
Magia sărbătorilor de iarnă 
prin glas de copii



Proiectul ”VENUS-Împreună pentru o viață 
în siguranță”, are ca obiectiv reducerea 
numărului de victime ale violenței 

domestice prin crearea și dezvoltarea unei 
rețele naționale inovative integrate de locuințe 
protejate, în scopul transferului la o viață 
independentă a victimelor violenței domestice 
și derularea unor campanii privind prevenirea 
și combaterea violenței domestice. 
Astfel, la nivelul județului Mureș se va înființa 
un serviciu social de locuință protejată, unde 
victimele violenței domestice vor beneficia, 
timp de un an, de cazare temporară, servicii 
de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere 
juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul 
de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, 
consiliere, formare, reinserție/acompaniere 
socio-profesională în vederea inserției/
reinserției socio-profesionale, măsuri de 
acompaniament etc, în concordanță cu nevoile 
specifice ale victimelor violenței domestice.

Cabinetul de consiliere vocațională va furniza 
servicii de consiliere vocaţională şi orientare 
profesională, în vederea depășirii situațiilor de 
criză legate de violența domestică. În cadrul 
proiectului, timp de trei ani, un număr de 18 
victime ale violenței domestice vor beneficia 
de servicii sociale prin intermediul locuințelor 
protejate, respectiv pe an vor putea beneficia 
6 victime, un număr de 40 de victime ale 
violenței domestice vor beneficia de servicii 
de grup de suport, minim 14 beneficiari pe 
an,  100 de victime ale violenței domestice 
vor primi servicii de sprijin în vederea 
integrării socio-profesionale prin furnizarea 
de consiliere vocațională, minim 34 de 
beneficiari pe an, vor fi formați 1 responsabil 
servicii sociale, 1 psiholog grup de suport, 1 
consilier vocațional, iar 6 angajați din cadrul 
autorităților publice centrale și locale vor 
fi informați și conștientizați în legătură cu 
activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin 

și noile prevederi legislative în domeniul 
violenței domestice.

SOCIAL

DGASPC Mureș extinde rețeaua  
de asistenți maternali profesioniști

Ajutor specializat pentru victimele violenței domestice,  
prin proiectul VENUS

Extinderea rețelei de asistenți maternali profesioniști este unul dintre obiectivele importante 
ale proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, derulat de Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Victimele violenței domestice vor beneficia de sprijin și consiliere pentru a se desprinde din mediul 
captiv domestic în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, derulat de Agenția Națională Pentru 
Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în parteneriat cu 42 de instituții specializate de la nivelul 
administrației publice locale, respectiv Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
și Direcții de Asistență Socială. 

Prin urmare, persoanele care au nevoie 
de un loc de muncă la domiciliul 
personal, doresc să îngrijească doi copii 

cu vârsta între 0-7 ani, au o familie, experiență 
de părinte, sunt sănătoase, dețin o locuință 
proprietate personală corespunzătoare, fără 
cazier judiciar, pot avea profesia de Asistent 
maternal profesionist.
Pentru a deveni asistent maternal profesionist, 
persoanele doritoare pot să solicite informații, 
personal la sediul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș, din Târgu 
Mureș, str. Trebely nr. 7, corp C, etaj l, camera 
20 la Serviciul Asistență Maternală Profesionistă 
sau prin telefon nr. 0265/213 512.
La sediul instuției sunt oferite gratuit toate 
serviciile, inclusiv informare privind profesia 
de asistent maternal profesionist, servicii de 
evaluare socială, analizarea documentelor 
doveditoare depuse de persoane privind starea 
de sănătate, situația materială, starea locuinței 
și este asigurată pregătirea profesională la 

cursul de pregătire inițială în domeniu. După 
absolvirea cursului persoanele pot fi angajate 
ca asistenți maternali profesioniști ai Direcției, 
cu contract de muncă, și vor putea primi copii 
în plasament.
Proiectul TEAM-UP este finanțat din Fondul 
Social European, Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei și este derulat 
în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. 
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EVENIMENTRubRICA ANGAJATuLuI

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale 
acordate persoanelor adulte defavorizate,  
obiectiv important pentru Crina Căliman 

Cu o experiență de aproape două decenii în munca cu persoane aflate în situație de vulnerabilitate, 
directorul general adjunct al Direcției de Asistență Socială pentru Persoane Adulte din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, Crina Căliman, consideră că 
această funcție îi va oferi oportunitatea de a contribui ”la dezvoltarea și diversificarea serviciilor 
sociale”, acordate de DGASPC Mureș persoanelor adulte ce fac parte dintr-o categorie defavorizată.

Este absolventă a unei Facultăţi de 
Psihologie-Psihopedagogie specială, a 
unui masterat în Managementul resurselor 

umane și a profesat începând cu anul 2002 ca 
psiholog  timp de cinci ani în cadrul Centrului 
de Îngrijire şi Asistenţă Căpuşu de Câmpie, 
urmând ca din anul 2005 să intre în marea 
familie a DGASPC Mureș. 

Cum a început povestea dumneavoastră cu 
DGASPC Mureș?
Relația mea cu DGASPC Mureş a început în 
anul 2005, când instituţia a încheiat mai multe 
contracte de finanţare cu fonduri europene 
nerambursabile şi  mi s-a propus să fiu detaşată 
aici pentru a fi managerul proiectului care 
viza restructurarea centrului rezidenţial de la 
Căpuşu de Câmpie. După finalizarea acestuia, 
am participat la concursul pentru ocuparea 
unui post la Compartimentul de proiecte 
nou înfiinţat al Direcţiei şi din anul 2008 am 
avut oportunitatea să devin angajat al acestei 
instituţii. Am activat în acest compartiment 
timp de 9 ani, iar în anul 2017 am devenit Şef 
serviciu interimar al Serviciului de prevenire a 
marginalizării sociale, serviciu în cadrul căruia 
funcţionează Centrul de tranzit pentru tineri 
care au părăsit sistemul de protecţie specială 
şi care oferă informare şi consiliere persoanelor 
adulte aflate în situaţii de risc.

Care au fost cele mai mari satisfacții pe care 
le-ați obținut în această perioadă?
Cea mai mare satisfacţie obţinută a fost să pot 
contribui prin munca mea şi a colegilor mei la 
creşterea calităţii vieţii unor persoane aflate în 
situaţii de vulnerabilitate, fie prin crearea de noi 
servicii sociale destinate lor fie prin eficientizarea 
procesului de accesare a serviciilor de care aveau 
nevoie, şi mă refer aici la persoane adulte cu 
dizabilităţi, copii abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, 
tineri care au părăsit sistemul de protecţie, victime 
ale violenţei domestice, persoane vârstnice etc. 

Ați optat să candidați pentru funcția de 
director general adjunct al Direcției de 
Asistență Socială pentru Persoane Adulte. 
Cu ce gânduri ați preluat noua funcție? 
Începând cu anul 2017 am fost implicată 
direct, alături de colegii mei, în elaborarea 
Planului de acţiune privind serviciile sociale 
din judeţul Mureş şi în verificarea planurilor 
de reorganizare şi restructurare a centrelor 
rezidenţiale pentru adulţi cu dizabilităţi din 
structura DGASPC Mureş. Întrucât aceste 
acţiuni au avut la bază o consultare publică 
cu autorităţile locale de la nivelul primăriilor din 
judeţ şi cu organizaţiile nonguvernamentale, 
care activează în acest domeniu, respectiv o 
evaluare complexă a nevoilor rezidenţilor din 
centrele rezidenţiale, am avut ocazia să-mi 
creez o imagine de ansamblu asupra modului 
în care funcționează sistemul de asistență 
socială, mai precis a modului în care nevoile 
persoanelor aflate în situaţii de vulnerabilitate 
sunt acoperite de serviciile existente în judeţ. 
Aceste informaţii, dublate de experienţa 
mea profesională în domeniu, de aproape 
17 ani, au avut un rol major în luarea deciziei 
de a candida la funcția de director general 

adjunct al Direcției de Asistență Socială pentru 
Persoane Adulte.
Am considerat că această funcţie îmi va oferi 
oportunitatea de a contribui la dezvoltarea 
și diversificarea serviciilor sociale care pot fi 
acordate de instituţia noastră persoanelor adulte 
care fac parte dintr-o categorie defavorizată.

