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două decenii de activitate
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Formare profesională continuă în munca cu copiii

Instruire și informare profesională pentru asistenții sociali din primării

Completarea și actualizarea competențelor profesionale, îmbunătățirea abilităților pe domeniul de activitate 
desfășurat, dezvoltarea capacității de acțiune și nu numai sunt aspecte importante pe care persoanele care 
lucrează în serviciile rezidențiale, cu copiii, să le cunoască. În continuarea proiectului EducPlus, în toamna 
acestui an a avut loc o nouă sesiune de lucru cu angajații din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, un curs de perfecționare în care au fost abordate diferite probleme 
și identificate soluții. 

Cunoașterea prevederilor legislative din domeniu,  metode, tehnici și instrumente specifice tipului de caz sau etapei 
în care se află cazul de către asistenții sociali din primării este importantă pentru instrumentarea bună a cazurilor. 
Sesiunile de lucru organizate cu asistenții sociali din primării, de-a lungul timpului, de către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș au început să dea roade deoarece, pe lângă o mai bună 
colaborare dintre aceștia și angajații DGASPC Mureș, anchetele sociale sunt mai complexe. 

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”.

Miklea Hajnal: ”Mă ajută foarte mult gândul 
că am o echipă în care am încredere”

Cu o experiență de mai bine de un deceniu 
în domeniul serviciilor sociale, în cadrul 
unui Serviciu cu un domeniu de activitate 

vast, noul director general al Direcției Generale de 
Asistența Socială și Protecția Copilului (DGASPC) 
Mureș, Miklea Hajnal-Katalin, își dorește să 
continue proiectele bune, care au fost începute, 
dar și să puncteze două obiective importante: 
contractarea serviciilor sociale și obținerea 
licențelor pentru toate serviciile sociale din 
subordinea Direcției. Este încrezătoare că va reuși 
să bifeze toate obiectivele importante pentru 
Direcție, alături de echipa cu care lucrează. 

Vă rog să prezentați cititorilor, în câteva fraze, 
cine este Miklea Hajnal.
Sunt de profesie jurist. Am terminat Facultatea de 
Drept ”Dimitrie Cantemir” cu licența la Academia 
de Poliție ”Al. Ioan Cuza” din București, și am un 
master în Managementul proiectelor. Am început 
să lucrez în cadrul DGASPC din anul 2006.  Totul 
a început cu un simplu anunț din ziar, nu știam 
exact despre ce este vorba, știam că este o 
instituție ce se ocupă cu copiii. 
Am început să lucreaz la un compartiment care 
pe vremea aceea se numea Compartimentul 
Antisărăcie și Prevenirea Incluziunii Sociale. Nu 
știam ce înseamnă, cu ce se ocupă, dar încetul 
cu încetul am început cu tinerii care au părăsit 
sistemul de protecție, cu persoane vârstnice care 
aveau nevoie de diferite servicii sociale, persoane 
cu handicap, de persoane de etnie romă și 
apoi și cu victimele violenței în familie. Aceste 
compartimente, din 2012, au făcut parte dintr-un 
Serviciu. Compartimentul de atunci, prin hotărâre 
de Guvern,  a fost desființat și am înființat Seviciul 
pentru prevenirea marginalizării sociale. Cu cele 
patru compartimente am mers mai departe, dar 
cel de bază și drag sufletului meu a fost Centrul 
de tranzit, pentru că l-am înființat în 2007 prin 
proiect PHARE, am fost manager de proiect, și 
a fost și primul meu proiect la DGASPC Mureș.

Ce a însemnat acest proiect pentru dumnea
voastră, cum lați dezvoltat în timp?
Prin acest proiect am înființat Centrul de tranzit, 
cu două locații pentru tinerii care părăsesc 
sistemul de protecție, un apartament pentru 
fete și unul pentru băieți, în care am încercat 
să-i învățăm pe cei care ieșeau din sistem să 
se autogospodărească, începând cu lucrurile 
elementare de deprinderi de viață independentă. 

Există satisfacția că ați reușit, în timp, cu acei 
tineri?
La început am zis că este un efort și nu știu dacă 
voi vedea vreodată vreun rezultat. Dar primele 
rezultate și satisfacția au apărut după prima 
generație, tinerii au stat în apartament și au avut 
o perioadă de doi ani în care au fost beneficiarii 
apartamentului. În primul an s-au obișnuit și ei, 
ne-am obișnuit și noi cu ei și cu situația fiindcă 
era un serviciu nou. După al doilea an știam sigur 
că este nevoie de acest serviciu, le-am găsit locuri 
de muncă tinerilor, și le-au păstrat, s-au acomodat 
foarte bine în apartament. Nu toți au stat doi ani 
de zile, primul șoc a fost atunci când un tânăr 
și-a depus o cerere în care ne anunța că și-a găsit 
chirie, că are un loc de muncă și nu mai are nevoie 
de serviciile noastre, se poate întreține singur. 
Sau am avut caz în care o fată s-a măritat. Anual 
avem zece tineri, dar cred că în cei zece ani am 
avut 46 de tineri.

De la funcția de șef al Seviciului pentru 
prevenirea marginalizării sociale ați optat să 
candidați pentru funcția vacantă de director 
general al DGASPC Mureș. Cu ce gânduri ați 
preluat noua funcție?
Munca pe care am desfășurat-o în cadrul 
Serviciului pentru prevenirea marginalizării 
sociale era foarte diversificată, dar a apărut o 
nouă provocare și am zis să văd dacă pot să fac 
față la un post în următoarea teaptă profesională.

