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Părinţi plecaţi în străinătate,
copii atent
monitorizaţi de stat
Peste o mie de copii din judeţul Mureş au ajuns, în primele nouă luni ale anului 2015, în
grija rudelor, la asistenţi maternali profesionişti, centre de plasament sau cămine ce oferă
servicii de asistenţă socială, ca urmare a plecării părinţilor la muncă, în străinătate.
Modul de creştere şi îngrijire a copiilor, lăsaţi de părinţi în grija unei alte persoane, va fi
atent monitorizată de autorităţi, în baza Hotărârii de Guvern nr. 691/2015, ce stabileşte
procedura de monitorizare a acestor copii, dar şi serviciile de care ei pot beneficia.
Şcoala va avea rolul de a centraliza şi
transmite serviciului public de asistenţă
socială, în ultimul trimestru al fiecărui
an, listele nominale cu copiii care au
un părinte/ambii părinţi/părintele unic
susţinător plecaţi la muncă în străinătate
sau copiii reveniţi în ţară după o ex
perienţă de migraţie, de cel puţin 12 luni.
Vizite la domiciliu
Listele vor fi trimise în cel mult 15 zile
de la solicitare şi vor cuprinde datele
personale şi adresele de domiciliu ale
copiilor şi familiilor acestora. Ulterior,
serviciul de asistenţă socială are obligaţia
de a se deplasa la domiciliul copilului
şi de a verifica dacă părintele plecat la
muncă în străinătate a notificat, conform
legii, plecarea sa, dar şi dacă a desemnat
o persoană eligibilă pentru îngrijirea
copilului. Pentru a fi eligibilă, o persoană
trebuie să fie majoră, să fie rudă cu copilul
şi părinţii, să îndeplinească toate condițiile
materiale și morale necesare creșterii și
îngrijirii unui copil, să furnizeze datele de
contact ale părinților plecați în străinătate
și să facă dovada menținerii legăturilor
cu aceștia.
"Problema cea mai mare cu aceşti copii
este că, deşi nu sunt lipsiţi de ajutor
material, se confruntă cu diferite situaţii
de abuz emoţional şi o mare parte
ajung în situaţia de abandon şcolar",
susţine Doru Constantin, şef Serviciu
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monitorizare servicii sociale, strategii,
calitatea serviciilor sociale şi relaţii cu
publicul din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
(DGASPC) Mureş.
În primele 6 luni de la nominalizarea
persoanei care are grijă de copil, serviciul
public de asistență socială va vizita o
dată la două luni domiciliul persoanelor
desemnate, în vederea informării și
consilierii acestora. Ulterior, vizitele vor fi
realizate semestrial.
Monitorizarea situaţiei şcolare
Potrivit procedurii, asistenţii sociali
vor urmări randamentul școlar al
copilului și, în cazul scăderii acestuia,
îl vor informa în scris pe învățător sau
diriginte care are obligația de a solicita
sprijinul consilierului școlar din unitatea
şcolară sau a consilierilor școlari din
cadrul centrului județean de resurse și
asistență educațională dacă în termen
de trei luni de la înscrierea la școală
situația școlară și integrarea în mediul
școlar nu se îmbunătățesc. Atunci când
există suspiciuni de afectare a stării
emoționale a copilului se va solicita
sprijinul unui psiholog sau al direcției
generale de asistență socială și protecția
copilului. "Sunt situaţii când aceşti copii
nu stăpânesc bine limba română şi există
tendinţa de izolare. Am avut astfel de
situaţii cu copii veniţi din Italia, Spania",

a precizat Doru Constantin.
Identificarea situaţiilor de risc
Modificările aduse de Guvern prevăd şi
identificarea copiilor care se află în situații
de risc de separare de familie de către
angajații serviciului public de asistență
socială. Dacă vor fi identificate mai
puţin de cinci riscuri, vizitele asistentului
social vor fi anuale. În schimb, dacă vor
fi identificate între 6 şi 10 riscuri, sau
mai multe de 10 riscuri, vizitele vor fi
trimestriale. Ulterior, se va întocmi un
raport, ce va conține informații cu privire
la performanțele școlare, starea fizică a
copilului, grupul de prieteni și anturajul
acestuia, ce va fi adus la cunoștință
familiei și persoanei care îngrijește
copilul.
Dacă se constată că există suspiciuni de
afectare a stării emoționale a copilului,
situația școlară și integrarea acestuia
în mediul școlar nu se îmbunătățesc,
starea de sănătate este degradată sau
este constatată afilierea copilului la
grupuri cu un comportament infracțional,
reprezentantul social are obligația de a
solicita, în scris, sprijinul serviciilor de
specialitate. În cazul identificării unor
semne de abuz/neglijență/exploatare,
va fi contactată direcția generală de
asistență socială și protecția copilului
pentru inițierea procedurilor prevăzute
de lege.