Vă rog să faceți o scurtă prezentare a 
serviciului pe care îl conduceți și cum vedeți 
dezvoltarea lui pe viitor.
Direcția de Asistenţă Socială pentru Persoane 
Adulte oferă servicii de informare, asistenţă, 
sprijin şi consiliere persoanei adulte aflate 
în situaţie de risc şi asigură coordonarea 
metodologică a activităţii de protecţie acordată 
de către cele 11 unităţi rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi şi persoane 
vârstnice, aflate în structura/subordinea 
instituţiei noastre. Prin modul său de organizare 
şi funcţionare Direcția îşi îndeplineşte rolul care 
îi revine, de punere în aplicare a politicilor 
sociale din domeniul protecţiei persoanelor 
adulte aflate în nevoie socială, de administrare și 
stabilire a drepturilor, beneficiilor și a serviciilor 
sociale la care acestea sunt îndreptăţite. 
Planurile de dezvoltare ale Direcției vor urma 
liniile directoare stabilite de prevederile 
legislative şi vor viza creşterea calităţii serviciilor 
acordate prin perfecţionarea continuă a 
angajaţilor astfel încât aceştia să trateze cu 
empatie şi respect cetăţenii care ni se adresează, 
prin promovarea drepturilor/beneficiilor/
serviciilor de care pot beneficia persoanele 
adulte aflate în nevoie, prin eficientizarea şi 
facilitarea procesului de accesare a serviciilor, 
prin diversificarea serviciilor și colaborări 
interinstituţionale care să ne permită să oferim 
servicii integrate persoanelor aflate în situaţii 
de dificultate. Nu în ultimul rând, avem în 
vedere organizarea şi desfăşurarea de activităţi 
de promovare în comunitate a unei imagini 
pozitive  a beneficiarilor noștri.
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ACTuALITATE

Tu decizi! Depinde ce!, campanie  
de informare privind sarcinile nedorite 
Peste 300 de tinere din județul Mureș au primit informații despre creșterea gradului de conștientizare 
privind contracepția, prevenirea sarcinilor neintenționate, prevenirea deceselor mamei și copiilor, 
planificarea familială, reducerea numărului de avorturi cu scopul de a ajuta la luarea unor decizii 
informate. Informările au fost făcute în cadrul proiectului ”Tu decizi! Depinde ce!“.

Campania de sensibilizare 
a comunității cu privire 
la sarcinile nedorite s-a 

desfășurat în perioada septembrie-
decembrie 2019 și a fost organizată 
de Fundația Buckner în parteneriat 
cu Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Mureș 
și Direcția de Sănătate Publică 
Mureș. Campania a fost finanțată de 
Consiliul Județean Mureș cu suma de 
20.000 lei și 2000 lei a fost contribuția 
proprie a Fundației Buckner. Proiectul 
s-a născut ca urmare a faptului că 
mamele cu vârste sub 18 ani riscă 
nașterea prematură, iar fenomenul 
mamelor minore, care plasează 
România pe primele locuri din 
Europa, este unul complex, ale cărui 
consecințe afectează atât mama, 
cât și copilul: nașteri premature, 
rată de vaccinare scăzută și riscuri 
sociale. Vârsta precoce a mamei și o 
dezvoltare emoțională, dar și socială, 
încă incomplete determină lipsa 
accesului la educație sanitară și la 
servicii medicale specifice. România 
este printre ţările cu cel mai mare 
număr de decese înregistrat la copiii 
sub 5 ani (11,1‰), iar din 1.000 de 
adolescente între 15 şi 19 ani, 34 
sunt mame. 
În România, în anul 2017 se 
înregistrau 383 de nașteri la tinerele 
cu vârsta între 10-14 ani și 12.641 
la tinerele cu vârsta între 15-19 ani. 
În județul Mureș anul trecut s-au 
înregistrat 480 de sarcini la minore.

Educație sexuală
pentru tinere

Grupul țintă l-a reprezentat inițial 
240 de tinere, din comunitățile 
locale și din sistemul de protecție 
al copilului, iar la final numărul lor 
a ajuns la 321. În total au fost 14 
prezentări în localitățile Daneș, 
Band, Mica, Glodeni, Vânători, 
Ogra, Sărmaș, Târnăveni, Reghin, 

Sighișoara, Seleuș, Deaj și Târgu 
Mureș. Beneficiarele au primit 
informații cu privire la transformările 
și  maturizarea organismului 
sub aspect anatomic, fiziologic, 
psihologic și social, urmărindu-se 
formarea unor comportamente 
și atitudini responsabile față de 
propria persoană cât și a celor din 
jur. Semnele pubertății, ce este 
menstruația, procesul fiziologic, 
igiena personală, bolile cauzate 
de lipsa igienei, regulile de igienă 
intimă, actul sexual, conceperea, 
contracepția, anatomia și funcțiile 
organelor sexuale, prevenirea bolilor 
cu transmitere sexuală, metode de 
contracepție și prevenirea avortului, 
sarcina nedorită, planificarea 
familială au fost teme pe care tinerele 
le-au primit în cadrul campaniei, 
informațiile fiind structurate pe 

grupe de vârstă, 12-15 ani și 16-26 de 
ani. ”Tinerele au fost foarte interesate 
de activitate, de informațiile primite 
și au pus întrebări referitoare la toată 
problematica pe care am discutat-o”, 
a precizat Dr. Liana David, Direcția 
de Sănătate Publică Mureș. Cursul a 
fost unul interactiv, tinerele văzând 
cum arată un sterilet, pastilele 
contraceptive etc. 

Lipsa de afecțiune,
 principala problemă

Feedback-ul primit din partea 
beneficiarelor este că multe 
dintre ele nu au de unde să 
primească informațiile necesare, 
există dificultăți de comunicare 
cu membrii familiei. ”Din punctul 
meu de vedere principala problemă 

este lipsa de afecțiune pe care ele o 
simt și lipsa unor persoane care să 
le îndrume, să fie alături de ele și să 
le sprijine. În momentul în care au 
rămas însărcinate deja puține sunt 
în situația de a putea să aleagă dacă 
să continue sarcina sau nu, pentru 
că fiind minore nu pot să facă o 
întrerupere de sarcină decât cu 
acordul reprezentantului legal. Multe 
dintre acestea se află în situația de a 
nu fi alături de părinții lor și atunci 
nu există persoane care să își dea 
acordul pentru întreruperea de 
sarcină și ele sunt obligate să ducă 
acea sarcină la bun sfârșit indiferent 
dacă sunt sau nu pregătite pentru 
asta sau dacă își doresc acel copil”, 
a precizat Cristina Ormenișan, 
psiholog în cadrul Centrului Materal 
Materna, participant la campanie.
În cadrul campaniei tinerele au primit 
și informații cu privire la cadrul legal 
al abuzurilor, cum să le recunoască și 
să le definească în fața legii. La finalul 
sesiunilor de informare, beneficiarele 
au primit pachete cu produse de 
igienă personală. 