Venind din interior, am avut șansa să văd mai bine 
lucrurile bune, ceea ce merge bine. Lucrând pe 
parcursul a zece ani de zile în atâtea domenii și 
având ocazia să văd și problemele, și de sistem 
și din cadrul DGASPC, am zis să vedem mai întâi 
care sunt proiectele, activitățile deja începute 
și duse de doamna Andrea Steckbauer și de 
domnul Schmidt Lorand, ceea ce este bine să 
continuăm, iar acolo unde sunt probleme să 
încercăm să găsim soluții. Trebuie să spun că 
mă ajută foarte mult și gândul că am o echipă 
în care am încredere și sper că mă vor ajuta și 
în continuare, doamna director adjunct Elida 
Deak, doamna director economic Carmen Hîrșan, 
serviciul juridic, servicul resurse umane, serviciul 
de monitorizare. 
O mare provocare pentru noi este contractarea 
serviciilor sociale având în vedere că s-a 
schimbat legea achizițiilor publice, contractele 
de colaborare și parteneriat nu le-am putut 
continua anul acesta. Am contractat serviciile 
sociale pe anul 2017 și prima mea prioritate a 
fost să continui această contractare. Direcția 
nu poate face față și nu are capacitatea de a 
oferi servicii complete tuturor categoriilor. De 
aceea, împreună cu partenerii noștrii,  ONG uri, 
încercăm să satisfacem toate nevoile sociale 
ale județului. O altă provocare, pentru anul 
viitor, este creșterea calității serviciilor, adică 
obținerea licențelor pentru toate serviciile aflate 
în structura și subordinea DGASPC Mureș. 

Cursul a urmărit șase teme principale: 
metode de lucru cu copiii în unitățile 
rezidențiale, dezvoltarea deprinderilor 

de viață independentă, participarea copiilor 
în comunitate, managementul conflictelor 
în serviciile de tip rezidențial, controlul 
comportamentului și menținerea integrității și 
siguranței copiilor în centre.
”Am pornit de la ideea că fiecare copil este unic, 
fiecare copil are nevoile lui particulare, vine cu 
un istoric de viață care are consecințe în viața 
de zi cu zi. Este foarte important să poți aborda 
diferențiat fiecare copil în parte astfel încât să-l 
capacitezi la maximul lui. Cu ocazia activităților 
practice propuse se dorește ca, plecând de la 
temele clar propuse în echipă cu psihologul 
fiecare instructor de educație să abordeze 

problemele punctate acolo, se face legătura 
între informația teoretică și cazurile concrete 
cu care se confruntă, să aducem plus valoare 
în munca de zi cu zi a personalului beneficiar”, 
a explicat Geta Podar, lector în cadrul cursului.
Cursanții au apreciat importanța informațiilor 
obținute deoarece metodele de lucru cu copiii 
diferă de la caz la caz. ”Metodele de lucru trebuie 
adaptate la copiii pe care îi avem în prezent și ne 
ajută să putem preveni unele situații de criză sau 
momente mai delicate”, a precizat Claudia Ogrean, 
instructor de educație la CTF Sâncraiu de Mureș. 
”Fiecare curs ne ajută să înțelegem mai bine ceea 
ce facem, să adaptăm mai bine teoria, deoarece 
este ușor de învățat, dar mai greu de pus în 
practică”, a adăugat și Florin Călbază, instructor 
de educație la CTF Sâncraiu de Mureș.

O nouă sesiune de lucru a avut loc în 
perioada 2-6 octombrie, unde asistenții 
sociali au primit informații cu privire la 

traficul de persoane, legislația privind încadrarea 
în grad de handicap etc. 
”Am obseravt că s-a îmbunătățit foarte mult 
colaborarea dintre DGASPC și primării respectiv 
primării și DGASPC și văd asta și din prisma 
cazurilor pe care le soluționează, îmbunătățirea 
actelor pe care le întocmiți, văd anchete sociale tot 
mai complete, coerente”, s-a adresat asistenților 
sociali Elida Deak, directorul general adjunct al 
DGASPC Mureș.
O temă importantă dezbătută în cadrul acestor 
sesiuni a fost legislația privind încadrarea în grad 
de handicap, noutățile legislative din acest an, în 
special faptul că persoana cu handicap grad grav 
are dreptul la asistent personal. 
Asistenții sociali au apreciat aceste sesiuni 
deoarece li se clarifică informațiile referitoare la 
interpretarea legilor și punerea lor în practică. 

În total, au participat 86 de asistenți sociali din 
76 de primării din județ.
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DGASPC Mureș, încununare a succesului 
în două decenii de activitate

De obicei, atunci când tragi linie pentru o activitate derulată pe o anumită perioadă de timp, bilanțul 
realizărilor se contabilizează în cifre, dar 20 de ani de existență a Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, pe lângă cifre înseamnă destine călăuzite și îndrumate pas cu pas, 
modelare a comportamentelor, transformări din copii în adulți pregătiți să fie integrați în societate. Prin 
crearea de servicii de specialitate și aducerea laolaltă a mai mulți specialiști, DGASPC Mureș este o instituție 
care pe parcursul a două decenii s-a transformat într-o ”echipă” care a contribuit an de an la succesul în 
asistența socială pentru protecția copilului din județul Mureș. 

