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Ponderea adopțiilor în județul Mureș a crescut în 
ultimii ani. Legislația a suferit modificări pentru 
respectarea reglementărilor internaționale dar 
și pentru a încuraja adopțiile la nivel național. 
Acest aspect se reflectă în cifrele bilanțului pe 
anul 2014, potrivit directorului general adjunct 
al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mureș, Elida Deak. 

Cum arată bilanţul pe anul 2014 privind 
adopțiile în județul Mureș?

Este important de menționat faptul că ne-
am atins obiectivele stabilite şi aş putea 
spune că le-am depășit pe alocuri. Activitatea 
Compartimentului adopții a crescut în anul 
2014 cu 61,3% faţă de 2013, în ceea ce priveşte 
situaţia copiilor adoptabili, în sensul că în 
anul 2014 am avut un numar de 111 copii 
eligibili pentru adopție comparativ cu 43 copii 
adoptabili în anul 2013 și 35 copii adoptabili 
în anul 2012. 
70 de copii, cu vârste cuprinse între 11 luni-
17 ani, au devenit adoptabili la data hotărârii 
adoptabilităţii copilului de către instanţa de 
judecată. Majoritatea copiilor adoptabili erau 
din categoria vârstei 1-2 ani, 3-4 ani, 10-11 ani. 
Sub aspectul sexului copilului majoritatea au 
fost fete, iar în ceea ce privește starea lor de 
sănătate majoritatea erau sănătoşi. 
În sprijinul nostru este şi faptul că valabilitatea 
sentinței judecătoreşti a copilului adoptabil 
este de 2 ani, timp în care se realizează 
potrivirea copilului cu familia şi acomodarea, 
aspecte esențiale în adopţia copilului.
Datorită campaniilor anuale de promovare a 
adopţiei s-a înregistrat o creştere importantă 
a numărului de familii interesate de procedura 
adopției: în anul 2014 am ajuns la 60 de familii 
informate, față de 42 în anul 2013.
A crescut și numărul persoanelor/familiilor 
atestate ca apte să adopte, fiind atestate 38 
persoane/familii în timp ce alte 14 persoane/
familii erau în evaluare la sfârșitul anului 2014, 
comparativ cu anul 2013 cu 31 persoane/familii 
atestate sau anul 2012 cu 25 persoane/familii 
atestate. De menționat că în perioada 2005 
-2013 cele mai multe familii atestate au fost 
înregistrate în 2011 și 2013 adică 31, media fiind 
de 22,4 atestări/an, indicatori depăşiţi în 2014. 
S-a înregistrat o creştere semnificativă privind 
copiii la familii adoptive, în urma hotătârii 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, de la 19 copii 
în anul 2012, 25 în anul 2013 la 32 copii în 2014.
Este pentru prima dată când se înregistrează 
astfel de indicatori, în perioada 2005-2013 
media a fost de 14,1 adopții/an, respectiv 
minim realizat fiind de 6 adopții în anul 2005 iar 
maxim 25 adopții în anul 2013, indicatorii fiind 
depăşiţi în 2014. Pe de altă parte, la sfârşitul 
anului 2014 aveam încă 7 copii încredinţaţi la 
familii adoptive prin hotărâre judecătorească, 

aceste adopţii vor fi finalizate după cele 3 luni 
de acomodare a copiilor în familiile respective.
În anul 2014 au fost monitorizați postadopție 
un număr de 65 copii, fiind închise 18 cazuri 
ca urmare a acomodării copiilor şi împlinirii 
perioadei de 2 ani de monitorizare a evoluţiei 
în familia adoptivă.
Sigur că rezultatele obținute vin ca efect a 
ceea ce am planificat și “construit” împreună cu 
colegii mei în anii anteriori și anume: selecție 
și angajare personal în serviciile de protecție a 
copilului, pregătirea profesională a acestora în 
managementul de caz în domeniul protecției 
copilului şi adopţiei, precum şi prin informarea 
personalului despre efectele instituționalizării 
și a șederii îndelungate în sistem, importanța 
clarificării situației juridice a copilului și urmarea 
pașilor legali, mobilizarea pentru activităţile de 
reevaluare a măsurii de protecţie. Nu în ultimul 
rând se datorează sprijinului acordat de colegi, 
sub aspect administrativ, pentru realizarea 
activităţilor de teren în judeţ şi colaborării cu 
Serviciile Publice de Asistenţă Socială.

Vorbind despre caracteristicile copilului, ce 
influențează decizia familiei de a adopta? 

Aşteptările la majoritatea familiilor se referă 
în general la o vârstă cât mai mică a copilului 
pentru a avea experienţa parentalităţii cât mai 
de timpuriu posibil, la o stare de sănătate bună 
fizică şi mentală şi care prin aspectul fizic să nu 
se diferenţieze mult de al dânşilor.

