
Asistența socială, 
fără frontiere



2

Expoziția a cuprins exponate realizate de 
șase copii cu deficiență mintală, din clasele 
I-VIII, tot de la Complexul de Case de Tip 
Familial din Sâncraiu de Mureș. o parte 
dintre copii au fost ucenici la atelierul de 
pictură de icoane pe sticlă, realizat anul 
trecut în cadrul Complexului, unde au be-
ne ficiat de îndrumare din partea pictorului 
Călin Bogățean. Lecția însușită la orele din 
cadrul atelierului nu s-a uitat, și expoziția 
de Paște a cuprins și pictură pe sticlă. ”Am 
lucrat împreună cu o parte dintre copiii cu 
deficiență mintală. Este vorba de niște colaje 
ce reprezintă flori, ouă și ornamente specifice 
sărbătorilor de Paște. Avem și două tablouri 
realizate împreună cu doi copii de la școala 
specială, sunt picturi din vopsele acrilice cu 
foițe din aur. 
În total, am avut șase copii care au lucrat la 
expoziție, toți au lucrat individual, iar patru 
dintre ei au participat și la atelierul de pictură 
de anul trecut. S-a văzut acest lucru în utilizarea 
instrumentelor, recunosc acuarelele, chiar ei 
indică ce ar trebui să facă. Se văd schimbări în 
comportamentul lor, încep să aibă o atenție 
mai bună, concentrare , motricitate fină mai 
bună, dexteritate”, a explicat Diana Șerban, 
psihopedagog și șef serviciu CTF Sâncraiu 
de Mureș. 

Primăvara în suflete de copii
Primăvara și atmosfera Sărbătorilor Pascale au fost aduse la Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș de ”micii vestitori ai primăverii”. Plini de entuziasm și voie 
bună, cu sclipiri jucăușe în ochi și deghizați în costume de buburuză, cinci copilași, cu vârste 
până în cinci anișori, proveniți din Complexul de Case deTip Familial din Sâncraiu de Mureș, s-au 
prezentat ca ambasadori ai expoziției de Paște, ce a avut loc la sediul DGASPC Mureș.

”Ce se întâmplă primăvara?”, a întrebat 
Denisa, ridicând privirea în căutarea 
unui răspuns. Fetița este unul dintre 
micii vestitori ai primăverii. Cu gingășia 
și inocența-i de copil, a început să  înșiruie, 
convinsă că dă un răspuns corect: ”Păi vin 
albinele, păsările, vin fluturașii, înfloresc 
florile și afară e mai cald”.

Pentru Romeo, un băiețel tare simpatic și 
ghiduș, primăvara înseamnă cam același 
lucru ca și pentru Denisa. Este și el unul, 
dintre vestitorii primăverii. Dintr-o suflare 
a dat o definiție a primăverii, la început 
timid, apoi tot mai încrezător: ”Apar florile, 
în copaci se aude ciripitul păsărilor. Păsările 
vin din țările calde și își fac cuib în copaci 
ca să facă pui”.



3

A cincea serie de sesiuni de pregătire a 
personalului serviciilor rezidențiale pentru 
copii, case de tip familial, centre de primire 
în regim de urgență, a avut loc în perioada 
14-23 aprilie 2015. Temele prezentate de către 
formatorii Daniela Mihai, Monica Baci, Borsa 
Angela Csilla și Claudia Hărăpescu au fost  ”Rolul 

și responsabilitățile personalului 
angajat în CTF”, ”Inteligența 
emoțională”,  ”Atașamentul”, 
”Imaginea de sine, respectul de 
sine și încrederea în forțele proprii”, 
”Noțiuni introductive cu privire la 
ADHD și la tulburările de conduită”, 

”Intervenții în situații de criză”, ”Disciplinarea 
pozitivă”, ”Comunicarea”, ”Etape de dezvoltare a 
copilului”, ”Timpul liber”. ”Părinții sunt deschiși, 
dornici să însușească cunoștințe noi, să 
dobândească competențe profesionale noi. 
Ei trebuie să abordeze fiecare copil individual, 
nu există o regulă care se poate aplica la toți. 
Partea de abordare a intervenției trebuie să 
fie adaptată nevoilor copilului respectiv”, 
a precizat Claudia Hărăpescu, unul dintre 
formatori. 

Cu dragoste, de profesie ”părinte” pentru copii
Părintele social și instructorii de educație trebuie să fie persoane capabile să le ofere copiilor 
posibilitatea de a se dezvolta armonios, pentru a obține o identitate personală și de a se integra 
în societate. În acest sens, personalul, recent angajat în sistemul de protecție al copilului, urmează 
cursuri de pregătire care să-i ajute să răspundă problemelor cu care se confruntă în munca de zi 
cu zi cu copiii aflați în plasament.