Înființată în anul 1997 printr-o hotărâre 
a Consiliului Județean Mureș, Direcția 
de Protecția Copilului Mureș și-a 

început activitatea cu 20 de angajați prin 
monitorizarea copiilor aflați în plasament, 
încredințați la rude sau alte familii. De la 
aproximativ 1800 de copii s-a ajuns în 
prezent la un număr de 5551 de beneficiari 
direcți ai sistemului de protecție a drepturilor 
copilului de care se ocupă un număr de 669 
de angajați. La început au fost opt centre 
de plasament, unde se îngrijeau peste 
1400 de copii, în unele erau 100 de copii, în 
altele 300. ”Procesul de reformă a copilului 
la nivelul județului Mureș a însemnat 
închiderea acelor centre de plasament de 
tip clasic. Sigur că scopul principal era de a 
desființa acele instituții și de a crea servicii 
conform nevoilor copilului, motiv pentru 
care odată cu profesionalizarea angajaților 
următoarea etapă pe care noi am derulat-o 
între anii 1999-2001 a fost evaluarea socială și 
psihologică a tuturor celor 1400 de copii care 
erau în cele 8 centre de plasament. După ce 
au fost evaluați copiii, în funcție de nevoile 
lor, au fost dezvoltate și diversificate mai 
multe servicii care să corespundă nevoilor 

lor, prin mai multe programe PHARE”, a 
explicat Elida Deak, director general adjunct 
al DGASPC Mureș.
Astfel, au fost dezvoltate servicii precum 
Centrul Maternal Materna, un serviciu 
”absolut indispensabil fiecărui județ”, sau 
casele de tip familial unde s-a implementat 
modelul parental, părinți sociali, ce au în 
îngrijire un număr de 8-10 copii. În prezent 
sunt 35 de case de tip familial care asigură 
găzduirea a 253 de copii și tineri. Totodată, 
s-a dezvoltat rețeaua de asistenți maternali 
profesioniști, un număr de 428 de copii 
fiind plasați la 232 de asistenți maternali 
profesioniști. S-au dezvoltat 10 centre 
rezidențiale pentru copii cu deficiențe 

neuropsihice, două centre de tranzit pentru 
tineri ce părăsesc sistemul rezidențial, dar și 
alte centre cu sprijinul ONG-urilor care au 
fost aproape de serviciile Direcției. Înființarea 
Echipei Locale Intersectoriale, Telefonul 
Copilului, Serviciul de Intervenție în Regim 
de Urgență, Abuz, Neglijare, Trafic, Migrare 
sunt alte obiective pe care Direcția a reușit 
să le implementeze prin diferite proiecte 
de finanțare. 

Accent pe profesionalizarea 
angajaților

Profesionalizarea angajaților a constituit una 

dintre preocupările importante din ultimii 
ani. ”În ultimii ani ne-am concentrat pe 
calitatea serviciilor, respectiv profesionalizarea 
angajaților prin cursuri de formare profesională 
continuă, pe supervizarea angajaților pentru a 
putea rezista în sistemul acesta care de multe 
ori implică să lucreze 24 din 24 de ore, cel 
puțin asistenții maternali asta fac la domiciliul 
lor. Ne-am concentrat pe activități care să 
dezvolte deprinderile de viață independentă 
ale copiilor prin diverse acțiuni și concursuri 
și să-i motivăm să învețe, să-i îndrumăm să 
poată fi integrați profesional, acesta este 
până la urmă succesul în asistența socială, 
care poate fi măsurat după mai mulți ani”, a 
adăugat Elida Deak.

Consiliul Județean Mureș, 
un partener de nădejde

Încununarea succeselor pe parcursul a 
două decenii a fost marcată printr-un 
amplu eveniment unde și-au dat concursul 
pe scenă copii din sistemul de protecție, 
beneficiari ai diferitelor servicii, și nu 
numai, având un public numeros format 
din beneficiari și angajați ai sistemului, 
colaboratori din diferite instituții și ONG-
uri, dar și conducerea Consiliului Județean 
Mureș, sub autoritatea căreia se află DGASPC 
Mureș. ”Vreau să vă asigur de toată buna 
credință,  deschiderea și sprijinul nostru. Ori 
de câte ori este nevoie acordăm sprjinim 
financiar, material, logistic dar și din punct 
de vedere al aplicării normelor care suplinesc 
activitatea dumneavoastră și care protejează 

drepturile, libertățile persoanelor aflate în 
nevoie”, a promis Alexandru Cîmpeanu, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș.
Aflat mereu alături de activitățile DGASPC 
Mureș și supraveghind bunul mers al 
lucrurilor, secretarul Consiliului Județean 
Mureș, Paul Cosma, a ținut să sublinieze 
faptul că, dincolo de indicatorii cu care 
se măsoară performanța într-o activitate 
profesională, în cadrul Direcției sunt și 
rezultate evidente: mărturisirea unui copil că 
nu-i poate spune asistentului maternal, care-l 
îngrijește, altfel decât mami, înseamnă un 
indicator al succesului. ”Atunci când copilul 
este educat, fericit, când are acel mediu 
propice dezvoltării lui personale, intelectuale, 
emoționale etc îți dai seama imediat. 
Pentru ca acești indicatori necuantificabili 
matematic să apară, în spate sigur că există o 
muncă extraordinară a colegilor din protecția 
copilului din asistența socială și nu numai”, 
a mărturisit Paul Cosma.
Evenimentul de marcare a celor 20 de 
ani a culminat cu aprecierea și înmânarea 
diplomelor de recunoștință pentru angajații 
și colaboratorii care de-a lungul timpului au 
contribuit la succesul sistemului de protecție 
socială a copilului din județul Mureș. 
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A Maros Megyei Szociális Ellátási És 
Gyermekvédelmi Igazgatóság (DGASPC) 
két évtizednyi tevékenység sikere  