Proiectul va avea 
continuitate
Deoarece proiectul a fost unul de 
succes și cu feedback în rândul 
comunității, există premisele ca 
acesta să fie extins. ”Consider 
că acest proiect a fost de un real 
succes. Implicarea partenerilor a fost 
exemplară ca de obicei, DGASPC 
Mureș și DSP Mureș, ceea ce a făcut 
să ne atingem și chiar să depășim 
indicatorii propuși. În momentul 
de față ne gândim cum am putea 
să extindem proiectul ca să se 
desfășoare pe durata unui an întreg, 
vizând mai multe zone ale județului, 
cu subiecte diferite din aceași temă. 
Căutăm surse de finanțare interesate 
în această direcție”, a declarat Dacian 
Moldovan, președintele Fundației 
Buckner.
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ACTuALITATE

Alcoolul și tutunul nu te fac important!,  
o campanie de responsabilizare a tinerilor 

Alcoolul și tutunul sunt droguri deoarece dau dependență, iar lipsa de conștientizare a riscurilor la 
care se expun consumând alcool și tutun, anturajul sunt elemente ce determine minorii să consume 
aceste substanțe. De multe ori, alcoolul este factor de risc privind actele de violență în rândul 
minorilor, fenomen pe care membrii Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea, combaterea 
violenței și a exploatării copilului (EIL) de la nivelul județului Mureș dorește să îl combată. În cadrul 
campaniei ”Alcoolul și tutunul nu te fac important” se dorește informarea a cât mai multor elevi 
privind riscurile consumului de alcool și tutun, dar și combaterea consumului de alcool și tutun 
de către minori prin acțiuni de informare și control la agenții economici.

Ideea campaniei a pornit de la datele 
statistice îngrijorătoare privind numărul 
de minori ajunși la SMURD Târgu Mureș, 

în anul 2018, 89, de cazuri cu intoxicații 
etanolice, cazuri de violență, iar majoritatea 
acestor tineri aveau vârsta între 15-18 ani. 
Un alt aspect l-a constituit numărul de 
cazuri privind minori implicați în incidente 
deosebite în școală, fapte antisociale etc 
ca urmare a consumului alcool, tutun, alte 
substanțe din licee Reghin și Luduș, dar și 
numărul mare de minori ajunși în evidențele 
Poliției pentru fapte de tâlhărie însoțite de 
violențe, conducere fără permis, agresiune 
fizică la audierile cărora trebuie să participe 
psihologi din cadrul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș. Mediul de proveniență al minorilor 
preponderent este Târgu Mureș și Reghin. 
”Având în vedere că fenomenul violenței 
include faptele de delincvență juvenilă 
care sunt cauzate sau însoțite deseori 
îndeaproape de consumul de alcool în 
rândul minorilor, alături de celelalte cauze, iar 
consecințele în planul sănătății personale, al 
relațiilor familiale afectate duc la excluziunea 
socială a tinerilor, membrii EIL au stabilit 
de comun acord că  necesită o abordare 
multidisciplinară și interinstituțională”, a 
precizat Elida Deak, director general adjunct 
al DGASPC Mureș și coordonatorul EIL. 

Măsuri de prevenire 
și combatere

Prin urmare, s-a încercat identificarea unor 
soluții pentru prevenirea consumului de 
alcool și tutun în rândul minorilor din județ, 
dar și combaterea acestora. Astfel, s-a născut 
nevoia unei Campanii publice de prevenire și 
combatere a consumului de alcool și tutun 
în rândul minorilor sub denumirea “Alcoolul 
și tutunul nu te fac important!”, derulat în 
perioada 9 septembrie 2019 - 31 martie 2020 
având ca grup țintă tinerii din categoria 15-18 
ani și prioritar mediul rural.
S-a realizat un plan de prevenire prin acțiuni 
de informare și conștientizare a consecințelor 
consumului de alcool și tutun pentru elevi și 
părinți, au fost informați peste 6280 de elevi 
din 116 unități școlare din județ, din colegii, 

licee și școli gimnaziale. De asemenea, s-a 
identificat și nevoia de informare a 300 de 
beneficiari din cadrul DGASPC Mureș.  Pentru 
aceste sesiuni de informare au fost pregătiți 
27 de  specialiști din instituțiile membre EIL,  
respectiv psihologi, polițiști, asistenți sociali, 
polițiști locali, medici, psihologi școlari.
În ceea ce privește partea de combatere, 
instituțiile din cadrul EIL au derulat acțiuni de 
informare pentru 120 agenți economici, în 
special din apropierea școlilor privind cadrul 
legal incident privind măsurile legale în situațiile 
de comercializare a alcoolului și tutunului. 
Pentru nerespectarea legislației au fost 
acordate și 22 de sancțiuni contravenționale. 
De asemenea, au fost realizate activități 
pentru identificarea elevilor care absentează 
de la ore și care frecventează unitățile 
economice din zona școlilor (baruri, internet-
caffe, alte locuri) și informarea directorilor și 
Inspectoratului Școlar Județean Mureș. În 
acest sens, au fost identificați 395 de elevi 
care absentau de la ore. S-au realizat patrulări 
în anumite zone, verificări/monitorizări în 
pauza mare la școli, identificarea persoanelor 
care nu își justifică prezența în incinta școlilor, 
invitarea minorilor cu părinții la sediul Poliției 
Locale, monitorizare la balul bobocilor etc.
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EVENIMENT

5 ani de muncă și dăruire în slujba persoanelor  
cu nevoi speciale de la CRRN Luduș

Cinci ani de muncă și dăruire, de bucurii și satisfacții, de obstacole și realizări în slujba persoanelor 
cu nevoi speciale - beneficiari ai Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) 
Luduș, au fost depășiți cu bine prin muncă în echipă, răbdare, atenție și multă dragoste de către 
personalul din cadrul instituției. Momentul bilanțului l-a constituit Ziua Porților Deschise, prilej 
cu care beneficiarii s-au întâlnit cu membrii comunității. 

Peste 100 de persoane adulte cu handicap, 
tineri proveniți din sistemul rezidențial de 
protecție socială dar și persoane vârstnice, 

femei și bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 
94 de ani, sunt beneficiari ai CRRN Luduș. Cei 
mai mulți dintre ei sunt încadrați în grad de 
handicap grav, fiind diagnosticați cu Alzheimer, 
demență vasculară-mixtă, oligofrenie severă, 
schizofrenie, autism, pareză flască și tetrapareză, 
boli comitiale, epilepsii sau diabet zaharat, motiv 
pentru care au nevoie de îngrijire specializată. 
Serviciile în cadrul Centrului sunt asigurate 
de 77 de angajați-medici specialiști, psiholog, 
asistenți medicali, asistent social, kinetoterapeut, 
instructor ergoterapie, educatori, socio-animatori, 
infirmieri, lenjerese, spălătorese, îngrijitori 
curățenie, personal administrativ întreținere și 
de conducere. Misiunea centrului nu este una 
ușoară, îmbunătățirea calității vieții și formarea 
deprinderilor de viață independentă, menținerea 
sau ameliorarea stării de sănătate, dezvoltarea 
autonomiei și creșterea gradului de participare la 
viața comunității sunt aspecte ce se încearcă să fie 

bifate prin activitățile derulate de personalul din 
Centru. ”5 ani de muncă și dărurire, 5 ani de bucurii 
și satisfacții, 5 ani de sacrificii și obstacole, 5 ani 
de împliniri și realizări, de nenumărate probleme 
și tot atâtea încercări... Cu ajutorul lui Dumnezeu 
le-am trecut pe toate și împreună cu echipa pe 
care o conduc am descoperit ingredientele care 
pot să-i facă fericiți pe acești oameni cu nevoi 
speciale: răbdare, atenție, muncă și, nu în ultimul 
rând, multă dragoste. (...) Am rămas impresionat 
de atâtea povești de viață întâlnite aici. M-am 
atașat de acești oameni și de problemele lor, simt 
că împreună cu echipa pe care o conduc pot să 

le aduc puțină liniște și mângâiere. Mă simt legat 
acum de ei și de acest loc unde am pus toată 
energia, pasiunea, priceperea și dragostea mea”, 
susține Ovidiu Baghiu, directorul CRRN Luduș. 