"Părinţi" pentru copii cu nevoi speciale
Copiii şi tinerii cu dizabilităţi au nevoie de o lume în care guvernează toleranţa, înţelegerea,
respectul, atitudinea non-discriminatorie şi dragostea necondiţionată. Nu este uşor, dar nici
imposibil. Instructorii şi întreg personalul din Centrul Rezidenţial pentru Copii cu Deficienţe
Neuropsihiatrice (CRCDN) Ceuaşu de Câmpie dovedesc acest lucru mereu. Încă o dovadă a acestui
aspect l-a reprezentat atmosfera creată la Balul Strugurilor.
Distracţia s-a întins pe parcursul a câteva ore,
cu bucate din belşug şi muzică pe cinste. Pe
diferite melodii, de la cele populare la dance,
pop şi house, copiii şi tinerii au dansat cot la cot
cu instructorii şi psihopedagogii. Evenimentul
a fost găzduit de Căminul Cultural din Ceuaşu
de Câmpie şi se doreşte a deveni o tradiţie,
după cum susţine şefa serviciului, Ligia Vamoş.
"Ideea a fost a specialiştilor, a psihopedagogilor
şi a fost expusă la o şedinţă de lucru. Intenţia
noastră este să devină o tradiţie".
Copiii şi tinerii sunt dependenţi de îngrijirea
continuă din partea personalului din CRCDN.
Pentru ei, personalul înseamnă părinţii care
trebuie să-i ocrotească. Cu siguranţă, să ai
grijă de un copil cu nevoi speciale este o
provocare, şi pentru acest aspect este nevoie
de persoane speciale, cu suflet mare, care sunt
răsplătite, la rândul lor, cu dragostea curată şi
necondiţionată oferită de copii.
“Mi-a rămas întipărit
în minte un caz
aparte, o fetiţă
cu sindrom
Down. Mi-a
ajuns la inimă,
m-a cucerit cu
felul ei de a fi,
ştia să-şi manifeste afecţiunea
faţă de cel de lângă ea.
Orice pas înainte pentru ei, pentru mine
înseamnă o reuşită. Mereu mi-am dorit
să lucrez cu copii, fie că sunt sau nu cu
probleme speciale.”
Anca Baciu, psihopedagog

“Sunt opt ani de când
lucrez cu aceşti
copii. Pentru
mine copilul
înseamnă foarte
mult, am o
dragoste aparte
pentru ei chiar
dacă sunt copii
cu probleme.
Ei mereu ştiu să-ţi aducă bucurie, zâmbetul
pe faţă, prin felul lor de a fi, afecţiunea pe
care ţi-o oferă.
Am copii tare dragi, un băieţel micuţ care
este foarte răsfăţat, drăgăstos, vine şi se
aşează în braţe şi e tare pupăcios şi o fetiţă
cuminte, zâmbitoare ce ştie să se facă
iubită.”
Rodica Tămaş, instructor educaţie