 Rendszerint, amikor egy időszak tevékenysége összegezésénél meghúzzuk a vonalat az eredmények 
mérlegét számokban könyveljük el, de a Maros Megyei Szociális Ellátási És Gyermekvédelmi Igazgatóság 
(DGASPC) 20 éves léte, a számokon túlmenően, irányított és lépésenként támogatott sorsokat, a viselkedések 
alakítását, gyerekekből a társadalmi beilleszkedésre kész felnőtté válást is jelent. A szakosodott szolgálat 
létrehozása és több szakembernek az egy fedél alá hozása által, a Maros megyei DGASPC egy olyan intézmény, 
amely két évtized alatt egy „csapattá” alakult, és amely évente hozzajárult a társadalmi segélyezés és a 
gyerekvédelem sikeréhez Maros megyében. 

1997-ben a Maros Megyei 
Tanács határozata 
által létrehozva, Maros 

Megyei Szociális Ellátási És Gyermekvédelmi 
Igazgatóság (DGASPC) 20 munkavállalóval 
kezdte tevékenységét az állami felügyelet 
alatt lévő, rokonoknál vagy más családoknál 
elhelyezett gyerekek megfigyelésével. 
Csaknem 1800 gyerekről jelenleg 5551 
gyerekre nőtt a gyerekek jogait védő rendszer 
kedvezményezettjeinek száma és akikről 669 
munkavállaló gondoskodik. A kezdetben 
nyolc elhelyezési központ létezett ahol több 
mint 1400 gyereket gondoztak, egyesekben 
100 gyerek volt, másokban 300.

„A gyerek reformjának folyamata Maros megye 
szintjén a hagyományosnak mondható 
elhelyezési központok bezárását jelentette. 
Természetesen a fő célkitűzés az volt, hogy 

megszűntessék azokat az intézményeket és 
a gyerek igényeihez alakított szolgálatokat 
hozzanak létre, ennél az oknál fogva - a 
személyzet professzionalizálásával egy 

időben - a következő szakasz amelyet 
1999 – 2001 évek között folytattunk le, az 8 
elhelyezési központ összes 1400 gyerekének 
társadalmi és pszichológiai kiértékelése volt. 
A gyerekeknek igényei szerinti kiértékelését 
követően több szolgálatot fejlesztettünk 
ki és tettünk változatossá, úgy, hogy azok 
a gyerekek igényeinek megfeleljenek, több 
PHARE program segítségével, magyarázta 
Elida Deak, Maros Megyei Szociális Ellátási 
És Gyermekvédelmi Igazgatóság (DGASPC) 
aligazgatója.
Ennek megfelelően olyan szolgálatokat 
fejlesztettek mint a Materna Nevelőszülői 
Központ, egy “bármely megye részére 
abszolút nélkülözhetetlen” szolgálat, 
vagy a családi otthon típusú házak ahol 
gyakorlatba ültették a szülői modellt, 
szociális nevelőszülők akik 8-10 gyereket 
gondoznak. Jelenleg 35 családi otthon típusú 
ház létezik amely 253 gyereket és fiatalt 
fogad be. Ugyanakkor kiterjedt a hivatásos 
nevelőszülők hálózata is, 428 gyereket 
helyeztek el 232 nevelőszülőnél. Fejlődött 
a 10 darab neuropszichikai bántalmaktól 
szenvedő gyerekeknek szánt rezidenciális 
központ is, a rezidenciális rendszert elhagyó 
fiatalok két átmeneti  központja és a civil 
szervezetek segítségével más központok 
is melyek az Igazgatóság szolgálataihoz 
közel álltak. A Helyi Interszektoriális Csapat, 
a Gyerek Telefonvonala, a Sűrgősségi 
Beavatkozási, Visszaélési, Hanyagolási, 
Emberkereskedelmi, Migrációs Szolgálat 
létrezosása olyan célkitűzések, melyeket az 
Igazgatósg gyakorlatba ültetett különböző 
finanszírozási program révén. 

A személyzet 
professzionalizálására 
fektetett hangsúly

A személyzet professzionalizálása az utóbbi 
évek egyik legfontosabb célkitűzése volt. „Az 

utóbbi években a szolgáltatások minőségére 
összpontosítottunk valamint a személyzet 
professzionalizálására a folyamatos szakmai 
képzési tanfolyamok révén, a munkavállalók 
állandó felügyeletére azért, hogy helyt álljanak 
ebben a rendszerben, ahol sokszor a napi 
24 órás munka a megkövetelt, legalábbis 
a nevelőszülők ezt teszik lakhelyükön. 
Olyan tevékenységekre összpontosítottunk 
amelyek fejlesztik gyerekek független életéhez 
szükséges készségeit különböző akciók és 
vetélkedők által, és arra, hogy ösztönözzük 
őket a tanulásra azért, hogy szakmailag 
beilleszkedhessenek, végül is a szociális 
segédlet sikerét több év után lehet felmérni.”, 
tette hozza Elida Deak.