Claudia Costa, este instructor de educație la 
CTF Reghin-Petelea și nou venită în sistemul 
de protecție al copilului, în 2014. De profesie, 
este educatoare. Absolventă a Universității 
”Babeș Bolyai”, Facultatea de Psihopedagogie, 
a lucrat, peste un deceniu, în sistemul de 
învățământ, a urmat o pauză, apoi pașii i-au 
fost purtați spre meseria de instructor de 
educație în sistemul de protecție al copilului. 
Ce v-a atras să lucrați cu copiii din sistemul 
de protecție al copilului?
La început nu am știut ce mă așteaptă, știam 
doar că voi lucra cu copii. Dar ei sunt copii, 
indiferent că sunt mai buni sau mai răi. Copiii 
din sistem sunt la fel ca ai noștri, doar copii.
A trebuit să vă reorganizați modul de a preda?
Nu, deoarece multe lucruri le știam. Este același 
lucru să lucrezi cu copii mai mici sau copii mai 
mari, tot pe comportament se lucrează.  
Facem temele împreună, dar ei au nevoie 
de foarte multă dragoste și atenție. Observ 
acest lucru la ei. Când vin de la școală îmi 

spun”Doamna am venit. Ce facem?”. Sau cu 
cei mai mici ne îmbrățișăm prima dată și îmi 
spun ”Doamna, ce bine că ați venit!”
Este nevoie să vă implicați în mai multe 
proiecte cu acești copii, să dezvoltați mai 
multe activități?
Da, în special pentru a le descoperi abilitățile. 
Ei ar trebui implicați în cât mai multe activități. 
Noi confecționăm împreună felicitări, 
colorăm, jucăm șah, remy, table, mergem în 

parc, citim și apoi îmi povestesc ce au citit 
pentru a vedea cu ce informații rămân, dar 
au și timpul lor liber.
Mi-ar place să fac excursii cu ei, să-i duc să 
viziteze fabrici să vadă cum arată viața reală, 
ce-i așteaptă pe viitor și să se pregătească 
pentru viitor. 
Sesiunea de formare, organizată de 
DGASPC Mureș, la care ați participat, în 
ce măsură v-a fost de ajutor?
Eu știam foarte puține lucruri din ceea 
ce am învățat aici. Sunt multe elemente 
noi, spre exemplu cum să te comporți cu 
copilul agresiv, să cunoști împrejurările din 
cauza cărora el a devenit agresiv, să încerci 
împreună cu copilul să găsești o soluție de 
rezolvare a problemei. Apoi am aflat despre 
cum să lucrăm cu copii cu ADHD și cu cei 
cu probleme de comportament, cum să 
gestionezi situațiile. Sunt multe situații cu 
care eu nu m-am întâlnit dar am înțeles cum 
ar trebui să procedez. 
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Din jurnalul copiilor...
Imaginația și spiritul creativ al copiilor din sistemul de protecție al copiilor din județul Mureș a 
fost din nou premiat. Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Mureș a ales cele mai frumoase șase lucrări din cele 49 trimise de copii pentru concursul 
de creație literară cu tema ”A venit primăvara!”, din cadrul revistei instituției ”Despre familia 
noastră”.

Iancu, Alexandru, Roxana, Ioan, Petru și 
Alexandra sunt cei șase copii ale căror lucrări 
au descris nu doar sentimentele lor pentru 
ve ni rea primăverii și elementele ce definesc 
acest anotimp, prin comparații, personificări 
și expresii care mai de care mai frumoase și 
inedite, dar și sentimentele lor pentru părinți 
și fiecare lucrare s-a remarcat prin repectarea 
unor reguli de bază gramaticale, aspectul 
aranjării în pagină  și originalitatea titlurilor.
Concursul ”Descoperă și câștigi” s-a adresat 
elevilor din clasele I-VIII și a presupus dezlegarea 
corectă a unei integrame compuse de jur-
nalistul Alex Toth. Cuvintele cheie, mi nim patru 
dintre cele descoperite pe coloana hașurată, 
trebuiau să fie folosite pentru redactarea unei 
compuneri cu tema ”A venit primăvara!”.  
”Foarte mulți copii au reușit să trimită 
compuneri frumoase la concursul din numărul 
11 al revistei ”Despre familia noastră” și m-am 
bucurat să văd că mulți copii citesc revista. 
Am primit 49 de compuneri despre venirea 
primăverii, asta după ce copiii au reușit să 
dezlege integrama”, s-a adresat copiilor Elida 

Deak, director general adjunct al DGASPC 
Mureș, nu fără a aprecia și faptul că mulți dintre 
copii au ținut cont de regulile de redactare ale 
unei compuneri.
Conducerea DGASPC Mureș mulțumește tuturor 
copiilor pentru implicare în cadrul concursului, 
indiferent că au fost sau nu câștigători, fiecare 
lucrare fiind frumoasă și unică.

Locul II

Locul III

Mențiune

Locul I - Szekely Ana Alexandra, CTF Zau 
de Câmpie - lucrarea ”Primăvara ca o 
mamă”
Locul II - Stoica Burcea Petru, CTF Zau de 
Câmpie - lucrarea ”O zi din jurnalul meu”
Locul III - Butiulcă Ioan, CTF Reghin - lu-
crarea ”Doi prieteni”
Mențiune
Lăcătuș Iancu, CTF Reghin - lucrarea ”Ex-
cursie la pădure”
Szekely Tiberiu, CTF Zau de Câmpie - lu-
crarea ”Luna lui martie”
Otvos Roxana, CTF Zau de Câmpie - lu-
crarea ”Ziua mamei”
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Mențiune

