
Oferă și protejează, fii ”umbrelă” 
pentru cei din jurul tău!



EVENIMENT

Distracție de poveste la Balul Strugurilor

O nouă ediție a Balului Strugurilor a creat un nou prilej de sărbătoare cu distracție, jocuri și multă voie 
bună pentru copiii și tinerii beneficiari ai Centrului Rezidențial pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice 
(CRCDN) Ceuaşu de Câmpie. Instructorii, personalul Centrului, conducerea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, personalul și beneficiarii din diferite servicii ale Direcției 
și-au dat întâlnire la Căminul Cultural din Ceuașu de Câmpie. 

Zâmbetele de pe fețele tinerilor, 
veselia ce i-au cuprins și frenezia 
distracției a devenit molipsitoare 

pentru toți invitații, care s-au lăsat antrenați 
de ritmurile muzicii, pe ringul de dans. 
Evenimentul a ajuns, în acest an, la cea 
de-a doua ediție și se dorește să devină 
un eveniment anual și de acum încolo. 
”Copiilor le-a plăcut foarte mult ediția de 
anul trecut, la fel și colegilor, și am decis, 
astfel, să continuăm tradiția”, a precizat Ligia 
Vamoş, șef CRCDN Ceuașu de Câmpie. 

”Acasă” , la casa 417
Pentru o parte dintre beneficiarii din 
Centru, toamna anului 2016 a însemnat 
și reîntoarcerea ”acasă”.  Casa numărul 
417 a intrat într-un amplu proces de 
renovare în toamna anului 2015. Pe 
parcursul acestei perioade, beneficiarii 

au fost distribuiți în alte case din cadrul 
Centrului. 
Pe lângă lucrările de renovare și igieni-
zare, s-a construit un izolator, un cabinet 
me dical și o baie. În ciuda problemelor 
de sănătate pe care le au, momentul 
revenirii ”acasă” nu a trecut neobservat 
de către beneficiari. ”Indiferent de pro-
blematica lor, de gradul de handicap, au 
simțit că au revenit acasă, în camera lor. 
S-au bucurat, unii chiar au avut un fel 
de reacție fiziologică, au tremurat, altora 
le-a curs lacrimi”, a adăugat Ligia Vamoș. 
Copiii şi tinerii cu dizabilităţi au nevoie 
de o lume în care guvernează toleranţa, 
înţelegerea, respectul, atitudinea non-
discriminatorie şi dragostea necon di-
ţio nată. Pentru personalul din CRCDN 
Ceuașu de Câmpie nu este uşor să creeze 
această lume, dar nici imposibil.
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Cămin, masă, sfaturi, ajutor pentru deprinderea abilităților de a fi mame la vârste fragede, lucruri materiale 
pentru întreținerea copilului sunt o parte dintre beneficiile pe care tinerele mămici, minore, le primesc la 
Centrul Maternal ”Materna” din Tîrgu-Mureș. Dacă statul român le oferă condițiile necesare pentru un trai 
decent în cadrul Centrului, prin intermediul colaborărilor cu diferite ONG-uri, mămicile sunt sprijinite cu 
lucruri materiale și după ce părăsesc căminul provizoriu. O astfel de colaborare se derulează cu pompieri 
din Marea Britanie, membrii Operation Sabre, al căror scop este nu doar de a sprijini județul Mureș cu 
autospeciale de pompieri, ci și acela de a ajuta grupurile vulnerabile să beneficieze de ajutoare materiale. 

Colaborare româno-engleză  
pentru mămicile de la ”Materna”

Membrii Operation Sabre 
s-au aflat în această toamnă 
pentru a treia oară la Centrul 

Maternal ”Materna”, aducând cu ei 
cadouri pentru mămici și copilașii lor: 
articole de îmbrăcăminte, pături, lenjerie 
de pat, electrice, încălțăminte, jucării, 
premergătoare, dulciuri, etc.
”Prietenii noștri (n.red-pompierii englezi) 
se află pentru a treia oară în acest centru. 
Și-au arătat intenția de a vizita Centrul 
Maternal, de a cunoaște cazurile cu care 
noi ne confruntăm, în ideea de a iden-
tifica anumite nevoi pe care dânșii, din 
resurse proprii, le-ar putea satisface. Au 
venit cu foarte multe ajutoare, strânse 
de către dânșii din comunitatea din 
care provin, lucruri de care au beneficiat 
mamele din Centru. Lucrurile pe care le 
primim de la oameni cu suflet sunt lucruri 
pe care ele le pot lua acasă astfel încât 
să înceapă o nouă viață în momentul în 
care reușim să le integrăm. Practic, toate 
aceste lucruri donate sunt lucruri care 
reprezintă o nouă  ”zestre” pentru ele”, 
a precizat Georgeta Podar, șef Centrul 
Maternal ”Materna”. 
Identificarea Centrului Maternal ”Materna” 
de către pompierii englezi, voluntari 
Operation Sabre, a fost realizată cu 
ajutorul Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență ”Horea” Mureș. ”Este o organizație 
caritabilă (n.red.-Operation Sabre),  ce se 
bazează pe sprijinul comunității. Cei care 
sprijină activitatea donează bani și dacă 
nu au bani atunci donează haine, jucării. 