A Maros Megyei Tanács, 
egy megbízható partner

A két évtized sikerét egy nagyszabású esemény 
koronázta ahol a színpadon a védelmi 
rendszerben lévő, külöböző szolgálatok 
kedvezményezett gyerekei vetélkedtek, és 
nem csak, a szép számú nézők között ott 
voltak a kedvezményezettek, a rendszer 
munkavállalói, különböző intézmények és civil 
szervezetek közreműködői és a Maros Megyei 
Tanács vezetősége is, akinek beosztásban 
van a Maros Megyei Szociális Ellátási És 
Gyermekvédelmi Igazgatóság (DGASPC).
”Mindenkit biztosítani szeretnék teljes 
jóindulatunkról, nyitottságunkról és 
támogatásunkról. Valahányszor szükséges 
lesz pénzügyi, anyagi, logisztikai de az Önök 
tevékenységét támogatja és a szükségben 
lévő személyek jogait és szabadságait védő 
jogszabályok alkalmazásában is segítséget 
nyújtunk.”, igérte Alexandru Cîmpeanu, a 
Maros Megyei Tanács alelnöke.
A Maros Megyei Tanács jegyzője, Paul Cosma, 
aki mindig kiállt a Maros Megyei Szociális 
Ellátási És Gyermekvédelmi Igazgatóság 
(DGASPC) tevékenysége mellett hangsúlyozta, 

hogy egy szakmai tevékenység teljesítményi 
mutatóin túl az Igazgatóság keretében vannak 
nyilvánvaló eredmények is: egy gyerek 
vallomása, miszerint a nevelőanyját csak 
édesanyának tudja szólítani egy mutatója a 
sikernek. ”Amikor egy gyerek meg van nevelve, 
boldog, amikor megkapja a személyes értelmi 
és érzelmi, stb. fejlődésének megfelelő 
környezetet azonnal észlelhető. Azért, hogy 
ezek a számokban nem visszaadható mutatók 
megjelenhessenek a háttérben bizony a 
gyerekvédelemnél és a szociális segédeltnél 
dolgozó kollegáink rendkívüli munkája folyik, 
és nemcsak. ”, vallotta Paul Cosma.   
A 20 éves tevékenység eseményének 
csúcspontja az elismerő oklevelek  átnyújtása 
volt a személyzetnek és a közreműködőknek, 
akik az idők során a Maros megyei szociális 
gyerekvédelmi rendszer sikeréhez 
hozzajárultak.
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SOCIAL EVENIMENT

Persoanele cu dizabilități, creatoare de frumos CRRN Luduș, o unitate modernă și ”o nouă familie”

Frumusețea unui obiect creat de persoane cu nevoi speciale vine din micile imperfecțiuni, ce-i oferă o 
unicitate și un farmec aparte. În spatele fiecărui obiect stă o poveste, un mesaj nonverbal pe care persoana 
cu nevoi speciale îl transmite și anume că și ea există, că aparține societății și că poate fi creatoare de frumos. 

Mai mult decât un loc unde primesc îngrijiri de specialitate, pentru persoanele cu dizabilități Centrul 
de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) din Luduș cu angajații de aici înseamnă o familie. 
Este mesajul transmis de una dintre beneficiare Centrului în cadrul Zilei Porților Deschise, eveniment 
ce a avut loc pe data de 1 septembrie 2017.

Copiii și tinerii din sistem își cunosc drepturile dar și obligațiile

Copiii și tinerii din sistemul de protecție 
al copilului Mureș știu că au anumite 
drepturi dar și obligații. 

În luna noiembrie a avut loc la sediul Direcției 
Generale de Asisteță Socială și Protecția 
Copilului (DGASPC) Mureș dezbaterea cu 
privire la drepturile copilului în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 272/2004 – privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului, 
o dezbatere lliberă, prin care s-a dorit 
ascultarea opiniilor copiilor cu privire la 
drepturile lor. 
”Copiii și tinerii au arătat interes față de această 
tematică și au demonstrat că își cunosc 
drepturile și obligațiile conform legislației 
în vigoare. De asemenea, au cunoștință de 
faptul că, fiecare drept implică o obligație, de 
exemplu: dreptul la sănătate implică obligația 
de a merge la medic și de a ne trata; dreptul 
la educație implică obligația de a învăța”, a 
precizat Elida Deak, director general adjunct 

DGASPC Mureș. 
În ceea ce privește drepturile și obligațiile, 
copiii au exemplificat prin enumerarea unor 
cazuri pe care le-au văzut în societate precum 
și soluțiile pe care ei le adoptă. De asemenea, 
au definit noțiunea de ”abuz” prin cuvintele lor 

astfel: ”să nu batem”, ”a profita”, ”a lua banii”, dar 
au enumerat și câteva tipuri de abuzuri: verbal, 
fizic, sexual, moral, psihic, emoțional, neglijare. 
Copiii și tinerii au participat activ la discuții și 
și-au exprimat dorința de a participa și în viitor 
la astfel de întâlniri. 