Se întâlnesc situaţii în care familiile nu au 
prejudecăţi privind etnia copilului, aspectul 
fizic al acestuia nefiind prioritar în decizia de 
a adopta. Prioritară este şansa dată copilului la 
o viaţă mai bună: familie, dragoste, acceptare, 
recuperare.
Un alt aspect care poate influenţa decizia 
familiei în adopţia unui copil este starea de 
sănătate mentală a părinţilor biologici.
În ceea ce priveşte starea de sănătate a 
copilului, atunci când acesta se confruntă 
cu boli cronice sau este încadrat într-un grad 
de handicap, şansele de a fi adoptat de către 
o familie sunt foarte mici, sunt foarte puține 
familiile care doresc să adopte un copil cu 
probleme majore de sănătate. 

Vor mai fi modificări privind simplificarea 
procedurilor de încredințare în vederea 
adopției?

Există aspecte care se doresc a fi îmbunătăţite, 
sens în care s-au realizat grupuri de lucru la 
nivel central, Ministerul Muncii cu specialişti 
din Direcţii, atât pentru consultare cât şi pentru 
propuneri, la care a participat şi DGASPC 
Mureş. Printre propuneri se află cele privind 
dificultăţile în informarea şi consilierea rudelor 
copilului până la gradul IV, inclusiv, procedurile 
de potrivire copil-familie adoptivă. S-au făcut 
mai multe propuneri din partea Direcțiilor 
din ţară urmând să fie analizate sub toate 
aspectele, inclusiv juridice, sociale, psihologice.

Interes crescut pentru adopții
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De la practica din cabinetul medical, după 
o perioadă de aproape două decenii, dr. 
Steckbauer Andrea Melinda a decis că este 
nevoie de o schimbare. A decis să ajute în 
continuare pacienții, dar sub o altă formă, în 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 
pentru Protecția Copilului (DGASPC) Mureș. 
Noul job, în calitate de funcționar public, i-a 
adus multe satisfacții, dar nu a uitat jurământul 
lui Hipocrate și în suflet i-au rămas ancorate și 
în prezent tainele medicinii. 

Cine este doamna Steckbauer Andrea 
Melinda? La bază sunteți medic de 
familie, ați fost aproape două decenii în 
slujba pacienților, dar ați ajuns să lucrați 
la DGASPC Mureș. 

Am terminat Facultatea de Medicină în anul 
1985 la Tîrgu-Mureș, sunt medic specialist 
medicina de familie și am și un master în 
domeniul socio medical. Până în anul 2004 
am profesat ca medic de familie, apoi am 
susținut examenul pentru postul de președinte 
de comisie pentru evaluarea persoanelor cu 
handicap adulți în cadrul DGASPC Mureș. 
Așa am ajuns funcționar public. Dar niciun 
moment nu am pierdut tangența cu pacienții, 
pentru că și ulterior am putut ajuta aceste 
persoane care se află într-o categorie specială, 
și anume persoanele cu dizabilități. 
Din anul 2008 am fost numită și șef Serviciu 
Plăți. Până în anul 2013 am îndeplinit, 
concomitent, ambele funcții. Din 2013, 
conform legislației schimbate, președintele 
Comisiei de evaluare a persoanelor cu 
handicap trebuia să fie doar medic, nu și 
funcționar public. Iar eu nu am dorit să renunț 
la a mai fi funcționar public.  

Ce satisfacții v-a adus, în timp, faptul că ați 
renunțat să profesați ca medic de familie în 
favoarea celui de angajat al DGASPC Mureș?

Este o satisfacție exact ca și atunci când 
vindeci, deoarece ajuți și cred că acest lucru 
este cel mai important în activitatea pe care 
o desfășor. Sunt legi care trebuie respectate, 
criterii socio medicale care trebuie aplicate și 
respectate ca atare. Satisfacția este atunci când 
vine pacientul sau aparținătorul adultului cu 
dizabilitate și îți spune ”mulțumesc”. 

V-ați aflat în situații cumpănă când pacientul 
cu dizabilitate nu întrunea toate criteriile 
pentru încadrarea în grad de handicap, din 
punct de vedere legislativ, iar medicul din 
dumneavoastră ar fi dorit să-l ajute?

Se întâmpla ca situația persoanei 
să fie critică din punct de vedere 
social, nu neapărat medical, 
dar nu poate toată lumea să 
beneficieze de aceste ajutoare 
sociale. Ne leagă aceste criterii 
legislative care trebuie să le 
respectăm dar, dacă nu se 
încadrează la noi ca persoană 
cu dizabilitate putem orienta 
beneficiarii acolo unde își pot 
găsi rezolvarea problemei, o altă 
legislație, alte instituții, cum este 
primăria. 

Sunteți un funcționar public 
care trebuie să respecte 
legislația. Empatia unde se 
regăsește?

Empatia este un criteriu pentru 
medic, gândim medical, eu nu 
am încetat nicio secundă să fiu  
medic, dar empatia și mila nu 
trebuie confundate. 

Vă rog să faceți o scurtă pre-
zentare a serviciului pe care îl 
conduceți.