Szekely Ana Alexandra, câștigătoarea 
locului I al concursului de creație literară  
cu tema ”A venit primăvara!”, a terminat 
clasa a VI-a cu medii de 9 și de 10. 
Locuiește la Casa de Tip Familial Zau de 
Câmpie și este o cititoare împătimită a 
romanelor de dragoste și de aventură, ba 
chiar și a ziarelor de unde se mai inspiră 
să preia cuvinte pe care le folosește în 
scrierile personale din jurnal. De-a lungul 
timpului, a dezvoltat o pasiune pentru 
scris, realizarea unei compuneri fiind o 
treabă ușoară. Alexandra a mai participat 
la concursul de creație literară , organizat 
de DGASPC Mureș în 2014, fiind ocupanta 
locului II la categoria clasele V-VIII cu tema 
”Sentimente”.
Și în acest an, trăirile emoționale și 
mesajele de suflet s-au împletit cu 
elementele ce definesc venirea primăverii 
în compunerea Alexandrei. De sub condei, 
vocea fetei a reușit să stârnească interesul 
cititorului pentru a parcurge cu maxim 
interes întreaga lucrare, grație originalității 
și calității mesajului transmis.
”M-am decis să particip și în acest an la 
concurs deoarece am mai participat și 
am dorit să-mi povestesc puțin viața, să 
o descriu pe mama, deoarece ea este 
departe și știu că s-ar bucura să scriu 
despre ea. Îmi place să învăț și îmi place 
să scriu și atunci când voi fi mare vreau să 
am un servici ca să-i pot ajuta pe părinții 
mei”, a recunoscut Alexandra.

„Mai este o săptămână de iarnă şi vine 
primăvara. Abia aştept! Vor fi multe sărbători: 
Mărţişorul, Ziua Mamei, Ziua Păcălelilor şi 
Sfânta Sărbătoare a Paştelui. 
De 1 martie voi împleti un mărţişor din aţă 
roşie şi albă şi-l voi dărui măicuţei mele. Ea e 
departe, dar îl voi păstra pentru atunci când 
ne vom revedea. De Ziua Mamei, voi face un 
ghiocel din hârtie origami. Ba nu! Voi face 
mai mulţi! Să am ce dărui celor dragi mie! 
De 1 aprilie mă voi distra copios cu copiii din 
Casă pe seama doamnelor care ne îngrijesc. 
De fiecare dată reuşesc să le păcălesc cu câte 
ceva! Iar de Învierea Domnului vom vopsi 
ouă, cu toţii, şi vom merge la Sfânta Biserică. 
Mă voi ruga şi Dumnezeu sper să ne ajute să 
fim împreună să avem o casă mare, mare. Să 
fim fericiţi, să fim o familie nedespărţită. Dar, 
voi creşte mare şi va trebui să ne despărţim 
şi să am şi eu familia mea.
Sunt nerăbdătoare să vină primăvara, să se 
topească zăpezile, să iasă câte un gingaş 
ghiocel, ici-colea, prin grădină. Să înceapă 
Soarele să încălzească minunatul nostru 

Pământ, să vină rândunelele în cuibul părăsit 
anul trecut, sus, pe terasă. Să vină berze... 
Chiar, oare ele aduc copiii?
Ne-am propus ca de Ziua Mamei să mergem 
să vedem miei, la o stână. Să facem poze, să 
ne jucăm cu ei, să le întindem câte o mână 
de iarbă. Iarba va creşte verde şi deasă, florile 
vor înflori, iar mirosul lor îmbietor îmi vor 
trezi simţurile... Sunt sigură de asta!
Mi-e dor de tine, mamă... Mereu, primăvara 
mi-e mai dor decât de obicei. Nu ştiu de ce, 
poate pentru că mereu asociez primăvara 
cu tine.
Natura se va trezi la viaţă. Mi-aduc aminte 
cum, într-o dimineaţă, o picătură de rouă a 
căzut de-a lungul obrazului meu, de pe o 
floare roz de cais. O rază de soare şi o suflare 
de vânt mi-a şoptit: “Vine primăvara, Ana! 
Nu plânge, va veni Ziua Mamei şi-i vei dărui 
un mărţişor şi un ghiocel, zăpezi albe se vor 
topi, rândunelele şi berzele vor veni din nou 
în sat, iar tu te vei juca cu miei pe câmpie.
Vine primăvara, Ana!
Vine primăvaraaaaa! Te iubesc, mamă!!!”

Mențiune

„Primăvara, ca o mamă” 
de Ana Alexandra Szekely

Conducerea DGASPC Mureș invită copiii din sistemul de 
protecție al copilului din județul Mureș să vină cu propuneri 

și idei care să facă obiectul realizării unui nou concurs. 
Sugestiile pot fi trimise pe adresa dgaspcmonitorizare@

gmail.com până la începutul lunii septembrie 2015.

ANUNȚ 
PENTRU COPII!
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Întâlnirile între reprezentanții țărilor membre 
ale Social Sans Frontieres -România, Italia, 
Ungaria, Franța, Marea Britanie, Polonia - au 
loc anual, fiind dezbătute diverse probleme 
ale palierelor asistenței sociale. De asemenea, 
noutățile dezbătute lunar, în cadrul adunării 
de la Strasbourg, sunt transmise partenerilor 
din țările membre ale Social Sans Frontieres.
”Scopul Organizației Social Sans Frontieres, 
o organizație ce funcționează de 16 ani, este 
de a identifica acele probleme cu care se 
confruntă țările partenere, de a oferi soluții 
în cadrul întâlnirilor care au loc. Colaborarea 
constă în schimburi de experiență, în întâlniri 
anuale unde se identifică, de obicei, o temă, o 
problemă pe care fiecare participant o dezvoltă 
într-un material pe care îl prezintă”, a explicat 
Daniel Lemoine, președintele Organizației 
Social Sans Frontieres.