Aceste materiale ajung nu doar pentru 
Centrul Maternal ci și pentru casa de 
bătrâni de la Sighișoara.  Principalul scop 
al organizației este să sprijine județul 
Mureș cu autospeciale pentru pompieri, 
iar obiectivul secundar este de a sprijini 
comunitățile. De aceea, venim cu ma-
teriale donate de comunitățile locale 
(n.red-din Marea Britanie)”, a explicat 
Steve Worrall, President Operation Sabre.
Modul de organizare al Centrului, felul 
în care sunt tratate mămicile cu copiii, 
precum și investițiile de aici nu au trecut 
neobservate, englezii având doar cuvinte 

de laudă. ”Este o mare diferență față de 
imaginea orfelinatelor care era înainte de 
Revoluție. Frecvent, avem prezentări la 
Clubul Rotary, diferite organizații, școli și le 
arătăm ce s-a făcut aici, să se vadă că acea 
imagine a orfelinatelor s-a îmbunătățit 
mult”, a adăugat Steve Worrall. 
Pompierii englezi nu au sprijinit Centrul 
doar cu produse materiale, ci au efectuat 
o serie de reparații, au montat detectoare 
de fum și au decorat pereții dormitoarelor 
cu stickere decorative, lucru pentru care au 
primit drept răsplată zâmbete din partea 
copiilor și mulțumiri din partea mămicilor. 
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Tárt kapuk a szászrégeni Családi 
Nevelőotthon gyermekeinek szívéhez

“Nem számít kik vagyunk, mert végsősoron egyformák vagyunk: mindannyian nevetünk, mindannyian sírunk, 
mindannyian érzünk örömöt és fájdalmat. Itt az ideje befele tekinteni. Eljött az idő, hogy megszüntessük a 
megkülönböztetést: nő, keresztény, szegény, férfi, szinesbőrű, indián, magyar, gazdag, ateista, roma, román, 
fehér” ez a szászrégeni Családi Nevelőotthon gyerekeinek és fiataljainak üzenete a közösség felé. A Nyílt Napok 
alkalmával a kedvezményezettek megnyitották lelkük kapuját, hogy a közösség tagjai megismerhessék őket, 
és meggyőződjenek arról, hogy ők is a társadalom tagjai.

A Nyílt Napok alkalmával, a 
Szászrégeni Családi Nevelőotthon 
első ilyen jellegű rendezvényén, 

a fiatalok a vendégeket saját maguk 
készítette alkotásokkal fogadták, 
festményektől és üvegre festett 
ikonoktól elkezdve dísztárgyakig, 
valamint egy szép előadással. A 
gyermekek és fiatalok minden 
igényét kielégítő, képzett személyzet 
csapatmunkájának eredményeként, 
a gondozottak képesek a közösség 
más tagjaival kapcsolatot kiépíteni, 
“Az utóbbi években elmondhatom, 
hogy nagyon sokminden változott 
Szászrégenben de más központjainkban 
is. Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt 

sok észrevételt és panaszt kaptunk, 
de az itt elvégzett munka meghozta 
gyümölcsét. A személyzet képesítése, 
ami az elhelyezésben lévő gyerekekkel 
való munka során felmerülő gondok 
kezelését illeti, most hozza  meg az 
eredményét, mert megszüntek a 
negativ visszajelzések. Köszönöm az 
odaadást és alázatosságot.” köszönte 
meg alkalmazottjainak Dr. Schmidt 
Loránd, a Maros Megyei Szociális 
és Gyermekvédelmi Igazgatóság 
vezérigazgatója. Az alkalmazottaknak a 
kedvezményezettekkel való munkájában 
elért eredményeit nemcsak a panaszok 
hiányában mérik. Sokan azon fiatalok 
közül akik elhagyták a rendszert, 
elhelyezkedtek a munkaerőpiacon. 
“A szászrégeni nevelőotthonok 
kedvezményezettjei közül  nagyon  sokan 
Szászrégen közelében találtak munkát. 
Nagyon jó az együttműködésünk a 
Mobiladalin céggel (szerk. megj.: egy 
szászrégeni vállalat), ahol nagyon 
sok fiatalt alkalmaztak, amiért külön 
köszönettel tartozom nekik. Amellett, 
hogy alklamazták őket, több mint 20 fiatal 
szolgálati lakást is kapott. Számunkra 
nagyon fontos ez, mivel nem minden 
fiatalnak sikerül huzamosabb ideig 
megtartania munkahelyét” pontosított 
Elida Deák, a  Maros Megyei Szociális 
és Gyermekvédelmi Igazgatóság 
aligazgatója.
A Szászrégen – Petelei Családi 
Nevelőotthon kilenc családi házat foglal 
magába és “otthont” jelent 45, 6 és 22 év 
közötti gyereknek és fiatalnak.

