cât și în case de tip familial, au decis să continue dezvoltarea 
lor din punct de vedere profesional cu sprijin din partea Fundației Buckner.

Zâmbete timide, hohote de râs, bucurie și multă voie bună au marcat și în acest an Ziua copilului adoptat. 
Pe data de 9 iunie au fost invitați copiii adoptați și familiile acestora, din ultimii ani, aflați în perioada de 
monitorizare postadopție și nu numai. Au dat curs invitației conducerii Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș de a petrece împreună, preț de câteva ore, un număr de 70 
de copii, însoțiți de familiile acestora.

Pasiunea pentru note muzicale și sunetele armonioase i-au determinat pe Denisa, Emanuela, Ronaldinio 
și Florin să accepte provocarea de a participa la concursul de interpretare muzicală organizat de Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș pentru copiii din sistemul de protecție.

O zi a inocenței de Ziua Națională a Adopției

În timp ce părinții au profitat de ocazie pentru 
a-și împărtăși din experiențe unii altora, copiii 
au fost implicați în activități specifice vârstei 

lor. În spațiul special amenajat din incinta Parcului 
Municipal Tîrgu-Mureș au jucat tenis, s-au jucat cu 
mingea, au făcut desene pe asfalt, au dansat, au 
ascultat muzică pentru copii etc, iar pe toată durata 
întâlnirii au servit răcoritoare, dulciuri și gustări. 
Un moment special l-a constituit oferirea de 
diplome și cadouri fiecărui copil în parte de către 
directorul general adjunct al DGASPC Mureș, 
Elida Deak.

Fundația Buckner a demarat proiectul „Bursa 
Buckner – MOTIVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ” – 
editia 2017, prin care își propune să ofere 

sprijin tinerilor care au obținut rezultate de valoare în 
manifestări interne și/sau internaționale cu caracter 
cultural - artistic, sportiv, tehnico-științific sau care 
prezintă o competență personală a cărei valoare este 
recunoscută -arte, sport, cultură, muzică, educație 
etc. Proiectul este implementat de Fundația Buckner 
în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Mureș. 
La ediția din 2017 au aplicat 51 de participanți de 
pe raza județului Mureș, dar au fost selectați doar 17 
beneficiari, dintre care 7 din sistemul de protecție al 
copilului. ”Ne-am îndreptat spre copii cu vârsta peste 
14 ani pentru că la această vârstă începi să ai anumite 
înclinații, pasiuni și bursa noastră se îndreaptă spre 
copii care au deja visuri. Noi considerăm că valoarea 
financiară trebuie să compenseze ceea ce vor  ei să 
facă, să se dezvolte personal pentru ca în momentul 
în care crești să poți să dai mai departe: dacă devii un 
bun bucătar, artist, muzician toate lucrurile acestea, 

la un moment dat, se vor întoarce în comunitate, 
sub o formă sau alta. Prin această bursă vrem să-i 
răsplătim pe cei care vor să facă ceva și sunt gata 
să muncească, să se dezvolte”, a declarat Dacian 
Moldovan, președintele Fundației Buckner.
Pentru copii, bursa oferită, înseamnă oportunitatea 
de a urma școala de șoferi, cursuri de bucătar, 
meditații necesare aprofundării cunoștințelor pentru 
aplicarea la Facultatea de Farmacie, achiziționarea 
de dicționare, enciclopedii, laptop etc. Valoarea 
bursei este de 100 lei pe lună, timp de un an, și 
este acordată tinerilor cu condiția de a îndeplini o 

serie de condiții, printre cele mai importante fiind 
notele bune la învățătură și fără absențe.