“Suntem într-o
continuă
învăţare.
Fiecare copil
are unicitatea
lui şi intuiţia
contează
mult în meseria
aceasta. Trebuie să
intuim fiecare mişcare
a lor, pentru că sunt imprevizibili în
anumite momente ale zilei din diferite
motive. Şi trebuie să intuim de ce au ei
nevoie, deoarece mulţi nu se exprimă
verbal, ci doar prin gesturi.”
Stela Oltean,
pedagog de recuperare
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Răsplată pentru cei mai buni
Copiii din sistemul de protecţie au demonstrat, din nou, că sunt talentaţi, creativi, foarte
inteligenţi şi cu mult potenţial. Peste 30 de copii, din clasele I-XII au răspuns provocării lansate
de conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş de
a participa la concursul de eseuri lansat în cadrul Revistei Despre familia noastră.
Concursul a constat în realizarea unor eseuri
cu tema: "Copiii vor eroi. Cine este modelul
tău de viață?” pentru copiii claselor I-IV şi
”Sănătatea stă în mâinile noastre” pentru copiii
claselor V-XII. În total, au fost realizate 31 de
eseuri, iar 8 cele mai bune dintre eseuri au fost
premiate. S-a ţinut cont de modul de redactare
a lucrării-conceperea, prezentarea şi ortografia,
respectarea temei, titlul sugestiv, originalitateamodul inedit şi creativ de exprimare.
În primii ani de viaţă şi începutul adolescenţei
copiii au nevoie de modele în viaţă, modele
după care se ghidează şi le copiază aproape la
indigo în activităţile zilnice. De la instructorul
de educaţie, părintele social, învăţătoarea
sau chiar naşa de botez sunt modele pe care
copiii le consideră demne de urmat şi cărora
le mulţumesc pentru devotament, dragoste şi
răbdarea cu care-i educă şi le îndrumă paşii în
viaţă. "Supereroul meu este mama, are grijă de
noi dacă suntem răciţi, ne iubeşte, ne cumpără
dulciuri, este frumoasă, dansăm şi cântăm cu
ea, ne învaţă să scriem, să citim", a spus dintrun suflet Rebeca. "Ne duce la plimbare şi mi-ar
plăcea să fie mama mea adevărată", a sărit să
completeze Noemi.
Tema ”Sănătatea stă în mâinile noastre” s-a
adresat copiilor care în perioada adolescenţei
trec prin transformări continue. Adolescenţa
este perioada în care viitorul adult trebuie
să-şi însuşească deprinderi pentru o viaţă
sănătoasă. Copiii, nu doar că au dat dovadă
de multe cunoştinţe de igienă, alimentaţie
sănătoasă, importanţa sportului pentru o
dezvoltare armonioasă, riscurile fumatului,
a consumului de alcool şi droguri, dar au
şi făcut recomandări de cum pot fi evitate
riscurile de a dezvolta o serie de afecţiuni.
"Când am citit tema prima dată m-am gândit
că e vorba de persoane care trebuie să ne
ajute să fim sănătoşi. Apoi, mi-am dat seama
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că noi trebuie să avem grijă, să facem sport,
să consumăm legume, să bem apă. M-am şi
documentat din cărţi, de pe internet despre
“Copiii vor eroi. Cine este modelul tău
de viață?” pentru copiii claselor I-IV
Premiul I Arva Noemi şi Barabaş Rebeca,
Complex CTF Reghin-Petelea
Premiul II Geta Samu, CTF Sărmaşu
Premiul III Sorina Feşteu, Complex CTF
Sâncraiu de Mureş-Sântana de Mureş
Menţiune Andrei Truţă, Complex CTF
Sâncraiu de Mureş-Sântana de Mureş
”Sănătatea stă în mâinile noastre”
pentru copiii claselor V-XII
Premiul I Alina Teglaş, Complex CTF
Sâncraiu de Mureş-Sântana de Mureş
Premiul II Vass Gyula, Complex CTF Sân
craiu de Mureş-Sântana de Mureş
Premiul III Barsonyi Cristina, Complex
CTF Sâncraiu de Mureş-Sântana de Mureş
Menţiune Otvos Roxana, CTF Zau de Câmpie

unele lucruri pe care nu le ştiam", a precizat
Alina Teglaş.

“Sănătatea stă în mâinile noastre”

Premiul I -Alina Teglaş, Compex CTF Sâncraiu de Mureş

”Copiii vor eroi. Cine este modelul tău de viață?”

Premiul I - Arva Noemi şi Barabaş Rebeca,
Complex CTF Reghin - Petelea

5

Curcubeul năstureilor pentru o familie fericită
Există o reţetă a succesului în relaţia părinte-copil? Cu siguranţă, reţetele sunt unice şi succesul
depinde de ingredientele folosite: de la dragoste, înţelegere şi până la atenţia părintelui, după
care tânjeşte copilul. Nici un lucru material nu va pansa rănile sufletului copilului lipsit de atenţia
părintelui, neglijat de cele mai multe ori. Pentru ca părintele, prins cu problemele din rutina zinică,
să înţeleagă ce înseamnă să petreacă un timp de calitate cu copilul lui, Echipa Intersectorială
Locală (EIL) din judeţul Mureş a lansat o nouă ediţie a campaniei "16 zile de activism împotriva
violenţei-petrece timp cu copilul tău", unde năsturelul este ambasadorul fericirii în familie.