4  |    |  2016



EVENIMENT

Porți deschise spre sufletele 
beneficiarilor din CTF Reghin

”Nu contează cine suntem pentru că în cele din urmă suntem toți la fel în interior: toți râdem, toți plângem, 
toți simțim bucurie, toți simțim durere. Deci este timpul să începem să privim în interior. Este timpul să oprim 
discriminarea: femeie, creștin, sărac, bărbat, negru, indian, maghiar, bogat, ateu, rrom, român, alb”, este 
mesajul pe care copiii și tinerii de la CTF Reghin îl transmit comunității. De Ziua Porților Deschise, beneficiarii 
și-au deschis porțile sufletului pentru ca membrii comunității să facă cunoștință cu ei, să-i cunoască, să afle 
că și ei fac parte din societate.

De Ziua Porților Deschise, primul 
eveniment de acest gen 
organizat la CTF Reghin, tinerii 

și-au întâmpinat oaspeții cu lucrări 
realizate de ei, de la picturi și icoane 
pe sticlă la obiecte de artă decorativă, 
precum și cu un frumos program artistic.  
Modul în care acești copii și tineri sunt 
pregătiți  să dezvolte relații cu membrii 
comunității reprezintă munca în echipă a 
unui personal calificat să facă față tuturor 
nevoilor acestora. ”În ultimii ani, pot să 
spun că lucrurile s-au schimbat foarte 
mult la Reghin, dar și în celelalte servicii 
ale noastre. Îmi amintesc că, în urmă 
cu câțiva ani, aveam mereu sesizări și 
reclamații dar, din fericire, munca depusă 
aici a dat roade. Pregătirea personalului 
pentru a face față oricăror probleme ce  
se pot ivi în munca cu copiii din pla sa-
ment acum își arată roadele, deoarece 
sun tem lipsiți de sesizări. Mulțumesc  
pentru dărurire și aplecare”, le-a mulțumit 
angajaților Dr. Schmidt Lorand, directorul 
general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului (DGASPC) 
Mureș.

Rezultatele obținute de angajați în 
munca de zi cu zi cu beneficiarii își arată 
roadele nu doar prin lipsa de sesizări și 
reclamații. Mulți dintre tinerii care au 
părăsit sistemul au reușit să se încadreze 
în câmpul muncii. ”Foarte mulți dintre 
beneficiarii caselor de la Reghin și-
au regăsit locul aproape de Reghin.  
Avem o colaborare bună cu Mobiladalin  
(n.red-firmă din Reghin) unde sunt 
anga jați foarte mulți tineri, și pentru 
asta le mulțumesc. Dar pe lângă faptul 
că i-au angajat, peste 20 de tineri au 
primit și locuință de serviciu. Pentru 
noi înseamnă foarte mult, pentru că nu 
orice tânăr reușește să își păstreze atâția 

ani de zile un loc de muncă”, a precizat 
Elida Deak, director general adjunct al 
DGASPC Mureș. 
Complexul de Case de Tip Familial 
Reghin-Petelea cuprinde nouă case de 
tip familial și înseamnă ”acasă” pentru 45 
de copii și tineri, cu vârsta cuprinsă între 
6 și 22 de ani.
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EDUCAȚIE

EDUC PLUS, perfecționare profesională în munca cu copiii
Dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă, participarea copilului în 
comunitate, diminuarea situaţiilor de risc 
în munca cu copiii din serviciile de tip 
rezidenţial, dar și modalități de dezvoltare 
a capacității personale de acțiune sunt 
module din cadrul proiectului EDUC PLUS, 
pe care instructorii şi părinţii sociali din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) 
Mureş le-au urmat în cadrul unui program 
de formare profesională pentru a dobândi 
noi cunoştinţe de relaţionare cu copilul, 
de a identifica nevoile acestuia şi de a găsi 
soluţiile potrivite în orice situaţie.
Proiectul, dezvoltat în mai multe județe din 
țară, și-a propus să contribuie la perfecționarea 
profesională a educatorilor din servicii de tip 
rezidențial, să identifice bune practici pentru 
integrarea în școală și în comunitate a copiilor 

protejați în servicii de tip rezidențial. În cadrul 
conferinței de încheiere a seminarului EDUC 
PLUS, una dintre concluzii a fost că, pe viitor, 
acest tip de cursuri s-ar putea să fie dezvoltate 
și la nivelul Direcțiilor din alte județe. 
Feedback-ul din partea cursanților a fost 
unul pozitiv, potrivit chestionarelor de 
opinie, împărțite la finalul seminarului. 
• ”Un curs inovativ, creativ, plin de elemente 
practice, un curs de inițiere și chiar de 

perfecționare a cunoștințelor dobândite 
pe parcursul muncii noastre, un curs care 
ne ridică la nivelul generațiilor de copii cu 
care lucrăm, baza sau " fundația" meseriei 
noastre”. Laura Mihuți
• ”Cursul acesta m-a făcut mai motivată din 
punct de vedere profesional și personal și 
mi-a dat curajul să trec la următorul nivel, 
de a nu mă limita la atât, mi-am recâștigat 
încrederea în mine”. Mihaela Moldovan