Concursul s-a adresat copiilor și tinerilor 
muzicieni, pasionați de instrumentele 
muzicale, care studiază la școală un 

instrument muzical sau au dezvoltat doar un 
simplu hobby, și care doresc poate să-și urmeze 
visul de a dezvolta o carieră cântând la un 
instrument muzical. Conducerea instituției a 
apreciat interesul părinților și al educatorilor de 
a sprijini și încuraja copiii talentați să-și descopere 
noi valențe și să se perfecționeze în timp, deoarece 
se dorește ”punerea în valoare a aptitudinilor  
copiilor din sistemul de protecție”. Dorind să 
pătrundă în magia notelor muzicale, copiii au 
început să deslușească tainele instrumentelor 
muzicale și, cu ajutor din partea părinților 
maternali profesioniști, unii au început să ia ore 
de muzică în particular. ”Pe fetele mele naturale le-
am dat la școala de muzică și avem un pian acasă. 
Denisa și Emanuela mai apăsau pe clapete, am 
văzut că le place să cânte și am zis hai să încercăm 
să vedem ce iese. Le-am dus la o cunoștință care 
ne-a ajutat și așa au ajuns să facă ore în particular, 
în fiecare duminică. În timpul școlii exersează 
când nu au multe teme de făcut, dar în vacanță 
exersează zilnic”, a mărturisit mândră de fetele ei 
Rodica Cătinean, asistent maternal profesionist.  
În cadrul concursului cei patru concurenți au interpre-  
tat câteva arii și partituri la pian și melodii la fluier.
Locul I i-a revenit Denisei Lunca, locul II a fost 
obținut de Emanuela Neagu și Szasz Ronaldinio, 
iar locul III de către Florin Barsony.

”Noi avem acasă un pian și pe când aveam opt 
ani îmi plăcea să apăs cu degetul pe clape și 
cântam, iar mama mi-a zis că dacă îmi place să 
cânt atunci ar fi bine să iau cursuri de pian. Asta 
a fost acum doi ani și de atunci cânt aproape în 
fiecare zi. Îmi place pentru că sunt multe note și 
descopăr multe melodii frumoase”.
Denisa Lunca, 10 ani, AMP Solovăstru

Florin a învățat să cânte la fluier în urmă cu 
doi ani de zile, iar melodia interpretată în 
cadrul concursului, piesa ”My heart will go 
on”, a învățat să o cânte la fluier cu opt zile 
înainte de concurs. ”Cânt ocazional. M-a 
atras la fluier cum sună notele muzicale. Dar 
aș vrea să învăț să cânt și la alte instrumente 
deoarece atunci când mă duc la o petrecere, 
o serbare, îmi prinde bine să știu să cânt ceva”.
Barsony Florin, 18 ani, Complexul de 
case de tip familial Sâncraiu de Mureș

Ronaldinio și-a descoperit pasiunea pentru note muzicale și 
cântat la pian de mai mult timp și a ajuns să ia lecții particulare 
în fiecare vineri. ”Mă atrage cum sună pianul, notele muzicale. 
Mă văd pianist în viitor”.
Szasz Ronaldinio, 10 ani, AMP Cipău

”Îmi place să compun cântări și poezii, 
dar îmi place să cânt și la pian, iau ore 
particulare. Eu am și voce muzicală și 
cei din jur mi-au spus că nu merită să 
risipești un talent pe care îl ai și trebuie 
să-l folosești la ceva. Eu cânt mereu și 
înainte de examene, dar pe viitor, chiar 
dacă voi continua să cânt și la pian 
mi-aș dori să devin designer”. 
Emanuela Neagu, 12 ani, 
AMP Solovăstru
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EVENIMENT EVENIMENT

Porți deschise spre sufletele 
copiilor din CTF Miercurea Niraj
Recital la instrumente muzicale, dansuri, mâncare la ceaun și multă voie bună au fost ingredientele unei după 
amieze perfecte, petrecută la Casa de tip familial din Miercurea Nirajului. În cadrul Zilei Porților Deschise 
comunitatea locală, dar și angajați din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Mureș au călcat pragul casei, fiind bine primiți de către părinții sociali, copii și instructorii de educație. 