An de an, în preajma sărbătorilor de Crăciun, 
poveștile persoanelor cu nevoi speciale 
de la Centru de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică (CRRN) Brâncovenești ajung la 
oameni cu suflet, în cadrul Expoziției grupului de 
art-terapie ”Parahelikon” a Asociației Alternativa 
Brîncovenești.
”De 16 ani organizăm această expoziție cu 
obiecte create de beneficiarii de la Centrul din 
Brâncovenești. Sunt creații ce reprezintă exprimări 
ale stării lor sufletești”, a subliniat Vasile Pokorny, 
directorul CRRN Brâncovenești.
Îndrumați de către profesori dedicați în atelierele 
de la Centru, beneficiarii au realizat și pentru 
expoziția din acest an ornamente pentru pomul 

de iarnă, covorașe, lenjerii de pat, obiecte din 
ceramică, din lut, tablouri, bijuterii, la prețuri 
sociale. Expoziția a adunat zeci de persoane 

interesate de exponatele atent meșteșugite. În 
deschiderea evenimentului, artistul plastic Vasile 
Mureșan a făcut o scurtă prezentare a exponatelor 
punctând importanța faptului că persoanele cu 
nevoi speciale sunt sprijinite și îndrumate de 
profesorii din ateliere. ”Aceste produse splendide și 
numeroase nu sunt o serie, sunt unicate. Acestea 
sunt făcute cu scopul de a educa, de a ajuta. 
Terapie prin artă este ceea ce s-a întâmplat aici. 
De ani de zile sunt alaturi de ei, pentru  că este o 
muncă fantastică ceea ce fac ei”, a precizat artistul.
Pe lângă obiectele atent confecționate, 
beneficiarii de la CRRN Brâncovenești au pregătit 
publicului și un scurt program artistic cu recital 
de poezii. 

Beneficiarii au privit cu speranță la pașii făcuți, 
cu încredere, de către membrii comunității, 
pentru a-i vizita și a-i cunoaște mai de aproape. 

Întâlnirea dintre oaspeți și beneficiari a constituit și 
în acest an un moment emoționant, beneficiarii 
lăsând să se resimtă puternic nevoia lor de dragoste 
și înțelegere din partea membrilor comunității. ”Ziua 
Porților Deschise se află la cea de a treia ediție și ne 
bucurăm că de la an la an tot mai mulți oameni sunt 
interesați de viața acestor persoane cu dizabilități”, 
a mărturisit directorul CRRN Luduș, Ovidiu Baghiu. 
Primele impresii despre comunitatea de la CRRN 
Luduș a fost evidențiată și de data aceasta, imediat 
după ce oaspeții au pășit în curtea Centrului, prin 
intermediul unei expoziții de fotografie în care au 
fost surprinse momente din diferitele activități 
desfășurate cu beneficiarii, calitatea serviciilor 

oferite fiind aspectul cel mai important pe care 
se pune accent. ”Este un lucru fără de care nu se 
putea face nimic și acela se numește suflet. Și 
aici există, între beneficiari și angajați și cei care 
faceți parte din comunitate”, s-a adresat invitaților 
prezenți la eveniment Elida Deak, director general 
adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Mureș. 

An de an la CRRN Luduș se fac o serie de inves tiții 
care nu ar fi fost posibile fără ajutorul și sponsorizarea 
venite din partea unor oameni generoși, cu suflet 
mare. Însă mai mult decât atât, modul în care arată 
unitatea plasează CRRN Luduș într-unul ”dintre cele 
mai organizate și mai frumoase centre din țară, 
nu numai din județul Mureș”, după cum a afirmat 
primarul municipiului Luduș, Cristian Moldovan.
Pentru a marca importanța evenimentului pentru 
ei, beneficiarii centrului au pregătit un frumos 
program artistic, cu dansuri, interpretare de 
cântece și recital de poezii. Nu în ultimul rând, 
una dintre beneficiare, Olimpia Oltean, a ținut 
să mulțumească conducerii CRRN Luduș, dar și 
angajaților pentru modul în care este îngrijită, 
deoarece la Centru dânsa se bucură că a găsit 
”o nouă familie”. 

Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș aduce mulțumiri Asociației 
Centrelor pentru Copii Abandonați-domnului Lucian Moldovan. 

Mulțumiri sponsorilor

Distracție și voie bună la Balul Strugurilor
Devenit deja tradiție pentru beneficiarii Centrului Rezidențial pentru 
Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice (CRCDN) Ceuaşu de Câmpie, 
Balul Strugurilor a ajuns în acest an la o nouă ediție, fiind un  un nou 
prilej de sărbătoare cu distracție, jocuri și multă voie bună pentru 
copiii și tinerii beneficiari ai serviciului rezidențial. 
Instructorii, personalul Centrului, conducerea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, personalul 
și beneficiarii din diferite servicii ale Direcției și-au dat întâlnire la 
Căminul Cultural din Ceuașu de Câmpie
Zâmbetele de pe fețele tinerilor, veselia ce i-a cuprins și frenezia 
distracției a devenit molipsitoare pentru toți invitații care s-au lăsat 
antrenați de ritmurile muzicii, pe ringul de dans. Distracţia s-a întins 
pe parcursul a câteva ore, cu bucate din belşug şi muzică pe cinste.
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”Cu violența pierzi mereu”, un mesaj 
conștientizat de copii și adulți

În România, violența se află printre primele 30 de cauze de deces la femei, dintr-un total de 51 de cauze. 
Campaniile antiviolență, de conștientizare a copiilor și adulților că violența distruge și dezbină au avut un 
real succes de-a lungul anilor în județul Mureș. Campania ”16 zile de luptă împotriva violenței”, desfășurată 
în acest an în perioada 25 noiembrie-10 decembrie, sub sloganul ”Cu violența pierzi mereu”, a înregistrat un 
număr de 4666 de participanți, dintre care 3694 de copii, 882 de părinți și 290 de specialiști. 