Comunitatea, 
aproape de CRRN Luduș

Ziua Porților Deschise a debutat cu vizitarea 
expoziției foto, a expoziției cu obiecte 
confecționate de beneficiari, un tur al clădirii și 
amenajărilor exterioare. De la an la an, la CRRN 
Luduș se fac o serie de investiții care nu ar fi 
posibile fără ajutorul și sponsorizarea venite din 
partea unor oameni generoși, cu suflet mare. 
Ultima investiție este un teren de sport cu gazon 
sintetic.
Pentru a arăta comunității că și ei sunt activi, 
beneficiarii au pregătit un excepțional program 
artistic care a stârnit ropote de aplaude și felicitări 
din partea publicului.
La eveniment au participat invitați de la mai 
multe instituții din județ, membrii ai comunității 
locale, invitați din cadrul DGASPC Mureș, dar și 
alte DGASPC-uri din țară. 
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De la an la an numărul participanților 
la eveniment este tot mai mare, dar și 
programul prezentat de copii este tot mai 

frumos. Îmbrăcați în costume populare, copiii 
și-au întâmpinat cuminți și nerăbdători musafirii 
cărora le-au pregătit un bogat program artistic, cu 
recital de poezii și interpretare de colinde. Nu au 
rămas nerăsplătiți pentru acest gest, Moș Crăciun 
a venit încărcat cu multe daruri, fiind ajutat de 
către sponsori inimoși: Azomureș și Leroy Merlin. 
”Este una dintre cele mai importante proiecte 
de responsabilitate socială pe care Azomureș 
le desfășoară din 2013 încoace. În fiecare an ne 
setăm anumite direcții și direcția principală de 
anul acesta a fost tot ce înseamnă copii, copii 
din case de tip familial, copii din plasament sau 
copii cu deficiențe neuropsihiatrice”, a precizat 
Adrian Bodan, managerul campaniei ”Să dăruim 
de Crăciun”, derulată de Azomureș. Pentru copiii 
din CTF Sâncraiu de Mureș-Sântana de Mureș au 
fost donate 90 de pachete cu dulciuri. 
Din partea magazinului de bricolaj Leroy Merlin 
au fost oferite cadouri, atât dulciuri pentru 
copii cât și produse utile pentru casele din 
Complex. ”Ne-am dorit ca în prag de sărbători 
să fim aproape de cei care nu au asemenea 
posibilități, cum avem noi sau copiii noștri, și să le 
oferim o bucurie. Având în vedere că suntem un 
magazin de bricolaj am pregătit câte un cadou 
pentru fiecare casă plus câte un cadou pentru 
fiecare copil în parte. Este prima implicare făcută 
pentru DGASPC și ne-am dori să continuăm cu 
acest proiect”, a spus Ramona Șoș, manager 
departament Leroy Merlin. 

Munca în echipă, esențială 
pentru viitorul copiilor

Rezultatele de zi cu zi a muncii în echipă a 
angajaților din Complex se văd la fiecare acțiune 

organizată cu copiii, iar potenţialul copiilor 
este scos la iveală prin vorbe încurajatoare şi 
îndrumare din partea instructorilor şi a părinţilor 
sociali, tot mai dedicaţi de la an la an. ”Cred 
că cel mai important lucru este că suntem 
împreună, să încercăm fiecare să ne unim forțele 
și fiecare dintre noi, din punct de vedere uman 
sau profesional, ca specialist, să venim cu acea 

contribuție care să ajute copiii în îndeplinirea 
obiectivelor lor: integrarea în comunitate, și 
vorbim aici de continuarea studiilor, iar pe de 
altă parte calificarea într-o meserie pe viitor și 
angajarea în muncă, acestea sunt obiectivele 
acestor sevicii sociale”, a punctat Elida Deak, 
director general adjunct al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş.

Magia sărbătorilor de iarnă prin glas de copii

Magia sărbătorilor de iarnă și-a făcut simțită din nou prezența la Complexul de Case de Tip Familial 
Sâncraiu de Mureș-Sântana de Mureș. Colinde și poezii, copii veseli și îmbujorați, oaspeți primiți 
cu drag, miros de sarmale și cozonac, decor minunat și Moș Crăciun cu multe cadouri au fost petele 
de culoare ale unui eveniment de excepție, ajuns în acest an la cea de a IV-a ediție: Târgul de iarnă-
Magia sărbătorilor de iarnă. 
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ESEMÉNY 

Boldog pillanatok a rokkant személyek mellett

A rokkant személyek is részesei társadalmunknak! Gyakran egy rokkantság látható jelei 
megkülönböztetéshez vezetnek a társadalom részéről, azonban ez egy teljesen téves felfogás, 
mivel a rokkantság kizárólag egy érzéki vetület. Minden rokkant személy rendkívüli dolgokra 
képes. December 3.-án, a Rokkant Személyek Nemzetközi Napján a társadalmat meghívták, hogy 
megünnepelje a képességeket és, hogy lebontsa a rokkantak akadályait.

Idén, egy kiváló esemény megszervezésével, a 
Rokkant Személyek Nemzetközi Napját Maros 
megye rokkant személyek gondozásával 

foglalkozó intézményei és civil szervezetei is 
megünnepelték, esemény, melynek keretében 
a rokkant és egészséges személyek közösen 
egy énekes, táncos és színházi előadást vittek 
színpadra.
 „Mivel a rokkantság viselkedési gondokat okozhat 
számukra, a társadalom sokszor kiszorítja és 
megkülönbözteti ezeket a személyeket. Ezért, 
a tevékenységek és a programok legnagyobb 
része a lakosság többségét célozza meg azzal a 
céllal, hogy felhívják a figyelmet, hogy elősegítsék 
a speciális segítséget igénylő személyek 
elfogadását és az integrációját. Arra bíztatok 
mindenkit, hogy próbáljuk megváltoztatni a 
mentalitásokat, valahányszor arra lehetőségünk 
nyílik. Tudatosítsuk, hogy a rokkantság része az 
emberi mivoltunknak, és, hogy bármelyikünk 
születhetett volna rokkantsággal vagy egy többé 
- kevésbé súlyos rokkantságra tehet szert élete 
során. Úgy gondolom, hogy az embere egyetlen 
rokkantsága az amikor képtelen szeretet és 
együttérzést érezni.” üzente  Viorica Susana Sand 
a Mezőkapusi Gondozási és Segédeli Központ 
vezetője a Rokkant Személyek Nemzetközi Napja 
alkalmából megszervezett „Gyertek osztozzunk az 
örömben” című színpadi előadás megnyitóján.
A rokkant személyek olyan kiváló életérzéssel 
és tulajdonságokkal bírnak melyek értékelésre 
méltóak, és a „rokkantság és a normalitás közötti 
akadályoknak legkevesebb egy napra el kell 
tűnniük, mihelyt azoknak az év 365 napján 
létezniük sem kellene.” - pontosított  Miklea Hajnal 
- Katalin a Maros megyei Társadalmi Segédleti és 
Gyerekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatója.
Néhány óra erejéig sorra léptek a színpadra a HIFA 
Egyesület, A Maros megyei Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete, a radnóti „Napsugár” Egyesület, A 
marossárpataki Gondozási és Segédleti Központ, 
az alsóidécsi Öregotthon, az Alpha Transilvania 

Alapítvány gondozottai, a mezőbándi ”Happy Feet” 
csoport, a mikházi Neuropszichiátriai Gyógyászati- 
és Rehabilitációs Központ, a marosludasi  
Neuropszichiátriai Gyógyászati- és Rehabilitációs 
Központ, a szászrégeni  Neuropszichiátriai 

Gyógyászati- és Rehabilitációs Központ, az „Ügyes 
Kezek” Alapítvány, a „Maria” Alapítvány, a segesvári 
„Keresztény Családért” Alapítvány gondozottai, 
akárcsak A Mezőkapusi Igazgatási Egység, és a 
marosvásárhelyi Öregotthon képviselői is. 
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Momente de bucurie alături de persoanele cu dizabilități

Și persoanele cu dizabilități sunt parte a societății! De cele mai multe ori, defectele vizibile ale 
unui handicap pot conduce la discriminare din partea societății, însă este o percepție total greșită 
deoarece dizabilitatea este doar un aspect de percepție. Fiecare persoană cu dizabilități poate să 
facă lucruri remarcabile. Pe data de 3 decembrie, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, 
societatea este invitată să celebreze abilitățile și să dărâme barierele dizabilităților. 