Sute de copii, mii de năsturei, părinţi şi cadre
didactice din întreg judeţul au fost implicaţi
în acest an în campanie. Mesajele disperate
ale copiilor au ajuns la urechea instituţiilor
implicate în lupta împotriva oricărei forme
de violenţă asupra familiei şi a copilului.
Neglijarea din partea părinţilor ocupaţi cu
locul de muncă, preocupaţi de problemele
zilnice, au sădit durere în sufletul copiilor. "90%
dintre abuzurile asupra copilului se petrec
în familia care ar trebui să ofere siguranţă,
protecţie, conectare la nevoile copilului.
Este mediul în care, de cele mai multe ori,
apare abuzul, se creează nesiguranţa. Este
foarte important să ştim că cea mai frecventă
formă de abuz exercitată asupra copilului este
neglijarea. Şi când vorbim de neglijare vorbim
de neglijarea nevoilor lui de bază, în special
neglijarea emoţională", a atras atenţia Alina
Schenk, coordonator Centru de Consiliere
pentru Părinți, Organizația Salvați Copiii, filiala
Mureș. Reglementarea legislativă privind
protecţia copilului nu aduce după sine şi o
strategie clară de educaţie parentală, care să
ajute părinţii să îşi educe pozitiv copilul. În cele
16 zile de activism împotriva violenţei acest
lucru s-a dorit, să fie ajutaţi părinţii să înţeleagă
cum să petreacă timp de calitate cu copilul lor.
Pentru că oricât de multe obiecte materiale lear dărui, şi este firesc să fie făcut şi acest lucru,
dacă pentru puţin timp atenţia lor ar fi focusată
doar asupra copilului şi nevoilor sale, acesta va
avea sentimentul că este membru al familiei,
unde îşi poate spune ofurile, poate cere un
sfat. Şi atunci, sentimentul de apartenenţă,
de dragoste nu va mai fi căutat la prieteni sau
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anturaje nepotrivite.
Părinţii, au înţeles acest lucru, mai mult decât
s-au aşteptat organizatorii. Dovadă au stat
sutele de poze, trimise din partea unităţilor de
învăţământ, ce înfăţişau fel de fel de activităţi în
care părinţii alăturii de copiii lor s-au implicat
trup şi suflet în confecţionarea de lucrări unde
năsturelul a fost piesa centrală. "La ediţia din
acest an am avut unităţi şcolare sau grădiniţe
care s-au implicat cu tot efectivul. Am văzut
părinţi foarte mulţi, care au petrecut timp cu
copiii. Am văzut la Ceainăria părinţilor cupluri
tinere, care cu lacrimi în ochi, au venit să
recunoască că în anumite situaţii sunt depăşiţi
şi vroiau să afle cum pot face faţă, cum pot
face mai bine anumite lucruri. Dacă măcar
un gând au părinţii să petreacă nu neapărat
mai mult timp ci unul de calitate cu copiii lor,
sunt convinsă că nu ne-am străduit degeaba
şi am realizat un mare lucru", a punctat
Gabriela Pîncă, comisar de poliție, coordonator
Compartimentul de Analiză și Prevenire a
Criminalității din cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Mureș.
Şi angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC)
Mureş, asistenţii maternali şi copiii aflaţi
în plasament sau case de tip familial s-au
implicat în campanie. "Este foarte important
(n.r.-implicarea) pentru aceşti copii, ocrotiţi în
sistemul de protecţie, tocmai datorită situaţiei
de risc în care ei s-au aflat şi, pe de altă parte,

unii dintre ei se află într-un proces de reabilitare
tocmai datorită acestui flagel al violenţei", a
precizat Elida Deak, director general adjunct
al DGASPC Mureş.
Pe lângă imobilizarea exemplară a unităţilor
de învăţământ din judeţul Mureş, a părinţilor,
societăţii civile, mass media, toţi cei care s-au
implicat în transmiterea mesajului că neglijenţa
este de fapt o formă de violenţă asupra copilului,
un rol important îl are Echipa Intersectorială
Locală, formată la nivelul judeţului Mureş
din reprezentanţi a 13 instituţii publice care
desfăşoară activităţi în domeniul prevenirii,
monitorizării şi combaterii violenţei şi exploatării
copilului. "Îmi amintesc de perioada din anul
2005 când, într-un raport a apărut descrierea
acestui fenomen, a violenţei în familie, asupra
copiilor. Interesul faţă de fenomenul acesta
grav, petrecut în sânul familiei, l-a avut
DGASPC Mureş şi partenerii săi, Institutul Est
European de Sănătate a Reproducerii, încă
din anul 2004. Atunci a fost prima convenţie
când s-a colaborat pentru combaterea acestui
fenomen", a explicat Schmidt Lorand, director
general al DGASPC Mureş.

Pentru implicare, susţinere a serviciilor
specializate şi dăruire, Institutul Est
Europrean de Sănătate a Reproducerii
oferă în fiecare an o Diplomă de Excelenţă
partenerului celui mai implicat. În anul
2015, onoarea i-a revenit instituţiei
DGASPC Mureş, diploma fiindu-i înmânată
directorului general adjunct Elida Deak.