Este vorba de Serviciul de 
evidență, plată și prestații 
sociale, unde activează patru 
compartimente care se ocupă 
cu eliberarea certificatelor 
persoanelor cu handicap, 
cazuri noi și alcătuirea dosarului 
administrativ, plățile adultului și copilului 
încadrat în grad de handicap cu certificat valid, 
eliberare bilete și legitimații de transport pentru 
persoane cu handicap adult și copii încadrați 
în grad de handicap grav, accentuat și mediu 
și un compartiment care se ocupă cu asistenții 
personali ai persoanelor cu dizabilități adulți și 
copii încadrați în grad grav cu asistent personal. 

Datorită reglementărilor legislative din 
ultimii ani a crescut numărul persoanelor 
încadrate în grad de handicap?

Dat fiind faptul că s-a schimbat și se schimbă 
continuu legislația și privind evaluarea 
persoanelor încadrate în grad de handicap da, 
a crescut semnificativ numărul de beneficiari.

Sunt anumite aspecte pe care beneficiarii 
nu le înțeleg, au nemulțumiri?

Există o categorie de persoane care nu sunt 
încadrabile în criterii de încadrare în grad 
de handicap, aspect ce atrage după sine 
nemulțumirea persoanei respective. Sau 
sunt cei care nu cunosc legislația, știu că sunt 
încadrați, au de făcut un dosar administrativ 
dar așteaptă imediat să intre în drepturi. Or 
beneficiarul poate intra în drepturi începând cu 
luna următoare încadrării în grad de handicap. 
Trebuie să accentuez și faptul că aici nu este 
vorba de o pensie ci de ajutor social pentru 
persoane cu dizabilități, oamenii confundă, de 
multe ori, acest ajutor social cu pensia. 

Indemnizația pentru persoane cu han-
dicap a fost majorată. Astfel, suma alocată 
persoanelor încadrate în grad de handi-
cap grav este de 340 lei, pentru handicap 
accentuat 272 lei, iar pentru handicap 
mediu este de 39 lei. Indemnizația pen-
tru nevăzători, gradul grav este de 724 lei.

”Satisfacția este atunci când pacientul 
îți spune mulțumesc”
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Printr-un amplu proiect cu finanțare europeană, 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGASPC) Mureș a venit în 
sprijinul comunității mureșene prin facilitarea 
inserției pe piața muncii a unui număr de 72 
persoane și crearea de oportunități pentru 
creșterea calității vieții persoanelor cu 
dizabilități. Centrul oferă servicii de asistență și 
tratament într-un mediu rezidențial organizat, 
sub supraveghere permanentă și specializată, 
capacitatea fiind de 108 locuri. Până la sfârșitul 
lunii martie, gradul de ocupare a fost de 90%, 
respectiv erau ocupate  97 de locuri: 45 de tineri 
proveniți din sistemul rezidențial de protecție 
specială, 3 de la Centrul Social Tîrgu-Mures, 1 de 
la C.R.R.N Brâncovenești, 1 de la C.I.A. Căpușu de 
Câmpie, 2 de la C.I.A. Sighișoara, iar un număr 
de 45 de beneficiari proveniți din comunitate. 
Din totalul de beneficiari, 67 de persoane au 
diferite boli neuropsihice, iar 30 de persoane 
sunt diagnosticate cu demență Alzheimer, 
CRRN Luduș fiind singura unitate din județul 
Mureș unde pot fi internate aceste persoane 

Pacienții, 
mulțumiți de condițiile moderne
Centrul acordă servicii sociale persoanelor cu 
handicap neuropsihiatric care se confruntă 
cu probleme sociale, și anume întreținere 
completă, asistență medicală și posibilități 
de recuperare prin: ergoterapie, terapie 
ocupațională, kinetoterapie, psihoterapie, 
artterapie precum și de integrare în viața 
comunității. În fiecare cameră, cu grup sanitar 
propriu, sunt găzduiți câte trei beneficiari, 
condițiile de cazare ridicându-se la standarde 
europene. ”Condițiile sunt excelente, nu cred 
să fie în altă parte condiții mai bune. Eu nu 
prea mai am rude care să mă ajute, pentru că 
singură nu mă descurc, și așa am ajuns aici. 
E liniște, condiții bune, mă odihnesc, îmi mai 
ajut colegii care nu se descurcă. Îmi place aici”, 
a recunoscut Mărioara Sandor, o doamnă în 
vârstă de 63 de ani. 
Ioan Bogdan are 70 de ani, este mereu cu 
zâmbetul pe buze și umor în glas. Dar atunci 
când vine vorba de noua lui casă recunoaște că 

”Acasă”, la CRRN Luduș
La nici un an de la deschidere, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Luduș a devenit 
”acasă” pentru 97 de beneficiari, tineri cu dizabilități și bunici care au nevoie de îngrijiri speciale, proveniți atât 
din comunitatea ludușeană, dar și de pe alte meleaguri. Standardele de calitate ridicate ce definesc condițiile de 
cazare, hrană, asistență medicală de recuperare, abordarea individualizată a fiecărui beneficiar, califică unitatea 
într-un centru de referință privind serviciile acordate.