Instruire pentru asistenții sociali din primării

Un număr 76 de asistenţi 
sociali sau persoane cu atri-
buţii de asistenţă socială din 

cadrul  a 64 de primării din jude-
ţul Mureş au participat la sesiuni 
de lucru organizate de Direcția 
Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului (DGASPC) 
Mureș în perioada 20-27 aprilie. 
Cursurile au fost organizate 
din nevoia de existență a unor 
proceduri comune și unitare de 
lucru în vederea prevenirii separării 
copilului de familie, reducerea 
riscului de excluziune socială a 
acestora precum și identificarea 
unor acțiuni concrete de viitor 
care să îmbunătățească activitatea 
asistenților sociali din județul Mureș 
care să reducă timpul de intervenție 
și soluționare a cazurilor sociale. 
Au fost prezentate aspecte privind 
metodologia de lucru în situațiile 

de încadrare în grad de hadicap 
ca urmare a moficărilor legislative, 
aspecte privind metodologia de 
intervenție în situații de risc asupra 
copilului, rolul și importanța ser-
viciilor de zi și a consiliilor co-
munitare consultative în prevenirea 
separării copilului de părinți de 
la nivelul Consiliilor Locale și 
consecințele separării copilului 
de familie, prezentarea serviciilor 

și a persoanelor responsabile cu 
coordonarea activității acestora, a 
organigramei DGASPC Mureș, dar 
și aspecte legate de admiterea 
persoanelor adulte cu handicap și 
a persoanelor vârstnice în serviciile 
rezidențiale ale DGASPC ca urmare 
a modificărilor legislative. ”Am dorit 
să le supunem atenției colegilor 
noștri din teritoriu faptul că atunci 
când vor să rezolve cazuri sociale 

să ne bucurăm de o mai bună cola-
borare și să pregătim poate cu mai 
multă atenție ceea ce înseamnă 
documentele care le permit accesul 
beneficiarilor în instituție, și mă refer 
la ancheta socială, evaluarea socio 
medicală pe care trebuie să o facă în 
localitatea de domiciliu a persoanelor 
respective. În sensul acesta le-am pus 
la îndemână un material cu ceea ce 
trebuie să conțină dosarul celor care 
ar dori să se interneze. Credem că 
putem contribui la ceea ce înseamnă 
o mai bună asistență socială pentru 
a rezolva cazurile mari, mai ales 
cazurile limită, să spunem așa, din 
localitățile județului”, a precizat 
Mărioara Bârsan, director interimar 
la Centrul pentru persoane vârstnice 
Ideciu de Jos. Aceasta a făcut referire 
și la modificările legislative privind 
partea de contribuție a persoanelor 
asistate. 

Eforturile conjugate, depuse de-a lungul 
timpului pentru educația copiilor, de 
către părinții sociali și instructorii de 

educație, se văd în prezent, fiind un aspect 
remarcat de către comunitatea locală și 
conducerea DGASPC Mureș, directorul 
interimar al instituției, Andrea Steckbauer 
felicitând și mulțumind personalului pentru 
“munca depusă și dăruirea față de copii”. 
”Este foarte clar că lucrurile se fac cu suflet, 
dincolo de legi, dincolo de bugete. Fără 
suflet, indiferent în ce instituție am lucra, 
lucrurile nu ar evolua. Mă bucur să văd că 
la Miercurea Niraj și comunitatea locală este 
foarte aproape de noi și lucrul acesta se vede 
și vreau să le mulțumesc. Se văd rezultatele 
pe copii, au evoluat foarte mult, iar unii au 