Violenţa se manifestă în orice moment în
societatea românească, la nivelul tuturor
treptelor sociale, cauzele fiind diverse. Pentru
ca acest fenomen să se atenueze foarte mult
este nevoie de pregătirea tinerei generaţii şi
implicare continuă.
"Într-o piesă de vestimentaţie s-au regăsit
atâtea persoane. Nasturii le-au adus acest
gând, că este bine ca familia să stea împreună,
că acolo este locul de suflet, unde nu se
întâmplă acte de violenţă.
Este o idee inedită pentru România şi sper
că într-o bună zi va fi preluată şi va deveni o
campanie de sine stătătoare", şi-a exprimat
speranţa Elena Micheu, director executiv
al Institutului Est European de Sănătate
a Reproducerii. La reuşita campaniei de
sensibilizare a opiniei publice, în lupta
împotriva violenţei, şi-au adus aportul în mod
direct, prin participarea la diferitele activităţi ale
campaniei un număr de 22.985 de persoane,
din care 21.656 copii/elevi şi 1.329 de cadre
didactice, specialişti şi părinţi.
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A külföldön munkát vállaló
szülők itthon maradt
gyerekeit figyelemmel
kíséri az állam.
Maros megyében 2015 első kilenc hónapjában több mint 1000 gyerek került a rokonok
vagy képzett nevelőszülök felügyelete alá vagy gyerekotthonokban, mivel a szülők
külföldre utaztak munkát vállalni.
A szülök által a rokonok vagy ismerősök felügyelete alá helyezett gyerekeket
figyelemmel fogja kísérni a hatóság, a 619/2015 kormányrendelet alapján, amely
meghatározza az eljárás formáját, valamit azt, hogy ezek a gyerekek milyen hivatalos
szolgáltatásokban részesülhetnek.
Az adatok begyűjtése és közvetítése, a
gyerekvédelmi hatóság felé, az iskola
feladatkörébe kerül, ahol minden
negyedév végén egy listát készítenek
azokról a gyerekekről akiknek szüleik
külföldre utaztak munkát vállalni, továbbá
azokat a gyerekeket is nyilvántartásba
veszik ak ik 12 hónapos külföldi
tartózkodás után kerültek vissza az
országba.

az iskola elhagyásához is vezethet” állítja
Doru Constantin, a Maros megyei Szociális
Ellátás és Gyerekvédelmi igazgatóság
vezetője.
Az első 6 hónapban, egy bizonyos gyerek
felügyeletére, egy személy kinevezése
után, a Gyerekvédelmi Hatóság egyszer
egy hónapban meglátogatja ezt a
személyt hogy informálja, tájékoztassa
és támogassa a munkájában.

Családi látogatások
Az iskolák által elkészített listák magukba
foglalják a család személyes adatait,
lakcímet, valamit a rokonok, hozzátartozok
adatait is.
A Gyermekvédelmi hatóságnak a
feladatköre lesz meglátogatni ezen
gyerekek otthonait és ellenőrizni, hogy a
szülők által közvetített adatok valóságosak,
megbizonyosodni hogy a szülők a törvény
értelmében jártak el és neveztek ki egy
felvigyázót a gyerekük számára.
A szülők által kijelölt személy 18 éven
felüli kell legyen, rokoni kapcsolatban kell
legyen a gyerek szüleivel, valamit meg kell
felelnie anyagi és morális szinten egyaránt
a gyereknevelés feltételeinek.
“A legnagyobb probléma ezekkel a
gyerekekkel az hogy bár nem szenvednek
anyagi hiányt, ennek ellenére olyan
érzelmi sérüléseket szenvednek ami akár

A gyerek iskolai állapotának
a felügyelete
A nevelőszülők, az eljárás értelmében,
figyelemmel fogják kísérni a gyerek iskolai
teljesítményét és abban az esetben ha ez
csökkenő tendenciát mutat, kötelességük
írásba értesíteni a gyerek osztályfőnökét.
Az osztályfőnök feladatta lesz, hogy az
iskolai tanácsadó segítségét kérje, valamit
ha a gyerek teljesítménye nem javul
három hónap leforgása alatt, értesítse a
Megyei Gyerekvédelmi Hatóságot.
Amennyiben feltételezhetően a
gyerek érzelmi sérüléseket szenved,
a Gyerekvédelmi Hatóság kijelöl egy
pszihologust a gyerek számára.
“ Vannak esetek amikor ezek a gyerekek
nem beszélik a román nyelvet, így fen
áll az elszigetelődés veszélye. Voltak
hasonló eseteink Olaszország vagy
Spanyolországból érkezett gyerekekkel”
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pontosított Doru Constantin.
Azonosítani a lehetséges
kockázati helyzeteket
Az új Kormányintézkedések magukban
foglalják azoknak a gyerekeknek az
azonosítását akiknél fennáll a családtól
való elszakadás veszélye.
A Gyerek védelmi Hatóság által
felügyelő hatáskörébe fog tartozni az,
hogy amennyiben kevesebb mint 5
lehetséges kockázati tényező áll fenn, a
felügyelő évenként fogja meglátogatni a
gyereket, de amennyiben ezek a kockázati
tényezők több mint 10 fölé emelkednek,
a felügyelő negyedévenként látogatja
meg a felügyelete alá helyezett gyereket.
Az adatok összesítése után egy jelentést
készítenek, ami magába foglalja a gyerek
iskolai teljesítményét, egészségi állapotát,
baráti körét.
Ezt a jelentést átadják a család azon
személyének akinek a gondozásában
helyezték a szülők a gyereket.
Amennyiben megállapítják, hogy a
gyerek érzelmileg sérült, nehézkes
az iskolai beilleszkedése, az iskolai
teljesítménye nem javul, egészségi
állapota romlik, a gyerekvédelmi
felügyelő kötelessége lesz írásban
értesíteni a Gyerekvédelmi Hatóságot
és támogatást kérni.