Ziua Internațională a Persoanelor cu 
Dizabilități a fost marcată în acest an 
de către instituțiile și organizațiile non 

guvernamentale din județul Mureș, care 
activează în domeniul îngrijirilor persoanelor cu 
dizabilități, prin organizarea unui eveniment de 
excepție unde atât persoane cu dizabilități cât 
și persoane sănătoase au pregătit un program 
artistic cu cântece, dansuri și piese de teatru. 
”Deoarece handicapul le poate crea probleme 
comportamentale, aceste persoane sunt de foarte 
multe ori marginalizate de către societate și, de 
cele mai multe ori, discriminate. Astfel, majoritatea 
activităților și programelor derulate sunt orientate 
către întreaga populație cu scopul de a sensibiliza, 
accepta și integra pe cei care au nevoie de ajutor 
special. Îndemnul meu este acela de a încerca să 
schimbăm mentalitățile ori de câte ori avem prilejul 
să o facem. Să conștientizăm că dizabilitatea este 
parte a condiției umane și că oricare dintre noi s-ar 
fi putut naște sau poate dobândi dizabilități, mai 
mult sau mai puțin grave în timpul vieții. Consider 
însă că singurul handicap real al omului este 
incapacitatea de a simți iubire și empatie pentru 
alții”, a fost mesajul transmis de Viorica Susana 
Sand, șef Centrul de Îngrijire și Asistență Căpușu 
de Câmpie, în deschiderea spectacolului artistic 
”Veniți să împărțim bucurie”, organizat cu prilejul 
Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități.  
Persoanele cu dizabilități sunt persoane cu trăiri și 
calități de excepție care merită prețuite, iar ”bariera 
între dizabilitate și abilitate ar trebui să dispară 
măcar pentru o zi, însă ele nu ar trebui să existe 
365 de zile dintr-un an”, a precizat și Miklea Haijnal-
Katalin, directorul general al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. 
Preț de câteva ore, pe scenă și-au dat concursul 
beneficiari ai Asociației HIFA, Asociația Persoanelor 
cu Dizabilități Locomotorii Mureș, Asociația ”Rază 
de Soare” Iernut, Centrul de Îngrijire și Asistență 
Glodeni, Centrul pentru persoane vârstnice 
Ideciu de Jos, Fundația Alpha Transilvană-trupa 

”Happy Feet” Band, Centrul de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, Centrul 
de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 
Luduș, Centrul de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Reghin, Fundația ”Mâini Dibace”, 

Fundația ”Maria”, Fundația pentru ”Familia Creștină” 
Sighișoara, Unitatea de Management Căpușu 
de Câmpie, Unitatea de Management Ceuașu 
de Câmpie, Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Târgu Mureș.
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În anul 2019 au ajuns în familii adoptive 44 de 
copii, cu vârste cuprinse între 1-13 ani. 27 dintre 
aceștia au ajuns în alte județe ale țării, iar 17 

au rămas în județul Mureș. 21 dintre copii sunt 
băieți și 23 fete. Copiii au ajuns în multe județe 
ale țării, precum Cluj, Brașov, Timiș, Galați, chiar 
și în București.
”În anul 2016 a apărut ca și noutate profilul 
copilului greu adoptabil, iar copiii mai mărișori 
au fost aleși de pe profil. Familia l-a văzut, l-a plăcut 
pe copil și au început să meargă mai departe. 
Copilașii mai mari, de la șase ani în sus, au fost 
vizualizați pe profil. Părinții au conștientizat că mai 
bine li s-ar potrivi un copilaș mai mare, care este 
la școală sau la grădiniță. Chiar avem informații 
după încredințări și s-au acomodat foarte bine, 
și copiii dar și părinții”, a precizat Emilia Buculeu, 
șef Serviciu adopții și postadopții. 

În continuare, 13 copii sunt vizitați de familie, din 
județul Mureș dar și alte județe ale țării, pentru 
194 de copii este deschisă procedura de adopție, 
iar peste 100 de copii sunt pe profilul copiilor 
greu adoptabili. 
În acest an au primit atestat 30 de familii, iar 10 

se află în procedura de evaluare. De la începutul 
anului s-au adresat pentru informații cu privire la 
procedura de adopție 40 de familii. În continuare 
se află în așteptare 20 de familii care să intre în 
procedura de potrivire cu un copilaș. ”Sunt și 
persoane singure care au adoptat, își doresc să 
aibă pe cineva, să devină mămici. Am întâlnit 
părinți care au spus că viața li s-a schimbat radical, 
sunt mulțumiți și foarte împliniți și regretă că nu 
s-au decis să apeleze mai repede la procedura de 
adopție”, a adăugat Emilia Buculeu. 
În fiecare an, în preajma Zilei Copilului Adoptat, 
marcată pe data de 2 iunie, Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș 
organizează un eveniment la care invită familiile 
care au adoptat copii. Un număr de 71 de copii 
cu famiiile lor au răspuns prezent în acest an, 
numărul celor care participă fiind în creștere.

Interes crescut pentru adopții

Numărul adopțiilor în județul Mureș este în creștere. Modificarea adusă în legislație privind profilul 
copilului greu adoptabil a fost o măsură benefică.

SOCIAL

Informare pentru asistenții sociali din primării

Și în acest an Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a venit în sprijinul 
asistenților sociali din primăriile din județul Mureș oferindu-le informații cu privire la noutățile 
legislative din domeniul protecției copilului și a persoanei adulte, proceduri comune de lucru etc. 
Sesiunile au avut loc în primăvara acestui an, în perioada 8-11 aprilie, și în toamnă, în perioada 
12-18 noiembrie.

În cadrul sesiunilor din primăvară au fost oferite 
informații referitoare la rolul asistentului social din 
cadrul primăriilor privind evaluarea copiilor care 
prezintă o dizabilitate dar și monitorizarea copiilor 
încadrați în grad de handicap, despre intervenția 
în caz de violență domestică, noutăți legislative în 
domeniul protecției sociale a persoanelor adulte aflate 
în nevoie, modificări legislative în domeniul protecției 
copilului, exemple practice, dificultăți întâmpinate 
în desfășurarea activităților specifice de asistență 
socială, au fost prezentate și spețe și exemple practice 
de gestionare a cazurilor de plasament în regim de 
urgență a copiilor aflați în situații de neglijare/abuz/
exploatare. În total au participat 106 persoane din 84 
de primării ale județului Mureș. În sesiunea de toamnă 
au participat 95 de persoane din 73 de primării care 

au primit informații referitoare la  recrutarea, selecția 
și angajarea de asistenți maternali profesioniști prin 
proiectul TEAM-UP, rolul responsabililor din primărie 
privind copiii încadrați în grad de handicap, au primit 
informații cu privire la condițiile legale pe care o 
persoană sau o familie trebuie să le îndeplinească 
pentru a adopta un copil, informații referitoare la 
colaborarea dintre asistentul social din primărie și 
Echipa mobilă din cadrul Serviciului de Intervenție 
în Regim de Urgență Târgu Mureș privind copiii 
aflați în situație de risc, precum și informații despre 
modificările legislative în domeniul protecției 
copilului, monitorizarea situației copilului/tânărului 
după încetarea măsurii de protecție. Participanții 
au apreciat informațiile primite susținând că le vor 
fi utile în practica zilnică. 

”Am aflat noutăți legate de planurile de servicii, 
cum trebuie întocmite, în ce situații. Ne ajută 
foarte mult aceste informații”. - Claudia Baciu, 
Primăria Sântana de Mureș

”Aceste sesiuni ne ajută deoarece cunoștem 
persoane din cadrul Instituției la care să 
apelăm în diferite situații. Eu sunt mai sigură 
pe situație atunci când știu că pot apela la 
cineva care este mai profesionist decât mine”. 
- Berde Enikö

”Ca și noutate aș spune că am primit informații 
legate despre adopția copiilor, sunt aspecte 
cu care nu prea ne-am întâlnit-termenul de 
realizare, acte necesare sau informațiile despre 
copiii cu dizabilități, actele necesare pentru 
prima evaluare, apoi reevaluarea”. - Cristina 
Fărăgău, Primăria Batoș
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Viitor de succes pentru elevii silitori

Dansuri, muzică și medicină sunt trei domenii unde este nevoie de pasiune și multă perseverență 
pentru a reuși. Trei fete din cadrul sistemuluui de protecție a copilului din județul Mureș au cochetat 
de mici cu domeniile în care acum performează și care speră să le schimbe viața în viitor.