O colaborare fructoasă, 
de mai bine de un deceniu
Colaborarea DGASPC Mureș cu Social Sans 
Frontieres datează de mai bine de un deceniu, 
în toată această perioadă fiind preluate modele 
de bună practică de la țările membre și 
implementate în sistemul de protecție din 
județul Mureș. ”După anul 2005 și până în anii 
trecuți am avut o colaborare foarte bună și mă 
refer aici la faptul că beneficiari ai noștri au 
participat cu lucrări realizate de ei la expoziții 
la Strasbourg, alături de lucrări trimise de 

beneficiari din Ungaria, Franța. Ulterior, s-a 
pus accent pe aceste întâlniri profesionale însă, 
de anul trecut, dar și anul acesta, s-a relansat 
acea colaborare prin care beneficiarii noștri să 
poată coresponda cu beneficiari din alte țări, să 
facă schimb de lucrări, poze, creații video. Însă 

cel mai mult ne-am dori ca beneficiari de la 
noi, copii, vârstnici, persoane cu dizabilități, să 
poată să ajungă la Strasbourg, iar beneficiari din 
Franța să ajungă la noi. În urma schimburilor 
de experiență am avut ocazia să vizitez multe 
servicii pentru persoane cu dizabilități și de 
acolo ne-am inspirat cum să le reorganizăm 
pe ale noastre”, a precizat Lorand Schmidt, 
directorul general al DGASPC Mureș.

O problemă ce se dezvoltă fără frontiere
Izolarea socială este rezultatul crizei economice 
și sociale la nivelul societății, iar prioritar pentru 
țările membre ale Social Sans Frontieres este 
găsirea de soluții și preluarea de modele de 
bună practică ce pot fi adaptate în fiecare țară, 
în parte, pentru rezolvarea problemelor cauzate 
de izolarea socială. ”Cred că participanții la acest 
seminar simt responsabilitatea față de acest 
proces de izolare și vor face toate demersurile 
ca să aducă schimbări în bine, referitor la 
procesul de izolare socială”, a punctat Cesan 
Elisa din Italia, care a prezentat materialul cu 
tema ”Autonomia privind locuirea persoanelor 
cu dizabilitați”.
În Franța, o problemă majoră, la care autoritățile 
încearcă să găsească soluții o reprezintă 
minorii imigranți, fără identitate, proveniți 
din țări sărace, o problemă îngrijorătoare 
care conducerea DGASPC Mureș speră să 
nu se regăsească și la noi în țară. Pe de altă 
parte, în Franța există  legislație bine pusă 

Asistența socială fără frontiere
Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș i-a revenit onoarea, 
în acest an, de a fi organizatoarea și gazda simpozionului internațional cu tema „Procesul de izolare 
socială: Ce răspunsuri avem pentru această nouă formă de vulnerabilitate socială?”, organizat în 
parteneriat cu Organizaţia „Social Sans Frontieres” din Strasbourg, Franţa. Simpozionul, defășurat 
în perioada 19-22 mai, a reunit 35 de participanți din țări precum Franța, Italia, Ungaria și România.

Temele dezbătute 
în cadrul seminarului
”Stigmat şi marginalitate, factor important 
al izolării sociale. Studiu de caz efectuat la 
CIA Căpuşu de Câmpie” - Sand Viorica (RO), 
Director CIA Căpuşu de Câmpie, judeţul 
Mureş
”Izolarea persoanelor vârstnice, separarea 
între generaţii - ziua generaţiilor” - Kmetti 
Béláné Éva (HU)
”Persoanele foarte în vârstă  aflate în situaţia 
de izolare în Franţa” - Wack Jean-Paul (FR)
”Izolarea victimei violenței în familie” - Baba 
Teodora (RO), consilierul psihologic 
din cadrul Institutului Est European de 
Sănătate a Reproducerii Tîrgu-Mureş, 
județul Mureș
”Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, 
ca să mi se umple casa - Persoanele fără 
adăpost în Ungaria” - Iványi Gábor (HU)
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la punct referitoare la persoanele vârstnice, 
dependente, care se confruntă cu problema 
izolării, sunt sprijinite financiar pentru a trăi la 
domiciliul lor. Acest exemplu de bună practică 
ar putea fi preluat și de România. ”Noi, poate 
am putea să facem o propunere de modificare 
legislativă, la nivel guvernamental. Costurile 
ar fi probabil mai scăzute privind sprijinirea 
vârstnicilor, să locuiască la domiciliul lor, dar 
mai întâi trebuie fundamentată o propunere 
legislativă și vom căuta să facem și acest lucru”, 
a declarat Lorand Schmidt.
În Ungaria, unele probleme sunt similare cu 
cele din România, după cum a precizat Kmetti 
Béláné Éva. ”În Ungaria și România am constatat 
că problemele sunt cam aceleași. Dar sunt 
binevenite aceste schimburi de experiență 
pentru a prelua modele de bune practici pe 
care să le folosim în activitatea noastră”.