Lecții despre cum să crești un copil sănătos și fericit
Misiunea creșterii unui copil sănătos și 
fericit este mai grea decât oricare altă 
provocare a vieții, pentru orice persoană: 
să fie receptivă la cerințele copilului, să aibă 
capacitatea de a-l îndruma în mod adecvat, 
de a-i oferi un model corect de conduită. 
Personalul din serviciile rezidențiale pentru 
copii-case de tip familal, centru de primire 
în regim de urgență a participat la o 
sesiune de pregătire, în perioada 15-24 
noiembrie, ce a cuprins mai multe module, 
parte practică și teorie, unde au primit 
informații despre rolul și responsabilitățile 
personalului angajat în casele de tip 
familial, despre comunicare, inteligență 
emoțională, atașament, imaginea și 
respectul de sine, încrederea în forțele 

proprii, etapele de dezvoltare ale copilului, 
noțiuni despre ADHD, despre tulburările 
de conduită, intervenții în situații de criză, 
disciplinare pozitivă și timp liber.
Fie că ne referim la stilul de viață, concepții 
despre lume, comportamentul față de 
ceilalți, în funcție de exemplul pe care îl oferă 
adultul copilului, așa vor fi și roadele culese. 
”Comportamentul unui copil se poate 
schimba în bine. Le-am oferit model pe 
noi, îi îndrumăm să facă lucruri bune,  
comunicăm cu ei și lucrăm în echipă cu 
colegii. Am copii care au părăsit sistemul, 
lucrează, se descurcă, dar mă sună să 
îmi ceară sfaturi cum să se comporte în 
anumite situații. Am avut copil care atunci 
când a ajuns la noi avea probleme de 

comportament, dar de când este la noi 
s-a schimbat în bine, îi place la școală, are 
note bune, s-a adaptat la rutina noastră. 
Trebuie să fii bun, să-l înțelegi pe copil, să 
te pui în locul lui, să știi ce a pătimit înainte 
să ajungă la tine”, consideră Andreea Bucur, 
părinte social la CTF nr.4 din Complexul de 
case de tip familial din Sâncraiu de Mureș-
Sântana de Mureș. 

CONCURS
Ești plin de energie? Iubești să dansezi pe hiturile 
momentului? Participă la competiția de Street 
Dance, organizată de Direcția Generală de Asistență 
Socială  și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș pentru 
copiii din sistemul de protecție, atât din casele de tip 
familial, cât și din asistența maternală profesionistă.
Competiția presupune pregătirea a două stiluri 
de dans, ce aparțin de street dance. Pot participa 
copii atât la proba individuală, cât și pe echipe. 

Intenția de participare la concurs va fi trimisă până 
la data de 1 februarie, pe adresa DGASPC Mureș-
Tîrgu-Mureș,  str. Trebely nr. 7 sau pe adresa de 
email dgaspcmonitorizare@gmail.com sau fax 0265-
211699; 0265-211561
Intenția trebuie să fie vizată de instructorul/persoana 
care pregătește copilul/copiii pentru concurs. 
Competiția va avea loc în luna februarie, la o dată 
ce va fi comunicată ulterior. Premii surpriză.
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Halloween-legende, personaje și distracție la maxim

Împreună cu invitații de la CITO Dum-
brăveni II, CITO Mediaș și Centrul de 
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 
Luduș, beneficiarii de la CITO Căpușul 
de Câmpie au marcat sărbătoarea de 
Halloween printr-un frumos carnaval și 
concurs de dans. Oaspeții au avut ocazia 
să viziteze centrul, expoziția de lucrări 
realizate de beneficiarii din CITO Căpușul 
de Câmpie, precum și o mini expoziție 
care a ilustrat costumele de carnaval 
și personajele de la edițiile trecute ale 
carnavalului. 

”Scopul urmărit a fost de socializare, 
comunicare, cunoașterea unor abilități 
ale celor implicați, dorința de a ne face 
înțeleși de către ceilalți, dorința de 
integrare și schimbarea mentalității 

comunității prin sensibilizarea acestora 
față de persoanele cu nevoi speciale și de 
acceptare din partea societății”, a precizat 
psiholog Elena Mărginean.
De la petrecere nu au lipsit veselia, buna 
dispoziție, muzica și concursul de dans.
Parada costumelor de carnaval a 
adus în fața publicului costume de 
monștrii, schelete, vrăjitoare, vampiri, 
cadâne, mușchetar, gnom, clown, zâne, 
arlechin, etc.
Pentru beneficiari, ziua s-a încheiat cu o 
excursie la Grădina Zoologică din Tîrgu-
Mureș.