Diana are 16 ani și este elevă la Liceul de Artă 
din Târgu Mureș, la secția canto popular. Este în 
plasament la asistență maternală profesionistă și 
a început să cânte de la vârsta de 9 ani, primii pași 
în lumea muzicii făcându-i la Palatul Copiilor din 
Târgu Mureș. A cochetat o perioadă și cu muzica 
ușoară, însă a dezvoltat o pasiune pentru muzica 
populară deoarece înseamnă și tradiție. ”Tradiția 
este cel mai important lucru pentru mine și se va 
pierde în timp dacă noi, adolescenții, tinerii din 
ziua de astăzi, nu o ducem mai departe”, susține 
Diana. Când vine vorba de cântecul popular, cele 
mai dragi îi sunt cântecele dedicate mamei ”pentru 
că-i sunt recunoascătoare mamei care m-a luat. 
Nu e mamă cea care m-a făcut, ci cea care m-a 
crescut. Și îmi place să văd că zâmbește pentru 
că știe, simte că eu pentru ea cânt”.
Diana a participat la multe concursuri unde a 
câștigat locul I, este o elevă silitoare având și bursă 
de merit la școală. Pe viitor dorește să ajungă cineva 
în viață și va munci pentru acest lucru. ”Nu vreau să 
se creadă că un copil în plasament este un nimic, 
deși de cele mai multe ori este mai bun decât 
alți copii. Noi așa am crescut, cu gândul că ne-au 
lăsat dar putem deveni cineva în viață”, este de 
părere Diana. Pe viitor, Diana și-ar dori să urmeze 
Conservatorul la Cluj sau o postliceală unde să 
învețe o meserie de bază pe care să o aibă pe 
lângă cântat.

Denisa este din Târnăveni și se află 
în plasament la asistență maternală 
profesionistă. Are 15 ani și a început 
să danseze de la vârsta de 10 ani. 
Din anul 2013 face parte din 
Ansamblul Kökényes din Târnăveni. 
Este pasionată de dansuri maghiare, 
românești, săsești, germane și 
țigănești. ”Dansul popular mă 
atrage prin tradițiile sale. Este o 
tradiție care începe să dispară iar 
noi, tineretul, încercăm să o ținem 
în viață”, spune Denisa.
Împreună cu Ansamblul Kökényes 
a participat la spectacole în județul 
Mureș, județul Cluj și chiar în 
Ungaria. ”Când dansez simt că zbor, 
că sunt liberă să îmi exprim mai 
simplu sentimentele de iubire. Îmi 

place foarte mult”, susține Denisa. 
Pe viitor și-ar dori să devină coregraf  
și să împărtășească și altora 
cunoștințele sale, să le transmită 
pasiunea sa pentru dans.

Să lucrezi în sistemul sanitar, în 
slujba pacientului, ai nevoie de 
cunoștințe temeinice de medicină 
dublate de empatie. Casandra are 
21 de ani, este din Târgu Mureș 
și de mică se află în plasament 
la asistent maternal profesionist. 
Este elevă în ultimul an la Școala 
Postliceală de la Liceul Teoretic 
”Gheorghe Marinescu” din Târgu 
Mureș, meseria aleasă fiind cea de 
asistent medical. ”De când eram 
mică i-am zis mamei că vreau să mă 
fac medic și când o să fie bătrână 
și bolnavă o să am grijă de ea. De 
atunci, m-am dus pe ideea aceasta, 
că eu trebuie să ajut oamenii. Și 
am vrut ulterior să devin asistent 
medical. Nu consider că trebuie 
să fii neapărat medic ca să ajuți un 
bolnav, el vine, consultă pacientul, 
prescrie tratamentul și pleacă. Dar 
asistenta este în permanență în 
salon și ajută pacienții”, susține 
Casandra. A făcut stagii pe mai 

multe secții ale Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Târgu Mureș 
însă nu este hotărâtă ce specialitate 
își va alege, deși inițial i-a surâs 
ideea medicinei de urgență. 
Casandra este de părere că pe lângă 
tratamentul oferit pacientului este 
nevoie de compasiune și vorbe 
frumoase, aceste aspecte ajutând 
pacientul să fie mai compliant la 
tratament.
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Vacanța de vară cu tabere la munte și la mare 

Vacanța de vară a adus pentru copiii din sistemul de protecție a copilului din județul Mureș șansa 
participării la tabere în diferite localități din țară. În total, au participat 90 de copii din casele de 
tip familial din județ în tabere la munte și la mare. 

În luna iulie au participat 18 copii la Tabăra de 
la Sovata, organizată de Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret Mureș, și 39 de copii au 

participat la Tabăra de la Gurghiu, organizată de 
Asociația ”Mâini Unite”. În luna august, trei copii 
au participat la Tabăra de la Vlăhița, în județul 
Harghita, organizată de Asociația Nevăzătorilor 
Maghiari din România, 13 copii au participat 
la Tabăra de la Bucin, în județul Harghita, 
organizată de Asociația ”Efatta” Corunca, doi 

copii au participat la Tabăra de la Gurghiu, 
organizată de Parohia Reformată din Pănet, iar la 
sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie 
9 copii au participat la Tabăra de la Costinești, 
organizată din resursele  proprii ale angajaților 
casei  de tip familial din Târnăveni, str. Lebedei. 
La începutul lunii septembrie au participat 6 
copii la Tabăra de creație artistică și pictură din 
județul Sălaj, organizată de Asociația ”Tinerilor 
Liberi” din Cluj. 

Direcția Generală de Asistență Socială  și Protecția 
Copilului Mureș lansează un nou concurs pentru 

copiii din sistemul de protecție a copilului, intitulat 
”Cunoașteți județul!”. Copiii și tinerii din sistem sunt 

invitați să devină ambasadori ai județului Mureș și sunt 
provocați să participe la un concurs prin care să prezinte 

un obiectiv turistic al județului Mureș, care ar fi motivele 
pentru care un turist ar vizita acel obiectiv. Exemple de obiective 

turistice:  Grădina Zoologică din Târgu Mureș, Parcul Deondrologic 
Gurghiu, biserici, mănăstiri, muzee etc. Este la libera alegere a 

concurentului ce obiectiv turistic va prezenta. 
Concursul se adresează copiilor din clasele I-XII  și presupune înscrierea 

unei compuneri care să prezinte un obiectiv turistic din zona în care 
locuiesc copiii.

Regulament:
Lucrările vor fi cuprinse pe o pagină A4.  La jurizare se va ține cont de 
originalitatea lucrării, titlu, participarea individuală, aranjarea textului în 
pagină, respectarea regulilor de ortografie. Numele, proveniența copilului 
(casă de tip familial, asistent maternal profesionist, instructor)  se vor 
trece la finalul lucrării. Eseurile pot fi trimise pe adresa Târgu Mureș, str. 
Trebely nr. 7 sau pe adresa de email dgaspcmonitorizare@gmail.com 
sau fax 0265-211699; 0265-211561până la sfârșitul lunii februarie.
Câștigătorii vor fi anunțați în luna martie. Premii surpriză.