Mărioara Sandor

Ioan Bogdan
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”personalul este drăguț, se comportă frumos 
cu noi, curățenie este, toate condițiile”.
Puțini dintre beneficiari, 40 la număr, sunt 
cei care mențin relația cu familia, rudele sau 
prietenii, și chiar sunt încurajați să o mențină. 
Pentru restul beneficiarilor, colegii și angajații 
reprezintă familia pe care o cunosc și în mijlocul 
căreia se simt bine. 

Plan individual de intervenție 
Centrul asigură beneficiarilor activități 
de recuperare și reabilitare în baza 
unui program individual de recuperare. 
Activitățile desfășurate sunt psihoterapie, 
consiliere psihologică, terapii de recuperare 
neuromotorie, terapii de expresie şi 
ocupaţionale-artterapie, meloterapie, terapie 
prin muncă, ergoterapie, terapia tulburărilor 
de limbaj, menținerea deprinderilor de viaţă 
independentă, igienă personală, autoservire şi 
autogospodărire având ca scop, pe cât posibil, 
efectuarea acestora de către beneficiari în mod 
autonom, fiind luate toate măsurile necesare 
pentru prevenirea riscurilor de accident şi 
îmbolnăvire. Toate activitățile sunt desfășurate 
sub îndrumarea psihologului, educatorului 
specializat, instructorilor ergoterapeuți și 
animatorilor socio-educativi. 
Partea de asistență medicală este asigurată 
de doi medici, un medic primar psihiatru și 
un medic specialist medicină generală cu 
competențe în Ecografie, Nutriție, și zece 
asistenți medicali.  ”Tratamentul individual 
al fiecărui beneficiar a presupus parcurgerea 
etapelor de evaluare inițială, consult clinic 
și paraclinic de specialitate. Totodată, 
în cadrul compartimentului se asigură 
asistența medicală permanentă și profilaxia 
bolilor transmisibile, curățenia și igienizarea 
beneficiarilor, monitorizare permanentă a 
parametrilor fiziologici și funcțiile vitale ale 
acestora. De asemenea, au fost instituite 
tratamente cronice și acute de specialitate, 
regimuri alimentare, programe de mobilizare 
activă și pasivă, adaptate în funcție de 
afecțiunile și nevoile beneficiarilor, cuprinse 
în programul de îngrijire individuală”, a precizat 
dr. Ioan Octavian Parjol, medic primar psihiatru.
Pe lângă activitățile de recuperare, beneficiarii 
sunt antrenați și în activități de integrare ce 
cuprind plimbări în aer liber, în vecinătatea 
centrului, în parcurile orașului, drumeții, 
excursii, activități culturale, având ca scop 
orientarea în localitate, cunoașterea şi utilizarea 
serviciilor comunităţii: poştă şi comunicaţii, 

transport, servicii medicale şi de recuperare, 
servicii de îndrumare vocaţională, în funcţie de 
nevoile şi opţiunile individuale. De asemenea, 
beneficiarul este încurajat să îşi exprime 
opiniile şi preferinţele în derularea activităţilor 
de socializare. 
”Pornind de la ideea că o persoană cu 
diza bilități este la fel de importantă și de 
valoroasă ca orice altă persoană, având în 
vedere complexitatea problemelor cu care 
se confruntă acești beneficiari, consider că 
rolul specialiștilor angajați în centrul nostru 
este să utilizeze metode de abordare noi, 
personalizate, pentru fiecare dintre aceștia, 
menite să identifice posibilitățile lor de 
recuperare”, a precizat Ovidiu Baghiu, director 
CRRN Luduș.

Primul spectacol
Abilitățile de comunicare, integrare și socializare 
a beneficiarilor au condus la punerea în scenă 
a primului spectacol organizat la CRRN Luduș, 
în prag de Crăciun. Beneficiarii, împreună cu 
angajații, au pregătit un concert de colinde 
și o scenetă care a readus în actualitate 
Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Au 
lucrat sub îndrumarea psihologului Elisabeta 
Muncaciu și a lui Teodor Iurian. În ajutor le-a 
sărit și Ansamblul folcloric ”Ardealul” însoțiți de 
coregrafii Mariana și Petru Pop. 

Echipa CRRN Luduș mulțumește soților 
Ramona și Ștefan Megyesi de la Pepiniera 
Megyesi SRL Ciumbrud, județul Alba, 
pentru donația făcută centrului: pomi 
fructiferi, arbuști pentru gard viu, 
arbuști fructiferi și trandafiri de grădină. 
”Mulțumim din suflet acestor oameni și 
le dorim putere de muncă și sănătate”. 
(Ovidiu Baghiu)
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Depinde de mentalitatea omului, de edu ca ție 
și mediul în care a trăit să depășească barierele 
și să vadă frumosul din sufletul unei persoane 
cu dizabilități, mai ales când este vorba de 
dizabilități neuropsihiatrice.
Expoziția de Crăciun a grupului de art terapie 
„Parahelikon” a adus în fața publicului, în pragul 
sărbătorilor de iarnă, zeci de produse realizate 
de persoanele cu dizabilități neuropsihiatrice, 
beneficiare ale Centrului de Recuperare 
și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) 
Brâncovenești. 