Halloween-ul și-a găsit loc și în acest an la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională (CITO) Căpușul de 
Câmpie. Sub motto-ul “Nouă ne pasă- acordă-ne o șansă, și noi putem face lumea mai bună”, la CITO Căpușul 
de Câmpie s-a desfășurat cea de-a VI-a ediție a evenimentului ”Halloween party-Culorile toamnei”.

”Together for better”, mini vacanță la Bușteni

Persoane cu dizabilități din mai multe 
județe ale țării și-au dat întâlnire, 
în această toamnă, la cea de-a II-a 
ediție a a evenimentului "Together 
for better", o mini tabără or ga nizată 
la Bușteni, la invitația Asociației Down 
Plus București. La acest eveniment 

au participat și beneficiari de la 
Centrul de Integrare prin Terapie 
Ocupațională Căpușul de Câmpie și 
Centrul de Recuperare și Rea bilitare 
Neuropsihiatrică Luduș. 
În cadrul proiectului, s-au desfăşurat 
diverse activităţi cultural-sportive, 

participare la spectacol, s-au organizat 
vizite de informare, socializare și 
spirituale la Biserica-cetate și Casa 
prințului Charles din Viscri, Cetatea 
Rupea, Castelul Cantacuzino, Mănăs-
tirea Caraiman din Bușteni, Castelul 
Peleș din Sinaia. 



SOCIAL

Părinte de ”împrumut”, 
din dragoste pentru copii
Dragoste pentru copii, vocație, responsabilitate sunt ingredientele de bază de care are nevoie orice 
persoană pentru a îmbrățișa meseria de asistent maternal profesionist sau părinte de ”împrumut”. Un 
copil luat în plasament este ca și al tău, ai grijă de el să se dezvolte armonios pe toată perioada în care 
este ”copilul tău”, îi veghezi somnul, îl îmbraci, îl hrănești, îl duci la școală. Este o meserie de suflet, cu 
multe satisfacții și remunerată de stat. 

Viorica Moldovan locuiește în comuna 
Gurghiu și este de zece ani asistent 
maternal. Are proprii copii, care și-au luat 

zborul de la casa părintească, însă golul lăsat în 
casă, după plecarea lor, a fost luat de copiii pe care 
i-a luat în grijă. De-a lungul timpului, a avut în grijă 
mai mulți copii, care au fost integrați în familii, iar 
în prezent are două fetițe în plasament. ”Este o 
meserie obositoare, dar plăcută. Este o meserie 
unde nu trebuie să faci naveta, programul ți-l 
faci tu, ai timp pentru tine, pentru copii, îți faci 
un program acasă. Este important să ai voință, 
iar atunci când vrei să devii asistent maternal 
trebuie să fii decis”, este sfatul Vioricăi Moldovan.
”Meseria de părinte este poate cea mai 
frumoasă și complexă experiență din viața 
unui adult și fără dragoste față de copil nu 
o poate practica”, a completat Rodica Maier, 
asistent maternal din Tîrgu-Mureș.

Asistența maternală, 
un alt fel de job
În prezent, în județul Mureș, un număr de 232 
de asistenți maternali profesioniști au grijă 
de 426 de copii, respectiv un număr de 55 
de asistenți maternali au în îngrijire un copil, 
157 de asistenți au în plasament doi copii, iar 
19 asistenți maternali au în îngrijire câte trei 
copii. Un număr de 35 de asistenți maternali 
profesioniști au în îngrijire 36 de copii cu 
dizabilități, dintre care cinci cu grad grav, 16 
cu grad accentuat și 15 cu grad mediu. 
Asistentul maternal profesionist trebuie să 
îndeplinească o serie de condiții: să nu aibă 
cazier, să nu sufere de boli cronice, să dețină un 
spațiu propriu creșterii copiilor, să aibă garanții 
morale, să fie un bun model pentru copii. 
Activitatea persoanelor atestate ca asistent 
maternal profesionist se desfășoară în baza unui 
contract individual de muncă, având un salar 
și sporuri, dar și consiliere și sprijin din partea 
specialiștilor. Pentru fiecare copil primit în 
plasament se încheie o convenție de plasament, 
care constituie anexă la contractul de muncă 
și cuprinde informații referitoare la situația 