CONCURS
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Alături de musafirii lor, conducerea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș, reprezentanți ai CRRN 

Luduș, CIA Lunca Mureșului, CTF Sâncraiu de 
Mureș, beneficiarii Căminului au participat 
la activitățile cultural artistice organizate cu 
prilejul acestei zile. Programul a cuprins vizitarea 
expoziției de artă populară ,,Din mâna măicuții 
mele”, un proiect al Asociației pentru cunoașterea 
culturii țărănești,  ce a cuprins peste 150 de piese: 
costume populare, ștergare și obiecte de interior 
țesute sau cusute etc, realizate în perioada 1890-
1990, vizitarea expoziției cu lucrări realizate de 
către beneficiarii Căminului, care a cuprins icoane 
pictate pe sticlă și lemn, cusături pe etamină. 
Programul artistic a fost completat de un număr 
de dans al copiilor de la Complexul de Case 
de tip familial Sâncraiu de Mureș-Sântana de 
Mureș, intepretarea la instrumente muzicale 
a unor melodii populare de către beneficiarul 
Căminului, Ioan Iuoraș. Programul a continuat 

cu interpretarea de melodii populare de către 
două eleve de la Liceul de Artă din Târgu Mureș 
și interpretarea unor melodii populare culese 
de pe Valea Mureșului Superior de către grupul 
vocal ”Floare de salcâm”, grup format din salariate 
ale Căminului. Ca omagiu adresat persoanelor 
vârstnice, în data de 14 octombrie 2019 
beneficiarii Căminului au fost vizitați de un grup 
de elevi ai Școlii Gimnaziale Ideciu de Jos, care 

au pregătit un program artistic pentru beneficiari 
și le-au adus în dar coșulețe cu roadele toamnei. 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de 
Jos oferă servicii sociale pentru un număr de 
67 beneficiari: servicii socio-medicale precum 
găzduire, cazarmament, hrană, asistență 
medicală, servicii de specialitate- consiliere și 
evaluare psihologică, asistență socială, activități 
ergoterapeutice și recreative.

EVENIMENT

1 octombrie, zi de sărbătoare la Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

Ziua de 1 octombrie a fost o zi de sărbătoare pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Ideciu de Jos. De Ziua internațională a persoanelor vârstnice, beneficiarii Căminului  au 
avut parte de o zi plină de surprize, voie bună, felicitări și o masă festivă.

”Un concert caritabil nu înseamnă 
doar bani sau bunuri, nu înseamnă 
mila sau umilința. El trebuie să fie, în 

viziunea organizatorului, un scop nobil și precis, 
transparent și eficient, un dar din suflet pentru un 
alt suflet”, s-a adresat publicului prezent, Ovidiu 
Baghiu, directorul CRRN Luduș. 
Tocmai de aceea, au fost invitate și persoane 
cu dizabilități cărora viața le-a fost pusă la 
grea încercare, dar nu au uitat să zâmbească 
și să lupte. Pe scena Casei de Cultură ”Pompei 
Hărășteanu” Luduș au urcat Ansamblul Folcloric 
”Ardealul” din Luduș, trupa de dans ”BB Dance” 
din Târgu Mureș, Ionuț Bledea și Diana Cârlig, 
Petrică Mureșan, Amalia Chiper, Ramona 

Moldovan și Csany Olontina, rezidente ale CITO 
Mediaș, Florin Vos, Oana Bozga Pintea, Nagy 
Zoltan și trupa de dans ”Spiridușii Crăciunului” de 

la CRRN Luduș, Sebastian Stan, Mirela Mănescu, 
Costel Pârnău- artist sociolog din Timișoara, 
Ionela Moruțan.

Concert caritabil de colinde pentru beneficiarii CRRN Luduș

”Deschide ușa, deschide-ți inima...”, un concert caritabil de colinde și muzică populară, organizat 
de Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș, a transformat seara de sâmbătă, 
14 decembrie, într-o seară memorabilă, o seară în care s-a încercat să se aducă un ”strop de fericire 
și bucurie pentru persoanele cu nevoi speciale”. 
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Tinerii au fost angajați la Asociația Timulazu, 
din noiembrie 2017, locul de muncă fiind 
la o fermă din satul Sânmarghita, aflată la 

35 de km de Ceauașu de Câmpie, unde au un 
program de lucru de 6 ore. Pe o perioadă de trei 
ani, până anul viitor în noiembrie, salariile le sunt 
suportate de către stat. După plata obligațiilor 
rămân cu suma de 300 lei.  ”Acești tineri fac parte 
dintr-o categorie mai deosebită, în sensul că 
provin din centrele rezidențiale pentru copii cu 
dizabilități, care au fost în gestionarea Direcției 
și prin trecerea către sistemul de adulți s-a dorit 
să se facă cât mai puține schimbări traumatice în 
istoricul lor personal. Li s-a menținut casa în care 
au fost ocrotiți ca și copii și a rămas personalul 
care a lucrat cu ei până la vârsta de 18 ani. A fost 
mai puțin traumatic pentru ei decât să fie mutați 
cu totul în alt centru rezidențial și să își ia viața de 
la capăt”, a precizat Claudia Jakab, șef centru la 
Unitatea de Management Ceauașu de Câmpie. 
În Ceuașu de Câmpie sunt trei astfel de case 
pentru tineri cu dizabilități, două de băieți și 
una de fete. Deoarece s-a dorit ca acești tineri 
să beneficieze de experiențele de viață pe care 
un tânăr cu sau fără dizabilități le are s-a încercat 
integrarea lor într-un loc de muncă. Pentru 

început, au fost luați în evidențele Agenției 
Județene de Ocupare a Forței de Muncă Mureș 
și, cu ajutorul președintelui Asociației Timulazu, 
Evaline Pongrat van der Kolk, au obținut un loc 
de muncă. ”Foarte mulți tineri cu dizabilități nu au 
nici o șansă de lucru, în alte țări acest lucru este 
posibil. Șansele sunt reduse deoarece ei nu pot 
lucra multe ore. Proiectul nostru le oferă șansa să 
lucreze atât cât pot, la fermă sunt oameni care 
stau pe lângă ei și îi ajută. Decât să stea toată 
ziua în casă mai bine vin la noi și fac câte ceva”, 
a spus președinta Asociației Timulazu, originară 
din Olanda și stabilită în România. Tinerii au primit 
anumite sarcini pe care încearcă să le ducă la 
capăt cu ajutorul unui asistent social. Locul lor 
de muncă pesupune să îngrijească animalele, 

să facă curățenie, să facă anumite lucrări de 
reparații, dar toate sub îndrumarea asistentului 
social care a constituit și un exemplu pentru ei. 
Au reușit astfel să-și ridice nivelul deprinderilor 
de viață independentă: merg singuri la muncă, 
cu autobuzul, merg singuri în oraș, la film, la zoo, 
la cumpărături, participă la evenimente sociale, 
se deplasează frecvent, neînsoțiți, la biserică, 
vizitează prieteni din alte case rezidențiale etc. 
”A fost un foarte bun exemplu personal acel tânăr, 
Bernard (-asistentul social). A fost un model viu 
de ce face un tânăr de vârsta lor, dacă Bernard 
s-a tuns și tinerii mei s-au tuns dar acolo unde 
s-a tuns Bernard, au învățat să meargă la pizza. A 
fost un lucru pozitiv pentru ei interacțiunea cu 
acel tânăr”, a mai spus Gabriela Jakab.

Și tinerii cu dizabilități pot fi integrați într-un loc de muncă!

Integrarea tinerilor cu dizabilități pe piața muncii din România nu este una ușoară. Ei nu pot să 
lucreze la capacitate maximă la fel ca o persoană sănătoasă, iar angajatorii evită să angajeze 
persoane cu dizabilități mentale. Patru tineri instituționalizați, de la CRRN Ceuașu de Câmpie, au 
avut șansa să fie integrați într-un loc de muncă și să presteze diverse servicii, așa cum pot ei din 
cauza dizabilităților mentale pe care le au.  

Modele de bune practici privind combaterea violenței domestice, pentru alte țări

Bunele practici și succesele înregistrate în județul Mureș privind combaterea violenței în familie au 
reprezentat puncte de interes pentru membrii delegațiilor din Ucraina, Uzbekistan și Turkmenistan 
veniți în România pentru schimb de experiență. 