Jucării, de la copii pentru copii
Pe mulţi copii caritatea îi caracterizează cât pentru un om mare. Se bucură de jucării şi dulciuri
şi, ştiu că lipsa lor le-ar provoca tristeţe şi dezamăgire. Aşa se face că, mulţi dintre copiii din
Tîrgu-Mureş, şi nu numai, au decis să găsească alţi părinţi mici pentru jucăriile lor. Norocoşii au
fost copiii din Centrul Maternal "Materna", un serviciu aflat în subordinea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş.
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
(DJST) Mureș, în colaborare cu Asociația Copiii
Palatului și cu sprijinul Bibliotecii Județene
Mureș, au desfășurat în perioada 14-28
septembrie 2015 proiectul „Fii activ! Implică-te!”,
ce a constat în campanii de colectare cărți și
jucării, în cele 7 centre special amenajate de pe
raza orașului Tîrgu-Mureș: Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret Mureș, Palatul Copiilor
Tîrgu-Mureș, Biblioteca Județeană Mureș,
Școala Gimnazială „Mihai Viteazu”, Școala
Gimnazială „Serafim Duicu”, Școala Gimnazială
„Nicolae Bălcescu”, şi Școala Gimnazială „Liviu
Rebreanu”.
Păpuşi, maşinuţe, mascote de pluş, puzzle,
jocuri donate de elevii mureşeni au adus
bucurii şi zâmbete pe feţele micuţilor de la
Centrul Maternal "Materna". "Ştiam că Centrul
Materna este un centru pentru mame şi copii,
care are drept scop îngrijirea acestora. Am
considerat că ar fi benefic un mic ajutor din
partea noastră, a comunităţii. Sunt jucării
donate din suflet din partea unor copii", a
precizat Anca Şandru, director executiv adjunct
al DJST Mureş, plăcut impresionată de modul
în care mamele au grijă de copii în cadrul
centrului, de condiţiile foarte bune şi ajutorul
oferit de specialişti, astfel încât ele să înveţe
şi să se poate reintegra pe viitor în societate.
"Întotdeauna, atât personalul cât şi beneficiarii

Centrului Maternal se bucură atunci când
observăm interes din partea comunităţii, indiferent
sub ce forme se manifestă acest interes", a adăugat
Geta Podar, directorul Centrului.
Centrul ”Materna” a luat fiinţă în 2003 printr-un
program Phare și este un loc unde mamele
şi copiii lor beneficiază de acompaniere
pluridisciplinară, participând într-un program

de prevenire a marginalizării sociale a mamei
singure. Cea mai mică dintre mămicile
adăpostite aici a avut 11 ani şi cea mai în
vârstă 41 de ani. "De multe ori, centrul este
plin, fiind multe cazuri care au nevoie de ajutor.
Recomandarea, potrivit standardelor minime
obligatorii, este ca perioada de rezidenţă
să fie în medie 6 luni. Ne-am confruntat
cu situaţii în care cele şase luni nu au fost
necesare şi problemele cu care s-au confruntat
beneficiarele s-au rezolvat mai repede. În
schimb, sunt şi situaţii în care 6 luni nu sunt
suficiente pentru a rezolva problemele cu care
se adresează mămicile şi atunci suntem nevoiţi
să prelungim perioada de rezidenţă", a explicat
directorul Centrului Maternal "Materna".
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Munca în echipă a creat
"Magia sărbătorilor de iarnă"
Implicarea este cuvântul de ordine pentru o comunitate civilizată, pentru închegarea unei echipe.
Iar angajaţii şi beneficiarii din sistemul de protecţie al copiilor din judeţul Mureş au înţeles acest
lucru. Dovadă stă organizarea primei ediţii a „Târgului de Iarnă: Magia Sărbătorilor de Iarnă”, la
Complexul de Case de Tip Familial Sâncraiu de Mureş- Sântana de Mureş, un proiect educaţional
cu participare regională şi inter-judeţeană.