început să lucreze datorită comunității care 
îi acceptă și îi ajută”, a precizat și Elida Deak, 
directorul general adjunct al DGASPC Mureș.
O parte dintre copii, timizi și lipsiți de curaj, 
în urmă cu câțiva ani când au ajuns în sistem, 
au arătat că schimbările se pot produce, iar 
cu ajutor specializat au înregistrat progrese 
mari în dezvoltarea abilităților și în procesele 
psihice. Acest aspect a fost punctat și de către 
Marin Negrescu, șef Serviciu Coordonare și 
Administrare Case de Tip Familial din cadrul 
DGASPC Mureș. ”Astăzi îi vom felicita pe acei 
tineri care au reușit să-și învingă complexele, 
comportamentele impuse de alții, ei vor să-și 
depășească acel comportament, acea poziție 
negativistă. În viață se pierde sau se câștigă 
la formarea caracterelor. 80% din activitatea 

noastră este aceasta, de a reface caracterele”, 
a punctat Marin Negrescu, oferind diplome 
copiilor care au dovedit că schimbările în 
bine se pot produce.
Însă toate aceste lucruri pozitive nu s-ar 
fi putut întampla dacă nu erau familia, 
instructorii, personalul de la case, care ”zi 
de zi îndrumă și educă”, și pentru acest lucru 
aceștia au primit mulțumiri și recunoștință, 
diplome și flori împărțite de copii. 
Pasiunea pentru arte, precum cântatul la 
instrumente muzicale, recital de poezii și 
dans modern au făcut parte dintr-un frumos 
program artistic prezentat publicului prezent 
de către copiii din casele de tip familial din 
Miercurea Niraj. Evenimentul s-a finalizat cu 
o masă câmpenească unde tonul a fost dat 
de mâncarea la ceaun, distracție și voie bună.
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EVENIMENTEVENIMENT
”Sărbătorile de iarnă” din lumea mate-
rialelor reciclabileCâștigători de Ziua Copilului
An de an la Complexul de Case de Tip Familial din Sâncraiu de Mureș de Ziua Copilului magia copilăriei aduce 
zâmbete, culoare, voie bună și multă distracție în rândul copiilor și adolescenților, dar reușește să vibreze și 
în sufletele adulților.

Date de contact DGASPC Mureş

Email: office@dgaspcmures.ro

Telefon: 0265/213512, 0265/211699, 0265/211561
Adresa: Str. Trebely nr.7, Târgu-Mureş
www.dgaspcmures.ro

Publicație realizată de Arina Moldovan

Devenit tradiție în cadrul Complexului 
din Sâncraiu de Mureș, evenimentul a 
reunit sub cupola magică a copilăriei 

pe cei 83 de copii ocrotiți în cadrul Serviciului, 
dar și grupuri de copii aflați în plasament 
în județele Covasna și Brașov. Programul a 
cuprins activități artistice și sportive, organizate 
pe terenul din cadrul Complexului. dans 
țigănesc, dansul trupei ”Little Girls”, grupul 
de dans Sântana, trupa Duo Dance, trupa 
”The Legend”, dar nu au lipsit nici cântecele 
populare, jocurile de grup, desenele pe asfalt 
și expoziție de colaje și desene individuale, 
clovnul și picturile faciale.
Terenul de sport al Școlii Gimnaziale din 
Nazna a găzduit cea de-a treia ediție a ”Cupei 
Prietenia” la minifotbal, între echipele  ”Lupii 
Negrii” de la CTF Sâncraiu de Mureș, care a 
obținut locul I, A.S. Elita Nazna ce s-a clasat 
pe locul II și CTF Tîrgu-Secuiesc din județul 
Covasna, căreia i-a revenit locul III.
”Vreau să știți cu toții că, fără nici o excepție, 
sunteți câștigători, de la cel mai mic până la 
cel mai mare, de la cel mai experimentat până 
la cel mai puțin experimentat. Toți ați câștigat 
și pentru asta vă felicit și vă încurajez să faceți 
sport, fotbal sau ce alt tip de sport doriți”, s-a 
adresat adolescenților Alexandru Cîmpeanu, 
vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, 
care a înmânat premiul I echipei câștigătoare. 
Conducerea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș 
mulțumește sponsorilor pentru implicare, dar 
și personalului Complexului de case de tip 
familial Sâncraiu de Mureș care ”s-a implicat cu 

devotament pentru organizarea ireproșabilă 
a evenimentului”. 

12  |    |  2017