Vârstnicii, mulțumiți de condiții
Specialiștii din cadrul DGASPC Mureș și din 
instituțiile partenere au prezentat materialele 
variate, de la studii de caz în rândul rezidenților 
din Centrul Căpușu de Câmpie, la izolarea 
victimei violenței în familie, și dezvoltarea 
creativității în mediul spitalicesc. Pentru 
analizarea calității vieții persoanelor vârstnice 
din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență 
Căpușul de Câmpie din județul Mureș, 
respectiv aflarea gradului de satisfacție privind 
condițiile (medicale, cazare, ocupaționale) s-a 
aplicat un chestionar pentru un număr de 
20 persoane, cu vârsta cuprinsă între 46–83 
ani. Dintre acestea, 13 persoane sunt de sex 
masculin și 7 de sex feminin. ”Majoritatea 
vârstnicior din instituție sunt mulţumiţi de 
viaţa pe care o trăiesc. Dar, bineînţeles, nu 
este suficient pentru păstrarea autonomiei 
să aibă hrană sau condiţii bune de trai dacă 
nu sunt antrenaţi în activităţi care să le aducă 
plăcere şi satisfacţie care să-i ţină cât mai mult 
activi. Astfel, 75% din totalul vârstnicilor, aflați 
în centru, se declară mulțumiți de activitățile 
pe care le desfășoară în cadrul instituției, 10% 
consideră că “așa și așa”, iar 15% cred că “se 
poate și mai bine”. 90% cred că aceste activități 
desfășurate în cadrul instituției sunt folositoare 
societății, un procent de 65% fiind motivate de 
aceste activități, în timp ce 70% se simt utili, 
în strânsă corelație cu cei 55% care nu simt 
că ar fi o povară pentru societate”, a punctat 
Viorica Sand, Director CIA Căpuşu de Câmpie.

În cadrul centrului, rezidenții sunt antrenați în 
numeroase activități de creație, ergoterapie, 
activități casnice, excursii, evenimente care 
să le ofere o permanentă relaționare cu cei 
din jur. Centrul a fost vizitat într-una din zilele 
din perioada seminarului de către delegația 
Social Sans Frontieres. Membrii delegației 
au mai vizitat Fundaţia “Alpha Transilvană”, 
Atelier protejat pentru persoane cu handicap 
(brutărie) şi “Atrium” și Fundaţia “Oasis”.  

Informare pentru tineri
Nu în ultimul rând, un exemplu de bună 
practică a fost prezentat de către directorul 
general adjunct al DGASPC Mureș, Elida Deak, 

respectiv campaniile de conștientizare a 
tinerilor vulnerabili în cadrul proiectelor ”Alege 
să fii mamă la timpul potrivit” și “Eu băiat, tu 
fată”, acțiuni în care tinerii au fost informați cu 
privire la riscurile care decurg din începerea, 
de timpuriu, a vieții sexuale, în special fără 
să se protejeze, sunt resposabilizați privind 
atitudinea și comportamentul. Sunt ajutați să 
depășească situații de viață în vederea facilitării 
integrării sociale. ”Este o mare realizare faptul 
că s-a reușit organizarea acestui seminar 
internațional la Tîrgu-Mureș, iar specialiștii tineri 
din domeniul asistenței sociale au nevoie să 
cunoască evoluția unor sisteme sociale pe 
care astăzi le vedem”, a conchis Elida Deak.
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Vă rog să prezentați importanța pe care o 
are acest proiect pentru județul Mureș și 
cum a luat naștere ideea realizării lui.
Nevoia ca, în judeţul Mureş, toţi actorii implicați 
(fie ei din mediul public sau privat) în domeniul 
prevenirii, combaterii şi intervenţiei în cazurile 
sesizate de copii aflaţi în situaţii de risc să 
acţioneze pe baza unui mecanism comun 
bine stabilit şi cunoscut a fost identificată 
de instituţia noastră cu mult timp în urmă şi 
adusă în discuţie deseori cu ocazia diverselor 
cazuri care erau instrumentate în colaborare 
cu alte instituţii, când s-a observat faptul că 
necunoaşterea de către populaţie a mijloacelor 
de sesizare a cazurilor de risc, nerespectarea, 
de către persoanele angajate cu atribuţii în 
domeniul asistenţei sociale a unor proceduri 
privitoare la modalitatea de preluare a cazurilor, 
ordinea în care sunt anunţate instituţiile 
implicate în intervenţie în funcţie de gravitatea 
cazurilor, necunoaşterea aspectelor legale 
implicate, etc, îngreunează, de cele mai multe 
ori, soluţionarea eficientă şi în cel mai scurt 
timp posibil a cazurilor sesizate. Din păcate, 
însă, resursele financiare necesare creării 
unei reţele interjudeţene în acest scop nu au 
fost niciodată suficiente. În aceste condiţii, 
ideea proiectului a venit firesc, la propunerea 
doamnei director general adjunct Elida Deak, 
odată cu lansarea, în luna martie 2014, de către 
Fondul Român de Dezvoltare Socială a Apelului 
de proiecte “COERENT”, în cadrul căruia erau 
eligibile spre finanţare astfel de acţiuni.
Acest proiect este deosebit de important 
pentru judeţul Mureş datorită impactului pe 
care rezultatele acestuia le va avea, respectiv: 
creșterea eficienței intervenției în cazurile 
de risc, sesizate ca urmare a dezvoltării unui 
parteneriat public/privat și punerii în practică 

a unor proceduri, metodologii și instrumente 
de lucru incluzive, creșterea nivelului de 
cunoștințe/ profesional al persoanelor anga-
jate în cadrul instituțiilor și autorităților locale 
cu atribuții de intervenție și soluționare 
a cazurilor de risc, creșterea nivelului de 
conștientizare al populației cu privire la abuz 
și metodele de sesizare a acestuia și, nu în 
ultimul rând, creşterea gradului de accesare a 
serviciilor de către potențialii beneficiari. Din 
perspectivă pragmatică, economică, bugetul 
judeţului este degrevat atât datorită faptului că 
acţiunile propuse sunt finanţate dintr-o sursă 
financiară nerambursabilă, precum şi datorită 
faptului că, pe termen lung, schimbarea 
mentalităţii populaţiei cu privire la abuzul 

fizic, ca modalitate de educaţie a copilului, 
va conduce la o scădere a numărului de cazuri 
instrumentate în instituţiile sociale de stat.