Handmade autentic, la prețuri sociale
O bogăție de culori și forme a umplut Casa 
de Oaspeți Reformată din Tîrgu-Mureș, gazda 
expoziției. De la mileuri, lenjerii de pat, vase 
și diverse obiecte din ceramică, podoabe, 
tablouri, bijuterii până la ornamente de brad 
au stârnit interesul oaspeților, care s-au grăbit 

să le și achiziționeze. 
Produsele, care fac obiectul și altor expoziții, 
sunt realizate în cele cinci ateliere de creație 
din cadrul CRRN Brâncovenești. Aici, angajații 
sunt atenţi la nevoile fiecărui asistat ”ca prin 
ergoterapia recreativă să menţină, să dezvolte 

capacitatea de a realiza diverse activităţi ce 
vizează în final creşterea încrederii în sine, 
prezenţa în cadrul grupului, dezvoltarea, 
cooperarea şi responsabilizarea, întrajutorarea, 
reintegrarea în mediul familial, social, chiar şi 
profesional”, este punctul de vedere al Mariei 
Gliga, artist voluntar în cadrul Centrului. 
Instituția, ca unitate de asistență socială, acordă 
îngrijiri de bază la standarde europene, dar pe 
lângă asta ”sufletul acestor oameni este îngrijit 
prin această activitate de ergoterapie, art 
terapie, care deja de 12 ani funcționează”, după 
cum susține dr. Lorand Schmidt, directorul 
general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Mureș. 

Număr de pantomimă, 
locul I la festivalul din Ungaria
În recuperarea neuropsihiatrică, abilitatea de 
a aprecia şi de a răspunde la muzică este o 
calitate înnăscută a fiinţei umane. O parte 
dintre rezidentele de la CRRN Brâncovenești 
au fost antrenate într-un program artistic, un 
număr de pantomimă despre viață, lupta dintre 
bine și rău, protecția mediului înconjurător, cu 
care au obținut locul I la Festivalul Tisztahang, 
ce a avut loc în perioada 28-29 mai 2014 la 
Kecskemét, Ungaria. Numărul de pantomimă a 
fost pus, din nou, în scenă în cadrul expoziției 
”Parahelikon” stârnind aplauze și aprecieri din 
partea publicului prezent. 

Terapia prin artă și culoare, un alt mod de vindecare
Terapia prin artă este considerată un mijloc terapeutic care are rolul de a ajuta persoanele cu dizabilități 
să depășească obstacolele de ordin fizic, psihic, cognitiv și social în limita abilităților pe care le au. Este 
modul în care știu ei cel mai bine să se exprime, și le vine ușor să se prezinte în atelierul de creație, să se 
pună la masa de lucru și să dea frâu liber imaginației. Rezultatele a ore întregi de muncă și concentrare 
sunt adevărate capodopere de artă. Niciun produs nu seamănă unul cu celălalt, iar micile imperfecțiuni, 
regăsite în fiecare produs, conferă frumusețe și originalitate.

Autenticitatea și frumusețea pro-
duselor sunt date de emoțiile și trăirile 
sufletești ale fiecărui beneficiar în parte
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Az órákhosszat tartó munka és koncentráció 
eredményei igazi remekművek. Egyik termék 
sem hasonlít a másikra, és a termékeken észlelt 
kis tökéletlenségek szépséget és eredetiséget 
kölcsönöznek a tárgyaknak.
Az ember mentalitásától, neveltetésétől és 
létének környezetétől függ, hogyan győzi le az 
akadályokat, hogyan látja meg a szépséget egy 
fogyatékos személy lelkében, különösképp, ha 
egy neuropszichiátriai fogyatékosról van szó.
A Parahelikon művészeti terápia csoport 
karácsonyi kiállítása több tucat, neuropszichiátriai 
fogyatékos (a Marosvécsi Neuropszichiátriai 
Rehabilitációs Központtól) által kivitelezett 
terméket mutatott be a közönségnek.  