Cele două vizite de studiu au fost facilitate 
de Insitutul Est-European de Sănătate 
a Reproducerii, partener al Fondului 

Națiunilor Unite pentru Populație pentru regiunile 
Europei de Est și Asiei. În această calitate, Institutul 
furnizează asistență tehnică în aceste țări pentru 
consolidarea răspunsului multisectorial la violența 
bazată pe diferența de gen. În lunile octombrie și 
noiembrie la Târgu Mureș au avut loc două vizite 
de lucru ale delegațiilor din Ucraina, Uzbekistan 
și Turkmenistan, formate din membrii a diferite 
autorități și instituții din țările respective, scopul 
fiind schimbul de experiență și dezvoltarea 
capacității autorităților și instituțiilor din aceste țări 

pentru a iniția și dezvolta programe în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței asupra femeilor 
și a celei domestice. 
În urma întâlnirilor cu reprezentanții Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș membrii delegațiilor au considerat utile 
mecanismele de sprijin acordate serviciilor 
sociale de îngrijire și protecție pentru victimele 
violenței domestice în cadrul Adăpostului cu 
adresă secretă, dar și mecanismul multisectorial 
consultativ funcțional prin activitatea Echipei 
Intersectoriale Locale de Prevenire și Combatere a 
Violenței Domestice din județul Mureș. Totodată, 
a fost apreciat parteneriatul existent la nivelul 
județului Mureș și sistemul de asistență și referire 
în rețea între Centrul Materna și Serviciul de 
intervenție în regim de urgență a copilului abuzat 
și Centrul de primire în regim de urgență pentru 
victimele violenței domestice.
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CRRN Brâncovenești rămâne ”acasă” 
pentru mulți dintre beneficiari

O nouă ediție a expoziției de Art Terapie, în care au fost expuse creațiile beneficiarilor Centrului 
de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Brâncovenești, și-a deschis larg porțile către 
comunitate. Dacă ediția de anul trecut a fost umbrită de apariția Ordonanței 69 care prevedea 
restructurarea centrelor rezidențiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri, în acest an s-a obținut 
de la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități un aviz la planul de reorganizare prin 
care CRRN Brâncovenești va deveni o unitate autonomă, fără personalitate juridică, cu păstrarea 
tuturor angajaților și reducerea numărului de beneficiari de la 300 la 250.

Expoziția de Art Terapie, organizată 
anual în preajma sărbătorilor de 
iarnă, aduce în atenția comunității 

zeci de produse realizate de persoanele cu 
dizabilități neuropsihiatrice, beneficiare ale 
CRRN Brâncovenești. De la mileuri, lenjerii 
de pat, vase și diverse obiecte din ceramică, 
podoabe, tablouri până la ornamente de 
brad au stârnit interesul oaspeților, care s-au 
grăbit să le și achiziționeze. ”Sunt lucruri 
de mână, care nu sunt făcute întâmplător 
pentru că există o educație prin artă, iar arta 
este floarea spiritului. Să fiți atent la ce vă 
”vorbește” fiecare obiect, pentru că acolo 
este sufletul celui care a lucrat”, a îndemnat 
publicul prezent, pictorul Vasile Mureșan, 
în deschiderea expoziției.  Terapia prin 
artă este considerată un mijloc terapeutic, 
care are rolul de a ajuta persoanele cu 
dizabilități să depășească obstacolele 
de ordin fizic, psihic, cognitiv și social în 
limita abilităților pe care le au. Este modul 
în care știu ei cel mai bine să se exprime, 
și le vine ușor să se prezinte în atelierul de 
creație, să se pună la masa de lucru și să 
dea frâu liber imaginației. Pentru Kati, una 
dintre beneficiare, CRRN Brâncovenești 
este ”acasă”, este locul unde are o viață 
frumoasă, iar atelierul de art terapie este 
ca un loc de muncă și se simte utilă. 

Plan de restructurare mai puțin 
restrictiv, avizat favorabil

La CRRN Brâncovenești locuiesc 300 de 
beneficiari în cinci pavilioane construite 
cu finanțare alocată prin proiecte PHARE, 
proiecte Regio, proiecte BIRD, finanțare 
norvegiană, iar planul de restructurare 
prevăzut în Ordonanța 69/2018 ar fi făcut 
ca acești beneficiari să fie privați nu doar de 
locul unde trăiesc ci și de îngrijire medicală. 
Ordonanța prevede că începând cu data de 
1 ianuarie finanțarea de la bugetul de stat a 
centrelor rezidențiale, a căror capacitate este 
mai mare de 50 de locuri, să se diminueze 
cu 25%, urmând ca de la 1 ianuarie 2022 
finanțarea lor să fie asigurată exclusiv din 
bugetul județului respectiv. Planul de 
reorganizare prezentat de conducerea 
CRRN Brâncovenești și conducerea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș Ministerului Muncii, 

respectiv Autorității Naționale pentru 
Persoanele cu Dizabilități, prevede înființarea 
unui compartiment de management care 
va coordona activitatea din pavilioane, 
va fi o entitate relativ autonomă, fără 
personalitate juridică, pecum și reducerea 
numărului de beneficiari la 250. ”În anii 
următori acest plan va fi pus în aplicare 
astfel încât să nu fie afectate posturile și 
drepturile salariale ale angajaților și nici 
beneficiarii pentru care noi lucrăm. Ne-am 
angajat să reducem numărul de beneficiari 
de la 300 la 250, de anul viitor începem cu 
285. Ne-am asumat să-i reintegrăm în familii, 
să-i trimitem în alte instituții, în cămine de 
vârstnici etc”, a explicat Dr. Vasile Pokorny, 
diector CRRN Brâncovenești. Beneficiarii 
care vor părăsi centrul au fost identificați 
în urma unor multiple evaluări, în special 
criterii medicale, deoarece mulți dintre ei 
au nevoie de îngrijiri speciale din cauza 
stării lor de sănătate.
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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 mic cu mare, în zilele de 29 și 30 noiembrie 
și 13 și 14 decembrie, însoțiți de angajați 
din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș și 
voluntari de la Azomureș au ajuns la renumitul 
Târg de Crăciun, în Piața Mare a Sibiului, unde 
expozanți din toată țara și-au întâmpinat vizitatorii 
cu decorațiuni de Crăciun, obiecte specifice 
Crăciunului, specialități gastronomice. Atracțiile 
speciale la Târgul de Crăciun, roata panoramică, 
Parcul lui Moș Crăciun au stârnit interesul copiilor. 
”Participarea copiilor la Târgul de Crăciun de la 
Sibiu este un obiectiv pe care noi îl aveam în 
agendă de câțiva ani și doar în acest an am 
reușit să-l realizăm cu sprijinul sponsorilor de la 
Azomureș, cărora le mulțumesc”, a precizat Elida 
Deak, director general adjunct al DGASPC Mureș.
Vizita la Târgul de Crăciun de la Sibiu este una 
dintre activitățile dedicate copiilor din sistemul 
de protecție a copilului din județul Mureș în care 
Azomureș s-a implicat în acest an. ”Ne-am dorit 
ca toți copiii din județul Mureș să beneficieze de 
o excursie la Târgul de Crăciun din Sibiu. De ce 
am ales Târgul de Crăciun și nu altceva? Deoarece 
considerăm că acești copii minunați probabil au 
nevoie mai mult de a fi scoși în lume, de a sta cu ei 
și de a le vorbi, de a-i duce la restaurant, de a le arăta 
cum se comandă ceva din meniu. Noi, voluntarii 
Azomureș, ne-am implicat în fiecare excursie, 
am stat de vorbă cu ei și ne dorim să păstrăm în 
continuare legătura cu ei. Ne vom gândui la alte 
proiecte pentru viitorul nu foarte îndepărtat”, a 
declarat Adrian Bodan. Manager campania ”Să 
dăruim de Crăciun”, derulată de Azomureș.

În vizită la Târgul de Crăciun de la Sibiu
Visul copiilor din sistemul de protecție a copilului din județul Mureș  de a vizita Târgul de Crăciun 
de la Sibiu a devenit realitate. Un număr de 225 de copii din sistem au beneficiat de o excursie la 
Târgul de Crăciun prin implicarea unui sponsor generos, Azomureș.
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