O simplă idee s-a transformat într-un frumos
eveniment, un târg de iarnă la care au participat
mai multe servicii din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
(DGASPC) Mureş, dar şi alte instituţii din judeţ
şi din afara judeţului: Complexul de Case
de Tip Familial Sâncraiu de Mureş- Sântana
de Mureş, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Căpuşul de Câmpie, Centrul Rezidenţial
pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice
Ceuaşu de Câmpie, Serviciul de coordonare şi
administrare a caselor de tip familial Miercurea
Niraj, Serviciul de coordonare şi administrare
a caselor de tip familial Târnăveni, Biblioteca
"Liviu Rusu" Sărmaşu şi Centrul de plasament
"Borosnyay Kamilla" Covasna.
"De la an la an simt cum creştem, şi când
spun asta mă refer şi la copii şi la angajaţi,
la colegii mei instructori, părinţi sociali. Văd
mai multă implicare, văd o muncă de echipă.
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Asta înseamnă atunci când fiecare contribuie
pe măsura posibilităţilor. Bineînţeles, aportul
unui coordonator este esenţial, şi aici vreau
să-i mulţumesc pentru idei şi resursele pe
care a reuşit să le mobilizeze doamnei Diana
Şerban, şefa serviciului. Atunci când pui suflet
în tot ceea ce faci, lucrurile vin mult mai firesc
şi mai uşor.
Este pentru prima dată când mai multe servicii,
la un loc, contribuie şi realizează un târg de
iarnă. Şi până acum am avut activităţi, dar
erau gândite la nivel de servicii cu proprii
copii, proprii colegi. Acum, am ajuns la un alt
nivel de cooperare, lucrează mai multe echipe
într-o echipă mai mare. Aceasta este marea
familie a DGASPC-ului", a afirmat cu mândrie
în glas Elida Deak, director general adjunct al
DGASPC Mureş.
Coroniţe, lumânări, ornamente pentru bradul
de Crăciun, confecţionate din diferite materiale,

picturi de icoane pe sticlă şi multe alte
exponate realizate de beneficiarii din sistemul
de protecţie, şi nu numai, au încântat ochii
invitaţilor la târg. "Copiii au lucrat pe grupuri
pentru că unii dintre ei nu au abilităţi practice,
fiecare cu părticica lui bună", a precizat Diana
Şerban, şef Serviciu Complex de case de tip
familial Sâncraiu de Mureş.
Mare a fost bucuria copiilor din Complexul
de la Sâncraiu de Mureş în momentul în care
obiectele la care şi-au adus aportul au fost alese
de vizitatori. "Am avut o icoană pictată de mine
şi s-a vândut", a exclamat cu mult entuziasm
Lăcrămioara, o tânără care a participat la
atelierul de pictură de icoane pe sticlă ce a avut
loc în cadrul complexului în vara anului 2015.

"În fiecare copil putem găsi o valoare"

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. "Observ că, într-adevăr
instructorii reuşesc să scoată din copii tot
ceea ce este nobil. În fiecare copil putem
găsi o valoare. Au talent la lucrări, tot felul de
prezentări, sunt implicaţi în activităţi festive
şi, toate acestea, demonstează că aceşti copii
sunt la fel ca ceilalţi din comunitate, cu nimic
nu sunt mai prejos, şi eu cred că şi acest lucru
demonstrează că sistemul merge într-o direcţie
bună", a apreciat Schmidt Lorand, directorul
general al DGASPC Mureş.
Târgul de Crăciun s-a încheiat cu un concert de
colinde susţinut de copii, înmânarea diplomelor
de participare şi, aşa cum e firesc în fiecare an,
în preajma sărbătorilor de iarnă, vizita lui Moş
Crăciun încărcat cu multe cadouri pentru copii.