Eredeti kézimunka, szociális árakon
A Marosvásárhelyi Református Vendégházat 
(a kiállítás helyszínét) megtöltötték a színek és 
a formák. A csipkétől kezdve az ágyneműig, 
a vázáktól a kerámiából készült tárgyakig, 
díszekig, ékszerekig, fenyőfadíszekig minden 
tárgy felkeltette a vendégek figyelmét, akik 
siettek ezeket megvásárolni.
"A termékek, amelyek más kiállítások tárgyait 
is képezik, a Marosvécsi Neuropszichiátriai 
Rehabilitációs Központ öt műhelyében 
készültek. Itt az alkalmazottak figyelemmel 
vannak minden gondozott iránt, 
hogy a rekreatív ergoterápia 
segítségével fenntartsák és 
fejlesszék azon képességeiket, 
amelyek növelik az önbizalmat, 
a csoporton belüli szerep 
fontosságának tudatát, a 
fejlődést, az együttműködést 
és a felelősségtudatot, az 
egymás megsegítését és a 
családba, a társadalomba  való 
beilleszkedést, akár szakmailag 

is"- így látja ezt Maria Gliga, a Központ egyik 
önkéntes művésze.
Az intézmény, mint szociális ellátó egység, 
európai szintű alapellátást biztosít, de emellett 
"az emberek lelkét ergoterápiával, művészeti 
terápiával gondozzák, ez pedig már 12 éve 
működik" – ahogyan azt dr. Schmidt Lóránd, 
a Szociális Gondozók és Gyermekvédők Maros 
Megyei igazgatója alátámasztja.

Pantomim – műsor, 
I. hely a magyarországi fesztiválon
A neuropszichiátriai rehabilitációban az a 
képesség, ahogyan a zenét  értékeljük, és 
reagálunk rá, veleszületett emberi adottság.  A 
Marosvécsi NPRK lakóinak egy része egy művészi 
programban vett részt, egy pantomimet adott 
elő az életről, a jó és a rossz közötti harcról, a 
környezetvédelemről, ezzel I. helyet nyertek a 
"Tiszta hang" fesztiválon, amely 2014 május 28-

29 között zajlott Kecskeméten, Magyarországon.
A pantomim előadást ismét műsorra tűzte a 
”Parahelikon” kiállítás, tapsot és tetszést kiváltva 
a közönségből.

Új gyógymód: művészet- és színterápia
A művészet általi terápia egy új gyógymód. Célja, hogy segítsen a fogyatékkal élő személyeknek 
leküzdeni a fizikai, lelki, kognitív és társadalmi akadályokat rendelkezésre álló készségeik korlátain 
belül. Ez az a mód, ahogyan ők a legjobban kifejezhetik magukat, és könnyen tevékenykednek 
az alkotóműhelyben, leülnek a munkaasztal elé, és szabad utat engednek képzeletüknek. 
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Tradiționalul Bal Mascat, organizat pentru copiii 
din cadrul Centrelor Rezidențiale pentru Copii 
cu Deficiențe Neuropsihiatrice din Tîrgu-Mureș 
și Ceauașu de Câmpie, este un eveniment 

mult așteptat de 
beneficiarii din 
centre, pregătirea 
costumelor, a sce-
nografiilor, pentru 
fiecare casă în parte, devenind o tradiție anuală 
în care toți participanții, angajați și copii, se 
implică trup și suflet. 
”Construim costumele de carnaval de la zero, 
dacă nu, le cumpărăm de la second hand, 
le modificăm să fie cât mai originale și apoi 
pregătim programele cu copiii. Sunt alese 
melodii care să se potrivească cu costumele, 
organizăm un program artistic de dans. Dintre 
copiii noștri mulți nu vorbesc și se manifestă 
prin dans, veselie. Un zâmbet spune mai 
mult decât o mie de 

cuvinte. Și pentru că înțeleg mai greu începem 
pregătirile cu două, trei săptămâni înainte. Dar 
se implică, au răbdare la probat costumele, abia 
așteaptă evenimentul”, a menționat Lucian 
Moldovan, președintele Asociației centrelor 
pentru copii abandonați. Asociația este un 
ONG înființat la inițiativa angajaților din centre 
pentru a strânge o parte din fondurile necesare 
pentru organizarea de activități în care să fie 
implicați copiii cu dizabilități neuropsihiatrice.  
La Bal Mascat au participat opt centre 

rezidențiale pentru 
copii cu deficiențe 
neuropsihiatrice, din 
Ceaușu de Câmpie 
și Tîrgu-Mureș, denu-
mite generic, în cadrul 
concursului organizat, 
Ceuaș -casa 43, casa 
185, casa 215, casa 
417, casa Branului, 
casa Slatina, casa 
Turnu Roșu și casa 
Trebely nr. 3. Invitați au 
fost și tinerii cu diza-
bilități de la Centrul 
de Recuperare și 

Reabilitare Neropsihiatrică  (CRRN) Luduș. Pe 
parcursul a mai bine de trei ore cântecul, jocul și 
buna dispoziție i-a fermecat pe toți participanții. 
Copiii și angajații și-au etalat costumele și și-au 
prezentat numărul de dans pe fiecare casă 
în parte. Cele mai ingenioase costume, copii 
talentați, scenografii prezentate și angajați 
implicați au fost premiați. ”Vreau să felicit colegii 
pentru modul în care s-au organizat, au făcut 
un program frumos. De la an la an sunt tot mai 
buni”, a precizat Elida Deak, director general 
adjunct al DGASPC Mureș.