copilului și planul de viitor al acestuia. Lunar, 
copilul beneficiază de alocație de plasament, 
bani de hrană, cazarmament, echipament, 
materiale igienico-sanitare. Perioada în care 
o persoană lucrează ca și asistent maternal se 
consideră vechime în muncă.  Salariile variază 
în funcție de vechime, de numărul de copii 
luați în plasament, dacă aceștia sunt încadrați 
în grad de handicap. Salarul lunar brut este 
de 1480 lei, respectiv 1000 lei net, pentru un 
asistent care nu are vechime și are un copil 
în plasament, respectiv 1563 lei brut pentru 
un asistent fără vechime, care are doi copii în 
plasament. Pentru cei cu vechime și un copil 
în plasament, salarul lunar este 1730 lei brut 
și 1300 lei net, iar pentru cei cu vechime și doi 
copii în plasament salarul crește la 1885 lei 
brut, respectiv 1500 lei net. La salar se adaugă 
și sporurile, pentru trei ani de vechime  se 
adaugă în spor de 5%, pentru cinci ani vechime 
sporul este de 10%, pentru 15 ani vechime este 
de 15%, iar pentru 20 de ani vechime sporul 
este de 25%. În plus, se adaugă sporuri pentru 
condiții deosebite, spor în funcție de numărul 
de copii luați în plasament și spor dacă copiii 
sunt încadrați în grad de handicap.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului (DGASPC) Mureș a demarat campania 
de promovare și recrutare pentru profesia de 
asistent maternal profesionist ”Și tu poți fii părinte 
de profesie”. ”Demersul nostru de a derula această 
campanie se fundamentează pe faptul că, în 
prezent, în județul Mureș există copii cu vârsta 
până la trei ani, care necesită ocrotire în cadrul 
unei familii substitutive. În acest sens, dorim să 

sensibilizăm comunitatea mureșeană, în special 
acele persoane care au nevoie de un loc de 
muncă la domiciliu. Există copii cu vârsta până în 
trei ani care necesită ocrotire în cadrul unei familii 
susbstitutive. În fiecare an sunt alți 20-30 de copii 
care intră în sistemul de asistență maternală. Este 
o profesie reglementată din anul 1998 și din anul 
1999 există asistenți maternali angajați la DGASPC 
Mureș. Avem asistenți maternali care au fost alături 
de noi de la început și părăsesc sistemul pentru 
că se pensionează, motiv pentru care facem 
angajări de asistenți maternali”, a explicat Elida 
Deak, director general adjunct al DGASPC Mureș

Demersuri pentru a deveni 
asistent maternal profesionist
Persoanele interesate să îmbrățișeze meseria 
de asistent maternal profesionist trebuie să 
depună o cerere tipizată la sediul DGASPC 
Mureș, urmând să aibă loc evaluarea socială, 
efectuată la domiciliul solicitantului de 
către asistentul social, evaluarea și testarea 
psihologică a solicitantului și a persoanelor care 
locuiesc împreună cu acesta. Ulterior, se depun 
actele necesare pentru întocmirea dosarului la 
sediul DGASPC Mureș, apoi are loc participarea 
la cursul de formare inițială a solicitantului ca 
asistent maternal profesionist, cu frecvență 
obligatorie, pe o durată de 60 de ore, finalizat 
cu susținerea și promovarea examenului și 
obținerea atestatului de asistent maternal 
profesionist. În final, are loc plasamentul 
copilului și angajarea ca asistent maternal 
profesionist cu contract de muncă.  
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Magia sărbătorilor de iarnă, recreată 
la CTF Sâncraiu de Mureș

Magia sărbătorilor de iarnă și-a făcut simțită prezența la Complexul de Case de Tip Familial Sâncraiu de 
Mureș-Sântana de Mureș. Colinde și poezii, cadouri și Moș Crăciun, brad împodobit, copii veseli și îmbujorați 
și un târg de iarnă au fost ingredientele principale ale unui eveniment de excepție, ce a reunit o parte din 
marea familie a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, și nu numai. 

A doua ediție a ”Târgului de iarnă-
Magia sărbătorilor de iarnă” 
este un proiect regional, cu 

participare interjudețeană. Ornamente 
pentru bradul de Crăciun, lumânări, 
picturi de icoane pe sticlă, picturi pe 
obiecte de ceramică, care mai de care 
mai frumoase, realizate de beneficiarii 
din CTF Sâncraiu de Mureș, dar și din 
Centrul Rezidenţial pentru Copii cu 
Deficienţe Neuropsihiatrice Ceuaşu 
de Câmpie, Complexul de Case de Tip 
Familial Reghin-Petelea și Biblioteca 
”Liviu Russu” Sărmașu, au putut fi 
admirate și achiziționate de invitații la 
eveniment. Momentul magic a fost creat 
de concertul de colinde al copiilor și 
vizita nelipsită a lui Moș Crăciun, încărcat 
cu cadouri.
Rezultatele de zi cu zi ale muncii în echi-
pă a angajaților din Complex se văd la 
fie care acțiune organizată cu copiii și a 
fost remarcată și de invitatul special al 
evenimentului, vicepreședintele Consiliului 
Județean Mureș, Alexandru Cîmpeanu. ”Am 
văzut toate exponatele, lucrurile acestea 
pregătite de voi, dragi copii. Aici se vede 
preocuparea celor care vă îndrumă, vă 

supraveghează și, bineînțeles, preocuparea 
voastră de a fi utili și de a face lucruri 
minunate. Înțeleg că sunt foarte mulți 
copii cu rezultate deosebite la învățătură. 