”Am dorit să atragem atenția opiniei 
publice asupra fenomenului de 
violență și asupra consecințelor 

negative pe care le are. Tocmai de aceea și 
sloganul de anul acesta este ”Cu violența pierzi 
mereu”, iar ca și simbol am păstrat pentru al treilea 
an consecutiv nasturele, simbol al relației”, a 
precizat Miklea Hajnal, director general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Mureș.  

Un mesaj cu impact

Aproape 80% dintre activitățile derulate, informare, 
dezbateri, jocuri de rol, ateliere de creație, concursuri 
tematice, s-au adresat copiilor din grădinițe, școli, 

licee, centre școlare de educație școlară incluzivă, 
copii aflați în grija diferitelor servicii sociale din 
județul Mureș. Dar mai mult decât contabilizarea 
unor cifre, la finalul campaniei se poate spune că 
mesajul transmis a avut un impact. 
Mesajul campaniei a depășit granițele județului, 
un liceu din Bistrița a ales să se implice. ”Nu 
numărul de beneficiari este important, cât 
impactul educativ”, a subliniat comisar șef Gabriela 
Pîncă, Compartimentul de Analiză și Prevenire a 
Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean (IPJ) Mureș. 

O viață cu violență-o hârtie 
mototolită, un efect de domino

În cadrul campaniei dezastrul pe care îl poate 
provoca în sufletul unui om violența a fost 
asemănat cu o hârtie mototolită. Acesta a fost 
un exemplu prezentat copiilor de la Centrul de 
Zi ”Rozmarin” din Tîrgu-Mureș. Sufletul a fost 
asemănat în acest caz cu o coală de hârtie, care 
dacă este mototolită nu mai poate fi readusă la 
starea inițială. La fel și sufletul distrus de violență 
este dificil să mai fie vindecat. 
În activitățile desfășurate în cadrul camapaniei s-au 
implicat diferite servicii din cadrul DGASPC Mureș. 
În Sighișoara, la inițiativa Complexului de servicii 
pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice 
Sighișoara, la Gimnaziul de Stat ”Zaharia Boiu” din 
municipiu a avut loc o prezentare cu tema ”Părinți 
fericiți, copii fericiți: cum să întărim relația”, activitate 
unde au fost implicați copii din clasele primare și 
gimnaziale, părinți și bunici. 
La Centrul de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Luduș  s-a desfășurat o activitate cu 
tema ”Cum să fim toleranți”, în care au fost implicați 39 
de beneficiari. Activitatea a presupus o serie de jocuri 
care au avut ca scop conștientizarea beneficiarilor cu 
privire la consecințele actelor de violență, formarea 
unei atitudini pozitive față de colegi și personal, 
diminuarea cazurilor de agresivitate.
La Centrul Maternal „Materna” s-a organizat o 
dezbatere unde au participat mame cu copii, 
din Centru. Dezbaterea a avut ca temă violența 
din perspectiva victimei și a agresorului și s-a dat 
exemplul efectului de domino care se produce ca 
urmare a manifestării comportamentelor agresive. 

”Violența se articulează în toate domeniile vieții, 
cu consecințe negative pe termen scurt și lung, 
asemenea jocului de domino, cu multe piese, unde 
toată structura de domino poate să se dărâme”, 
a explicat Georgeta Podar, șef Serviciu Centrul 
Maternal ”Materna”.
La Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) Căpușul 
de Câmpie beneficiarii sunt antrenați pe tot 
parcursul anului în activități unde se vorbește 
despre violență și consecințele negative ale 
acestora, iar în perioada Campaniei beneficiarii 
au dorit să realizeze un poster în care să-și exprime 
unitatea împotriva violenței cu acest simbol al 
nasturelui. ”În această campanie am vorbit despre 
toate tipurile de violență, ne-am axat pe violența 
care exista de fapt în aceste centre rezidențiale și 
despre care nu se prea vorbește, dar în principal 
este violența verbală, care este prezentă aproape 
zilnic și trebuie lucrat foarte mult cu specialiștii din 
cadrul centrului. Dar o relație optimă beneficiar 
și angajat face mai mult decât o pedeapsă”, a 
precizat Viorica Sand, director CIA Căpușul de 
Câmpie. 
O implicare aparte a venit în acest an din partea 
copiilor și tinerilor de la Complexul de case de 
tip familial Reghin unde beneficiarii, dacă în alți 
ani nu vedreau rostul acestor activități din cadrul 
campaniei, în acest an au făcut o listă cu activitățile 
pe care ar dori să le facă. ”Ne-am dus la Centrul 
de îngrijire adulți la inițiativa lor și au dorit să le 
spună acelor oameni că violența nu  ajută și ceea 
ce m-a făcut să înțeleg că atitudinea noastră are 
un impact și din punct de vedere psihologic 
atitudinea înseamnă schimbare”, a adăugat Mihai 
Toncean, psiholog la CTF Reghin. 