Inocența din spatele măștilor

Premii pe case
Premiul I-casa Ceuaș 43
Premiul II-casa Branului
Premiul III-casa Turnu Roșu
Mențiune-casa Trebely nr.3

Premii angajați
Premiul I - Melania Hârșan, personaj: Elena Udrea
Premiul II - Ciortea Ildiko, personaj: contesă
Premiul III - Monica Dan, personaj: călugăriță
Mențiune - Carmen Ionescu, personaj: contesă
                   -Maria Bodan, personaj: dansatoare în costum țigănesc

Premiul pentru participare 
Tinerii de la CRRN Luduș

Personajele din basme, desene animate, dar chiar și din viața cotidiană, au prins viață la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș. Prinți, prințese, zâne, marinari, contese, 
cadâne, clovni, vânători, deținuți, dansatori, cowboy, militari și alte personaje și-au dat întâlnire la Bal 
Mascat. Au dansat și socializat creând o atmosferă propice distracției, unde supărările nu aveau ce căuta.



9

De la an la an, exponatele 
ce fac obiectul expoziției 
sunt tot mai multe și 
”cuprind sentimente 
neexprimate în cuvinte, 
emoții înrădăcinate în 
suflet și transpuse într-
un mod real și concret 
în obiectele realizate și 
apreciate în mod pozitiv 
de către participanți”.  A 
fost expusă o mare varietate 
de mărțișoare, ornamente de 
masă cu flori, obiecte din gips, 
măști, tablouri din piele, nisip, 
nasturi, paie, quilling, șnur, pănușe, traiste 
ornament, etc.
Expoziția s-a continuat cu sceneta “Ioana și 
cucoana” interpretate magistral de Mihaela 
și Violeta, un dans popular chinezesc a căror 
costume au fost realizate integral în cadrul 
centrului și o paradă a costumelor de carnaval: 
prințese, zâne, Cleopatra, Flinstone, elfi, 
mușchetar, turc, clown, Scufița Roșie, vampir,  etc. 
Surpriza spectacolului a fost un frumos dans 
țigănesc, prezentat de beneficiarii Centrului 
Școlar pentru Educație Incluzivă ”Lacrima” Bistrița.
Programul artistic s-a încheiat cu un filmuleț 
în care a fost prezentată o retrospectivă a 
principalelor evenimente și activități realizate 
în cursul anului 2014.

”Scopul programelor de activități cu locatarii 
centrului nostru este de a permite să-și 
exprime sentimentele, să-și descopere propriile 
capacități, dezvoltarea creativității, sentimentul 
împlinirii, descărcarea tensiunilor, cunoașterea 

și învățarea unor 
game de abilități 
comportamentale 
necesare integrării 
în diferite grupuri 

sociale, să trezească 
respectul de sine și 
încrederea, să încurajeze 
apărarea propriilor drep turi, 
recunoașterea poten țialului uman în fiecare 
persoană, deoarece fiecare are ceva de oferit 
și de comunicat”, a precizat Viorica Sand, 
director CITO Căpușul de Câmpie.
În cadrul Centrului, în atelierul de croitorie, 
pictură și desen, confecționat lumânări și 
articole handmade, teatru, meloterapie, 
artterapie, terapia prin religie, concursuri 
sportive și culturale, se  desfășoară activități în 

scopul dobândirii unor deprinderi 
adaptative de muncă, a 

consolidării abilităților 
manuale, activităților 
motrice de bază, creșterea 
autonomiei personale, 
a capacității de con-
centrare a atentiei, a 
gradului de sociabilitate, 
dezvoltarea capacității de 
realizare a unor sarcini 

autonome sau împreună 
cu alți beneficiari, etc.

Primăvara a sosit devreme, la CITO Căpușul de Câmpie
Șapte ani de activitate a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională ( CITO) Căpușul de 
Câmpie au fost marcați printr-un eveniment special de către cei 20 de beneficiari ai Centrului, 
persoane cu dizabilități ușoare, medii sau accentuate, pe data de 19 februarie 2015. Este vorba 
de cea de a VII-a ediție aniversară a expoziției ”Primăvara în sufletele noastre”.



Descoperă și câștigi!
Copiii din sistemul de protecție a copilului din județul Mureș sunt invitați să participe 

la o nouă ediție a concursului ”Descoperă și câștigi”. 

Concursul se adresează elevilor din clasele I-VIII și constă în dezlegarea corectă a  integramei cu tema  ”A venit primăvara!”. 
Cuvintele descoperite pe coloana hașurată cu albastru vor trebui să fie folosite pentru realizarea 

unui eseu de o pagină. Este obligatoriu să fie folosite minim patru cuvinte. 
Compunerile se vor trimite pe adresa  Târgu-Mureș, str. Trebely nr. 7 sau pe adresa de email dgaspcmonitorizare@gmail.com 

sau fax 0265-211699; 0265-211561 până la data de 25 mai 2015.
Câștigătorii vor fi anunțați  în luna iunie. Premii surpriză.