Nu pot decât să vă felicit, începând de la 
personal și până la acești copii minunați”, 
s-a adresat celor prezenți, vicepreședintele 
Consiliului Județean Mureș. 
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Oferă și protejează, fii ”umbrelă” 
pentru cei din jurul tău!
Un copil sănătos poate fi ”umbrelă” pentru un copil cu dizabilități sau pentru un copil cu probleme de 
comportament, un adolescent poate fi o ”umbrelă” pentru un copil mai mic, care are nevoie să fie supravegheat 
sau un elev bun la învățătură poate să-și ajute colegul ori fratele/sora la lecții.  Sunt o parte dintre mesajele 
transmise de copii despre modul în care au înțeles ei rolul campaniei  “16 zile de luptă împotriva violenței”, 
care în acest an s-a derulat sub sloganul ”Protejează copiii! Fii o umbrelă pentru cei din jurul tău!”.

Campania demarată de Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Mureș s-a desfășurat la nivelul 
fiecărui serviciu social al Direcției, sub 
formă de workshopuri, ateliere de creație, 
sesiuni de informare în comunitate, școli, 
universități, angajatori, precum și au fost 
realizate materiale promoționale care au 
fost distribuite membrilor comunității, 
pentru conștientizarea asupra proble-
ma ticii violenței și a mijloacelor de 
combatere a acestui fenomen.  
”Am dorit să atragem atenția asupra 
acestor manifestări ale violenței, 
indiferent că este vorba de abuz fizic 
sau neglijare, care este o formă foarte 
des întâlnită, asociată întotdeauna cu alți 
factori: sărăcia, lipsa de educație. Copiii 
suferă de foame, de lipsa de haine, nu 
merg la școală. Instituția noastră și alte 
instituții publice și ONG-uri, cu care noi 
colaborăm, încercăm, prin măsuri și 
proiecte, să îmbunătățim situația acestor 
copii”, a explicat Elida Deak, director 
general adjunct al DGASPC Mureș. 
Activitățile de sensibilizare a populației, 

realizate de personalul și beneficiarii 
din sistemul de protecție a copilului au 
vizat o educație non formală a copiilor, 
angajaților din diferite instituții, a 
părinților, privind consecințele violenței. 

Un fenomen de amploare
Pe parcursul anului 2016, un număr de 
179 de persoane adulte, mame, victime 
ale violenței domestice, au beneficiat de 
servicii de specialitate, iar 21 de mame 
au fost adăpostite. 
Violența este unul dintre factorii de risc 

care conduc, de cele mai multe ori, și 
la instituționalizarea mamei minore și 
”se menține ca un factor de risc și în 
momentul în care se pune problema 
integrării cuplului mamă-copil în familie”, 
a punctat Georgeta Podar, șef Centrul 
Maternal ”Materna”. 
Trauma psihică, pe care violența do-
mestică o sădește în sufletul copilului, 
rămâne o amintire greu de șters, în ani, 
din memoria lui. ”Colegii din comisie 
au relatat că foarte mulți copii strigau 
”Poliția! Poliția!”. Le-a rămas în minte că 
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era scandal în familie, un conflict pentru 
care trebuia chemată poliția pentru a 
aplana situația. Vă dați seama ce traumă 
au avut acești copii care după ani de zile 
încă își amintesc acest lucru!?”, a spus 
Dr. Lorand Schmidt, directorul general 
al DGASPC Mureș. 
Fenomenul violenței domestice este 
unul de amploare în condițiile în care, 
într-un an de zile, s-au înregistrat sute de 
sesizări telefonice la numărul Telefonului 
Copilului. ”Ne așteptam la această 
creștere datorită noului serviciu telefonic 
înființat. Dar acest lucru nu înseamnă că 
este cunoscut fenomenul real. În ultimii 
ani, populația a învățat să sesizeze, dar 
sunt și cazuri care ajung să nu fie sesizate. 
Am avut 678 de sesizări telefonice, dintre 
care 236 de cazuri au fost investigate 
de către colegi și un număr de 52 de 
copii au fost scoși din familie”, a adăugat 
Elida Deak.
Prin intermediul campaniei ”16 zile de 
luptă împotriva violenței”, vocea copilului 
din sistemul de protecție a ajuns la peste 
3000 de persoane, majoritatea copii, 
peste 600 de părinți și aproape 500 de 
specialiști din diferite instituții. Mesajul 
campaniei a ajuns în 24 de unități de 
învățământ din județ, respectiv în Tîrgu-
Mureș, Miercurea Nirajului, Petelea, Rîciu, 
Reghin, Ceuașu de Câmpie și Zau de 
Câmpie. 