Concret, ce prevede întregul proiect?
Scopul proiectului îl reprezintă crearea unei 
rețele interinstituționale județene de prevenire, 
intervenșie și combatere a violenței îndreptate 
împotriva copiilor. Proiectul se va implementa 
în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Mureş şi cu Asociaţia “Salvaţi Copiii” 
– filiala Mureş, fapt care va asigura caracterul 
integrat al acțiunilor propuse. În vederea 
atingerii obiectivelor sale, au fost prevăzute 
o serie de activităţi, care pot fi grupate pe trei 
mari direcţii:
I. Dezvoltarea Serviciului “Telefonul copilului și 
echipa mobilă” existent în cadrul Serviciului de 
intervenție în regim de urgență, abuz, neglijare, 
trafic, migrare al DGASPC Mureș prin: angajarea 
unui număr de 6 specialiști (4 asistenți sociali 
și 2 psihologi), achiziția de bunuri mobile, 
echipamente și servicii necesare desfășurării 
activității acestui serviciu, activarea numărului 
unic de urgenţă 0265 983 ca serviciu gratuit de 
semnalare a cazurilor de abuz, neglijare și/sau 
exploatare a copilului şi promovarea acestuia 
prin mijloace media şi prin organizarea a şase 
campanii de conștientizare și informare asupra 
problematicii violenței  asupra copilului şi a 
modalităţilor de sesizare a acestuia în locaţiile: 
Tîrgu-Mureş, Târnăveni, Iernut, Sărmaş, Nadeş 
şi Daneş.
II. Crearea şi activarea rețelei interinstituționale 
județene de prevenire, intervenție și 
combatere a violenței îndreptate împotriva 
copiilor, primul pas în acest sens fiind 
constituirea Echipei intersectoriale locale 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei şi 

Plan ambițios de reducere a violenței 
asupra copilului în județul Mureș
Reducerea incidenței cazurilor de violență și abuz asupra copilului, precum și educarea părinților privind 
urmările deosebit de grave ale unui comportament punitiv asupra copilului, dar și aflarea de noi metode 
şi tehnici de disciplinare pozitivă a copilului în cadrul unor cursuri de educație parentală vor fi posibile în 
județul Mureș prin implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
(DGASPC) Mureş, în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş şi Organizaţia „Salvaţi Copiii” 
– filiala Mureş, a proiectului “Dezvoltarea în județul Mureş a Reţelei interinstituționale de prevenire, 
intervenţie și combatere a violenţei asupra copiilor”.  Proiectul, ce se va derula în perioada mai 2015-mai 
2016, este finanţat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 
2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Contractul de finanţare al acestui proiect 
a fost încheiat cu Fondul Român de Dezvoltare Socială în data de 7 mai 2015, iar valoarea lui se ridică 
la aproximativ 120.000 euro. Mai multe detalii despre proiect a oferit coordonatorul proiectului, Crina 
Căliman (foto), inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Programe-Proiecte a DGASPC Mureș.
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exploatării copiilor prin Hotărâre a Consiliului 
Județean Mureș. Următorul pas va fi întocmirea 
a două ghiduri metodologice, respectiv: 
un “Ghid metodologic unic de intervenție” 
pentru toate părţile implicate în acţiuni de 
prevenire și combatere a violenței îndreptate 
împotriva copiilor, şi un Ghid de bune practici 
de comunicare cu copiii victime ale abuzului, 
neglijării şi/sau exploatării, inclusiv a celor 
analfabeţi şi/sau care prezintă diferite tipuri de 
dizabilități intelectuale sau senzoriale. Odată 
întocmite aceste documente şi traduse în 
limbile maghiară şi romani, vor fi organizate  
sesiuni de diseminare a acestora personalului 
cu atribuții în domeniul protecției drepturilor 
copilului şi intervenţie în caz de urgenţă din 
cadrul autorităţilor locale.
III. Nu în ultimul rând, o componentă importantă 
a proiectului este reprezentată de activităţile 
propriu-zise de intervenţie la cazurile de risc 
sesizate – intervenţie care se va realiza pe noile 
proceduri de lucru elaborate, copiii victime ale 
abuzului, neglijării sau exploatării vor fi consiliaţi 
de specialiști ai Asociației “Salvați Copiii”- filiala 
Mureş, în timp ce părinţii acestora vor beneficia 
de cursuri de educație parentală.