Cum este justificată violența 
asupra copiilor-studiu

Violența dezbină oameni, destramă familii și 
distruge vieți. Violența asupra femeilor costă 
România 10,3 miliarde de euro anual, jumătate 
din această sumă fiind costuri pentru cazurile 
de violență domestică împotriva femeilor, restul 
reprezentând costuri ale altor tipuri de violență. 
”De curând, a fost finalizată o cercetare la nivelul a 7 
județe, inclusiv județul Mureș, de către World Vision 
România în care se arată că părinții justifică violența 
asupra copilului și anume 51% dintre părinți 
consideră că lovirea este pentru binele copilului 
în timp ce 3% dintre părinți se simt vinovați după 
ce își lovesc copiii, 10% dintre părinți consideră că 
lovirea copilului apare din cazua copilului. Și lista 
ar putea continua. De aceea ne implicăm și facem 
campanii, și am făcut împreună această campanie 
în aceste 16 zile”, a declarat Elida Deak, director 
general adjunct DGASPC Mureș. 

Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială  și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș lansează un nou concurs pentru copiii  
din sistemul de protecție, atât din casele de tip familial, cât și din asistența maternală profesionistă. Este vorba de un concurs de dans, 

atât dans modern și contemporan cât și dansuri populare, la care copiii pot participa atât la proba individuală cât și pe echipe. 

Intenția de participare la concurs va fi trimisă până la data de 28 februarie 2018, pe adresa DGASPC Mureș-Tîrgu-Mureș,  
str. Trebely nr. 7 sau pe adresa de email dgaspcmonitorizare@gmail.com sau fax 0265211699; 0265211561

Intenția trebuie să fie vizată de instructorul/persoana care pregătește copilul/copiii pentru concurs. 
Competiția va avea loc în luna martie, la o dată ce va fi comunicată ulterior. Premii surpriză.

CONCURS
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Atmosfera sărbătorilor de iarnă adusă în avans la Târgul de Crăciun

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 TOTH

Cu colinde, recital de poezii și interpretare 
la instrumente, voie bună și mult drag a 
fost așteptat Moș Nicolae de către copiii 

din Complexul de case de tip familial Sâncraiu 
de Mureș. Manifestarea s-a înscris în evenimentul 
devenit deja tradițional, Târgul de Crăciun.
Căsuța din Complex, unde a avut loc evenimentul, 
a devenit neîncăpătoare, de la an la an numărul 
participanților fiind tot mai mare, dar și programul 
prezentat de copii este tot mai frumos. De data 
aceasta, îmbrăcați în costume populare, copiii 
au cântat cântece patriotice, colinzi, au recitat 
poezii, iar în final tânărul Florin Barsony, unul dintre 
câștigătorii concursului de interpretare muzicală, 
organizat în acest an de către conducerea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Mureș, a încântat publicul cu o nouă 
melodie interpretată la instrument muzical. 
Invitați la eveniment, au recitat poezii și copiii 
ce frecventează atelierele Bibliotecii din Sărmașu, 

partener al evenimentului.  
Efortul copiilor și implicarea angajaților au 
fost apreciate de reprezentanții Bisericii, de 
către conducerea administrației locale, dar și 
de conducerea DGASPC Mureș, deoarece la 
Complexul de la Sâncrai beneficiarii reușesc să 
facă parte din comunitate și să aducă comunitatea 
alături de ei. 

Arta de a picta descoperită în rândul 
copiilor de la CTF Sâncrai

Devenită deja o tradiție în cadrul 
Complexului de case de tip 
familial din Sâncraiu de Mureș, 

atelierul de pictură a început să atragă 
tot mai mulți copii și tineri care doresc să 
facă cunoștință cu artele frumoase. Sub 
îndrumarea pictorițelor Veress Zsuzsa și 
Fabian Margit pictura a stârnit interesul 
și de această dată în rândul copiilor 
care au participat la Tabăra de Pictură  
„Corola de minuni a toamnei”.
”Copiii au învățat să învețe să descopere 
fascinația culorii. Cel mai potrivit este 
să înveți ceva de la cineva care știe, nu 
de la cine nu știe. Dacă trec în revistă 
cele câteva zeci de lucrări, cu siguranță 

printre voi se află viitori pictori”, s-a 
adresat copiilor, în cadrul vernisajului 
expoziției, Nicolae Băciuț, directorul 
executiv al Direcției Județene pentru 
Cultură Mureș. Tabăra fost organizată 
de Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Mureș, 
în colaborare cu Direcția Județeană 
pentru Cultură Mureș.  
”Ne-am bucurat să-i primim pe toți cei 
care au dorit să-și exprime un talent 
special. Încă de la primele ore ale picturii 
ne-am propus să aducem arta în fața 
oamenilor, să dezvăluim secretele ei și să 
creăm o atmosferă relaxantă”, a mărturist 
pictorița Veress Zsuzsa.  

Pe parcursul a trei săptămâni, copiii au 
învățat tainele picturii, să folosească 
acrilul pe carton și pânză, să îmbine 
culorile și să stăpânească tehnicile 
de desen.
”Îmi place mult să pictez și am vrut să 
învăț să fac peisaje frumoase pe care 
eu nu știam să le fac, să îmbin culorile”, 
recunoaște Daria. Pe Larisa cursurile din 
tabără, arta, au ajutat-o să-și exprime 
visele, știa să dezeneze doar în creion 
și vroia să învețe să picteze. Și pentru 
Denisa, chiar dacă are doar 10 anișori, 
arta de a picta este deja fascinantă, 
iar tehnica de îmbinare a culorilor i-a 
stârnit un real interes. 
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