Mulţumiri partenerilor implicaţi în acest proiect:
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna
Biblioteca Orăşenească “Liviu Rusu” Sărmaşu
Biblioteca Orăşenească Iernut
Şcoala Gimnazială Specială Cluj-Napoca
Serviciul Administrare şi Coordonare CTF din cadrul DGASPC Mureş
Centrele Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice din cadrul
DGASPC Mureş

11

Profesionişti în relaţia cu copilul
Răbdarea, competenţa, creativitatea, relaţia de încredere cu copilul sunt calităţi ce conduc la
reuşita parteneriatului instructor-copil, părinte social-copil. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă
independentă, participarea copilului în comunitate, diminuarea situaţiilor de risc în munca cu
copiii din serviciile de tip rezidenţial sunt module pe care instructorii şi părinţii sociali din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş le-au urmat în
cadrul unei programe de formare pentru a dobândi noi cunoştinţe de relaţionare cu copilul, de a
identifica nevoile acestuia şi de a găsi soluţiile potrivite în orice situaţie.

În cadrul parteneriatului pe care DGASPC Mureş
îl are cu Centrul de Resurse şi Informare pentru
Profesiuni Sociale Bucureşti sunt dezvoltate
mai multe module de pregătire în structurile
de educaţie din casele de tip familial din
judeţul Mureş. Scopul cursului este de a ajuta
personalul să dezvolte mai multe abilităţi, de
a-i pregăti în cadrul formării continue pentru
abilităţile de trai independent ale copiilor,
cum să reacţioneze şi să gestioneze situaţiile
de criză ce apar în serviciile rezidenţiale. Pe
“Prin exemplul
personal îl putem
face pe copil
să-şi dorească
să ajungă şi el
cineva în viaţă,
să se descurce.
Comunicarea
cu ei este foarte
importantă. Eu le
dau foarte multe exemple din viaţa mea
personală şi cred că pot să înveţe, le spun
unde am greşit şi ce realizări am avut.
Am copii care au terminat liceul, au luat
Bacalaureatul, copii care acum sunt
studenţi.”
Maria Botor, instructor de educaţie,
CTF Sântana de Mureş-Sâncraiu
de Mureş

lângă partea teoretică, cursanţii au şi exerciţii
practice, activităţi pe care le desfăşoară cu
copiii din serviciile unde activează. "Foarte
mulţi instructori au deja o vechime în sistem,
au realizări cu copiii. Fiecare copil are un
potenţial şi, ca instructor, trebuie să-l ajuţi să
atingă acel maxim de potenţial. Atunci când
există o relaţie afectivă între instructor şi copil,
bazată pe încredere, acel instructor are toate
şansele să îndrume copilul aşa cum trebuie
pentru viitorul lui. Trebuie să cunoaştem
copilul, să-l învăţăm să aibă o atitudine pozitivă
faţă de multe lucruri. Rezultatele se văd după
ani, foarte mulţi dintre ei au avut o relaţie mai
apropiată cu copiii, fiind unul dintre factorii
care au dus la reuşită", a precizat Elida Deak,
director general adjunct al DGASPC Mureş.
În procesul de educare al copilului este
importantă echipa formată din părinte
social-instructor-copil, dar şi cadrul didactic şi
comunitatea. Feedbackul vine de la comunitate
şi abilitatea de a modela caracterul copilului,
deprinderea lui de viaţă independentă şi
comportamentul în societate stă şi în abilităţile
pe care instructorii, părinţii sociali le au şi le
dezvoltă, de la caz la caz, cu fiecare copil, în parte.
Mai precis, planurile individualizate cu fiecare
copil în parte nu trebuie să fie doar scriptic ci şi
aplicate faptic, prin diverse metode personalizate.
"Nu trebuie să se ocupe doar de hârtie, ci chiar
să vadă activitatea, dacă o aplică (n.r-să vadă
dacă copilul aplică ce i se spune), să aibă puţină

Date de contact DGASPC Mureş
Email: office@dgaspcmures.ro,
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creativitate, să intervină cu metode care să-l
atragă pe copil, având în vedere că au copii pe
grupe de vârstă diferite şi fiecare reacţionează
diferit", a punctat psihologul Daniela Mihail, unul
dintre formatorii din cadrul cursului.
Eforturile depuse de instructori şi părinţii sociali
se văd în timp, mulţi se pot lăuda cu copii
care au finalizat 12 clase, au luat Bacalaureatul,
au reuşit să studieze la un postliceal sau la o
facultate sau chiar să aibă un loc de muncă,
şi-au întemeiat o familie.
“Noi trebuie să le
explicăm, să-i
ajutăm să se
reintegreze în
societate, dar
depinde şi de
cum gândesc
copiii. Sunt copii
care au ieşit din
sistem, de la noi,
din casă, şi ne sună să ne ceară părerea, ne
mulţumesc că ne-am ocupat de ei pentru
că sunt priviţi cu alţi ochi de societate. Sunt
mândrii că lucrurile pe care le-au învăţat de
la noi, de-a lungul anilor, pot să le pună în
practică.”
Margareta Ianoşi,
părinte social
CTF Reghin

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