Va fi acest proiect un instrument de lucru 
ce va facilita reducerea incidenţei cazurilor 
de violență asupra copilului?
Deşi pe termen scurt, promovarea intensă a 
Telefonului Copilului ca mijloc de sesizare a 

cazurilor de abuz, exploatare şi/sau neglijare 
a copilului vor conduce, cel mai probabil, la 
o creştere a numărului de cazuri sesizate, pe 
termen lung campaniile de conştientizare 
şi informare asupra problematicii violenței 
asupra copilului, a consecinţelor legale ale 
săvârşirii acestuia, precum şi cursurile de 
educaţie parentală în cadrul cărora părinţii vor 
fi informaţi cu privire la urmările deosebit de 
grave ale unui comportament punitiv asupra 
copilului precum și noi metode şi tehnici de 
disciplinare pozitivă a copilului vor determina o 
scădere a incidenţei cazurilor de abuz, neglijare 
sau exploatare în judeţul Mureş.

Lipseşte cultul educaţiei. Cum vor compensa 
Ghidurile de bună practică şi cursurile de 
educaţie parentală acest aspect?
Din nefericire, aşa este. Statistici îngrijorătoare 
ne demonstrează faptul că, în ciuda interzicerii 
prin lege încă din 2004 a oricărei forme de 
violenţă asupra copiilor în familie, părinţii nu 
doar că încă utilizează pedeapsa corporală ca 
practică de creştere şi educaţie a copilului, dar 
un procent semnificativ dintre ei apreciază 
pozitiv bătaia ca mijloc de educaţie a copilului, 
adepţi ai convingerii că „bătaie e ruptă din 
rai”. Convingerea că prin pedepsire copiii vor 
învăţa cele mai importante lecţii este extrem 
de răspândită în rândul părinţilor. Cu toate 
acestea, ceea ce copiii învaţă este total diferit 
de ceea ce încearcă părinţii să îi înveţe. 

Având în vedere toate aceste aspecte,, am 
con  siderat necesar un demers care să îm-
bu nătăţească felul în care copiii sunt trataţi 
şi care să genereze schimbări imediate şi de 
durată în viaţa lor. Esențială în acest sens este 
schimbarea nivelului de acceptare socială a 
pedepselor corporale şi umilitoare precum și 
creșterea vizibilității și conștientizării acestora 
ca formă de încălcare a drepturilor copilului. 
În acest sens, se intenționează promovarea 
transferului de cunoștințe prin elaborarea de 
materiale informative și de sensibilizare cu 
privire la problematica abuzului și neglijării 
copilului, care vor fi explicate şi distribuite în 
cadrul comunităţilor din şase localităţi distincte 
din judeţ, de unde cele mai multe cazuri de 
abuz, neglijare şi/sau exploatare a copilului 
înregistrate la instituţia noastră. În mod 
particular, cursurile de educaţie parentală, de 
care vor beneficia părinţii copiilor victime ale 
abuzului, neglijării sau exploatării, sunt menite 
să crească nivelul de cunoştinţe al acestora cu 
privire la consecințele unui comportament 
punitiv asupra copilului precum și noi metode 
şi tehnici de disciplinare pozitivă a copilului. 
Considerăm că o schimbare socială și de 
educaţie va putea conduce la  eliminarea 
tuturor formelor de pedeapsă corporală și a 
tratamentelor umilitoare sau degradante din 
toate contextele de viaţă ale copiilor, fapt care 
va genera, în timp, noi atitudini şi practici de 
creștere și educare a copiilor. 
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Ziua Copilului a fost menționată pentru prima 
dată la Conferința Mondială pentru Protejarea 
și Bunăstarea Copiilor de la Geneva, în august 
1925, unde a fost adoptată Declarația pentru 
Protecția Copilului de către 54 de reprezentanți 
din diferite țări. Ulterior, în anul 1954,  Fondul 
Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al 
Națiunilor Unite (UNICEF) a recomandat ca 

fiecare stat să dispună de o zi a copilului. În 
funcție de propria istorie și de tradițiile locale, 
ziua copilului se sărbătorește pe glob la date 
diferite. În România, Ziua Internațională a 
Copilului a fost sărbătorită pentru prima dată 
pe data de 1 iunie 1950. 
Pentru o comunitate, nimic nu este mai 
important decât bunăstarea copiilor, un 
grup vulnerabil care trebuie să beneficieze 
de drepturi speciale, condiții optime pentru 
dezvoltarea fizică și psihică adecvată. 
Pentru a crea o zi specială de 1 iunie, angajații 
de la Complexul de Case de Tip Familial Sâncraiu 
de Mureș, în acord cu conducerea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului (DGASPC) Mureș, au pregătit un 
program pe cinste, presărat cu momente 
artistice, distracție, concursuri și competiții 
sportive ce au avut loc pe data de 2 iunie.

Distracția și buna dispoziție 
se cunosc de dimineață
Ziua a în ce put, dis de di mineață, cu expoziția 
colajelor de de sen, realizate de copii pe tema 
zilei de 1 iunie. Care mai de care mai frumoase, 
colajele au constituit atracția principală pe 
terenul de sport, în zona unde au fost expuse. 
Apoi, cu mic cu mare, copiii și-au demonstrat 
talentul la desene pe asfalt, un obicei care aici 
este perpetuat de la an la an.
La orele amiezii, terenul de sport a început să 
se umple și să răsune de voci și râsete de copii, 
de sunetele cântecelor pe ritmurile cărora 
copiii au început să danseze. 