Mesaje cu impact
Pe perioada celor 16 zile, au avut 
loc activități în serviciile de asistență 
maternală profesionistă, serviciile caselor 
de tip familial prin ateliere de creație și 
campanii de informare în rândul copiilor 
și tinerilor din sistem, de genul ”Ceaiul 
antiviolență”, dar și în rândul tinerilor 

din diferite instituții de învățământ.  ”Pe 
parcursul acțiunilor am văzut multă 
emoție. Am văzut stârnirea curiozității 
celor care au participat la acțiuni. Și-au 
pus întrebări de genul ”oare m-am gândit 
suficient să nu fiu așa de tolerant când 
am văzut orice tip de violență?”, a precizat 
Mihai Toncian, psiholog CTF Reghin. 
Campania va deveni o tradiție pentru 
Direcție, întrucât s-a observat că mesajul 
a fost perceput de fiecare persoană 
care a încercat să-l transmită, dar și de 
persoanele la care a ajuns. Toți au înțeles 
că, fiecare dintre ei poate să fie, la un 
moment dat, o umbrelă pentru cineva. 

Umbrela poate fi o formă de 
protecție socială care apără 
copilul, o mamă, o familie, de 
”picăturile” în care se transformă 
furia, bătaia, nepăsarea, jignirea și 
alte forme pe care le ia violența 
domestică. O parte dintre 
lucrările realizate de copiii din 
grupurile de suport ale asistenței 
maternale profesioniste, în cadrul 
atelierelor de creație, au fost 
premiate de către conducerea 
DGASPC Mureș. 
Premiul I a fost acordat lucrării 
realizate de grupul de suport 
Băgaciu, premiul II a fost oferit 
grupului de suport Aluniș, iar 
premiul III grupului de suport 
Solovăstru. 

Locul III, grup de suport Solovăstru

Locul II, grup de suport Aluniş

Locul I, grup de suport Băgaciu
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”Sărbătorile de iarnă” din lumea 
materialelor reciclabile”Sărbătorile de iarnă” din lumea  
materialelor reciclabile
Un pom de Crăciun poate fi frumos chiar dacă în loc de ramuri are bucăți din pahare de unică folosință 
și în loc de globuri- capace de PET-uri, iar personajele și obiectele ce redau scene din activitățile specifice 
sărbătorilor de iarnă pot prinde contur și din materiale reciclabile. Au demonstrat-o copiii din sistemul de 
protecție al copilului din județul Mureș, participanți la concursul ”Sărbătorile de iarnă”.

Concursul a fost  organizat de con  ducerea 
Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, 

cu scopul de a oferi copiilor posibilitatea de 
a-și valorifica capacitățile și talentele, de a-și 
dezvolta simțul artistic și gustul pentru frumos, 
de a-i responsabiliza în privința protejării 
mediului înconjurător prin gă sirea unor noi 
utilizări ale produselor reciclabile.
Lucrările au fost realizate de copii de toate 
vârstele și au avut opțiunea de a lucra 
individual sau în echipe. Dacă unii copii au 
ales să confecționeze un alt fel de pom de 
Crăciun, din pahare de plastic tăiate, alții 
au ales să folosească paharele întregi la 
confecționarea unui om de zăpadă. Chibrite, 
vată, hârtie, carton, țesături, PET-uri, conuri de 
brad, lemn, beteală și 
alte materiale au stat 
la baza realizării a tot 
felul de personaje și 
obiecte, tot ce le-a 
trecut prin minte 
copiilor, acestea la 
rândul lor dând viață 
unor scene din diferite 

activități și obiceiuri ce au loc în preajma 
sărbătorilor de iarnă-împodobirea bradului, 
venirea lui Moș Crăciun cu cadouri, mersul la 
colindat, joaca în zăpadă și realizarea omului 
de zăpadă, etc.
Patru echipe, formate din 17 copii, au fost 
desemnate câștigătoare: locul I i-a revenit 
echipei de copii de la CTF Reghin, locul II 
a fost ocupat de CTF Bălăușeri, iar locul III 
l-a primit echipa de la CTF Zau de Câmpie. 
Mențiunea a fost acordată echipei de la CTF 
Sărmașu. Copiii au fost răsplătiți cu cadouri și 
o ieșire în oraș, la restaurantul Casa Mureșană 
și la parcul de joacă din incinta Romarta One.
Conducerea DGASPC Mureș mulțumește 
pentru sprijinul a cor dat sponsorilor: OrtoProfil 
România, doamnei Ani Teglaș, și nu numai. 

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
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