Câștigători de Ziua Copilului
La Complexul de Case de Tip Familial (CTF) Sâncraiu de Mureș, Ziua Internațională a Copilului 
este considerată, mereu, o mare sărbătoare. Nu doar verbal, ci și faptic. Apropierea zilei de 1 iunie 
înseamnă pregătiri pentru distracție și multe concursuri.
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Premii pentru cei mai buni
Până la momentul mult așteptat, premierea 
celor mai frumoase colaje și desene, a urmat un 
moment artistic-dansuri populare, interpretate 
de copiii de la ansamblul de dansuri populare 
din Sâncraiul de Mureș, unde și copiii din 
complex, pasionați de folclor și dansuri 
populare, au fost invitați să se înscrie.
Momentul premierii i-a adunat pe copii lângă 
prezidiul cu cadouri, ce au constat în rechizite 
școlare. Premierea a fost făcută de directorul 
general al DGASPC Mureș, Lorand Schmidt și 
consilierul județean Raul Boroș. 
”Copii, sunteți în prioada cea mai fericită din 
viața voastră, încă trăiți fără griji, probleme 
deosebite. Această familie (n.r-părinții sociali 
din case), care o suplinește pe cea biologică, 
trebuie să vă facă să vă simțiți bine aici, să 
creșteți în condiții potrivite, igienice, la nivelul 
standardelor impuse de legislație. 

Cred că acest lucru se realizează, chiar dacă 
din când în când sunt mici greutăți”, s-a adesat 
copiilor directorul general al DGASPC Mureș. 
Cuvintele sale au fost întărite de afirmațiile 
consilierului județean Raul Boroș care le-a 
transmis copiilor că în permanență Consiliul 
Județean Mureș veghează asupra bunăstării 
lor și face mereu eforturi ca sprijinul financiar 
necesar să nu lipsească.   

Zumba, joacă și distracție la maxim
Dansul Zumba și instructorii de dans i-au 
readus pe copii pe teren. Tehnica de fitness, ce 

îmbină dansul latino cu muzica și exercițiile, 
i-a introdus pe copii într-un antrenament 
distractiv. 

Locul II la campionatul de mini fotbal
Dacă pe terenul de sport de la CTF din Sâncraiul 
de Mureș distracția era în toi pentru o parte 
dintre copii, restul s-au prezentat pe terenul 
de la sala de sport din Nazna, unde echipa de 
fotbal a CTF Sâncrai a luat parte la prima ediție 
a campionatului de mini fotbal ”Cupa Tineret”. A 
fost primul campionat de fotbal în care s-a jucat 
cu băieții din sistemul de protecție al copilului 
din alte județe.  Băieții de la CTF Sâncrai s-au 

confruntat pe terenul din Nazna cu echipa 
Centrul 2 Miercurea Ciuc, Centru Covasna, 
Centru Frumoasa Miercurea Ciuc și echipa Elita 
Nazna, adjudecându-și un binemeritat loc II. 
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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 Moldovan

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș 
mulțumește tuturor colaboratorilor și sponsorilor care au sprijinit 
și sprijină beneficiarii din sistemul de protecție: Asociaţia „ Veşti 
Bune”,  Fundaţia „ LOC”,Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, 
Magazinul Elita din Sâncraiu de Mureş, Promenada Mall,  Consiliul 
Judeţean Mureş, Poliţia Sâncraiu de Mureş, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Mureş, Instituţia Prefectului Târgu-Mureş, Ştii 

TV, Şcoala Generală din Sâncraiu de Mureş şi Primăria Sâncraiu 
de Mureş, Grupului de colindători de la Colegiul Agricol „Traian 
Săvulescu”, Elevilor din cadrul Școlii Generale nr. 20, ISU Tîrgu-
Mureş în colaborare cu E-On,  
 Liga Studenţilor din cadrul UMF Târgu- Mureş, Teatrul Naţional 
Târgu- Mureş, consilierului judeţean Raul Boroş , SC Stop Steal Guard 
SRL, Azomureş.

Mulțumim colaboratorilor și sponsorilor!

În acest an, la această sărbătoare, a fost 
alături de copii Asociația “Mâini Unite”, prin 
reprezentantul ei, doamna Ramona Rațiu, 
decan al Facultăţii de Geografie din cadrul 
Universităţii “Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-
Mureş. Dânsa a sărbătorit cu copiii în avans 
Ziua de 1 iunie. Pe data de 23 mai a dus la 
Tîrgu-Mureș toți beneficiarii de la Casele de 

Tip Familial din localitatea Târnăveni. Copiii 
au participat la un concurs de atletism în 
centrul municipiului Tîrgu-Mureș, iar  ziua s-a 
terminat cu o masă la McDonalds, pe ritmurile 
Fanfarei “Armonia” din Târnăveni, care a asigurat 
transportul copiilor.
Asociația ”Mâini Unite” a fost alături și de copiii 
de la cele trei case de tip familial din Miercurea 
Nirajului. Pe data de 30 mai, aceștia au vizitat 
Grădina Zoologică și s-au bucurat de parcul 
de joacă de la Platoul Cornești. 

Pentru copiii din casele de tip familial din Târnăveni și Miercurea Nirajului sărbătoarea internațională 
a copilului a fost una specială. Pe lângă felicitări din partea conducerii și personalului de specialitate 
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, copiii s-au bucurat 
de cadouri ”dulci” din partea părinților substitutivi, dar și de atenție din partea comunității.

”1 iunie” special