Colaje și desene cu scene ce 
simbolizează Marea Unire de la 1 
Decembrie au făcut obiectul unei 
frumoase expoziții ce a avut loc la 
parterul Palatului Adminsitrativ 
al județului Mureș. Șase colaje și 
două desene au fost realizate de 
copiii beneficiari ai caselor de tip 
familial din Sâncraiu de Mureș, 
împreună cu copiii părinților 
sociali din complexul de case. 
Patru creații au fost premiate de 
către reprezentanții Promenada 
Mall Tîrgu-Mureș. 
Toți copiii au lucrat cot la cot 
pentru ca operele lor să fie cele 
mai frumoase și să transmită un 
mesaj cât mai original. Acest 
aspect a fost confirmat și de faptul 
că, pe lângă că au fost premiate, au 

fost și dorite. Consiliului Județean 
Mureș i-a fost donată lucrarea ce 
a primit premiul I. 
”S-a lucrat pe case, toți copiii 
care au dorit s-au implicat. Ei se 
concentrează pe activitățile care 
le au, sunt încântați de rezultate și 
uneori chiar surprinși exclamând 
”uite ce am făcut!”. De 1 decembrie 
am putut demonstra că și ei sunt 
capabili să facă lucruri frumoase”, a 
precizat Diana Șerban, psiholog la 
Complexul de case de tip familial 
Sâncraiu de Mureș. 
Copiii au fost premiați într-
un cadru festiv, la Promenada 
Mall, reprezentanții centrului 
comercial susținând că ”trebuie 
recompensați acești copii pentru 
eforturile pe care le fac”. 

Mesajul Marii Uniri, 
adus de copiii din Sâncraiu de Mureș

Premiul I - casa 11: 
Cătălina Gabor, Ioana Sorina Lăcătuș, 
Geta Florentina Hoca, Maria Szanto

Premiul II - casa 6: Fekete Lorand, 
Vass Gyula, Lorena Orosfăian

Premiul III - casa 5: 
Paula Năznean, Paula Năznean

Mențiune - clasa 1: 
Helena Biro, Roxana Suciu, 
Cristina Barsony
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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

SC Voiajor SRL, Detașamentul de Pompieri Tîrgu-Mureș, grădinițe, gimnazii 
și licee din Tîrgu-Mureș, gimnaziile din Sighișoara, Grădiniţele cu program 
normal şi prelungit din Sighişoara, Fundaţia Veritas Sighişoara, Fundaţia 
White Rose Sighişoara, Fundaţia Romanian Angel Appeal, Centrul Şcolar 
de Educaţie Incluzivă nr. 2 Tîrgu-Mureş, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 
nr.3 Reghin, Cris & Cros, Primăria Sighişoara, Ecoserv Sighişoara SRL, White 
Rose, Aquaserv S.A., Club Lions, Hănescu Emilian, Mănăstirea Sf.Dumitru, 
Rotary Club Reghin, SC Larix Mobila SRL Reghin, Fundaţia Calea Adevărului 
Cluj-Napoca, Asociaţia Umanitară Sfânta Cruce Reghin, Asociaţia Părinţilor 

Adoptivi Tîrgu-Mureş, Fundaţia LOC, Fundaţia Talentum, Asociaţia Veşti 
Bune, Fundaţia Buckner, Asociaţia elveţiană Valais Roumaine, Asociaţia 
de caritate Blythswood  din Floreşti- județul Cluj, Asociaţia Timulazu din 
Sânmarghita-județul Mureş, Școala Generală Iclandu Mare și Căpușul 
de Câmpie, Fundația Rază de Soare Iernut, Fundația Oasis Tîrgu-Mureș, 
Căminul de persoane vârstnice Ideciu, CITO Dumbrăveni II și CIA Agnita-
județul Sibiu, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Lacrima Bistrița, 
Fundația Sf. Elisabeta Tîrgu-Mureș, Parohia Ortodoxă Căpușul de Câmpie, 
Liceul Gheorghe Șincai Tîrgu-Mureș. 

Mulțumim colaboratorilor și sponsorilor!
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș mulțumește tuturor 

colaboratorilor și sponsorilor care au sprijinit și sprijină beneficiarii din sistemul de protecție.

Pe Sorinel și Ioana, doi copilași, în vârstă de 
șase anișori, aflați în sistemul de protecție al 
copilului din județul Mureș, în plasament la 
asistent maternal profesionist, i-am cunoscut cu 
puțin timp în urmă la sediul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. 
Erau însoțiți de mămicile lor, și debordau de 
energie și curiozitatea specifică vârstei. Au venit 
să arate ce cadou le-au făcut ei mamelor lor, dar 
nu numai. Mai timizi, mai cu curaj au început să 
aștearnă pe masă mărțișoarele confecționate de 
ei, cu scuza că au mai uitat pe ici colo să lipească 
câte ceva. ”Mai trebuia să lipesc o inimioară”, mi 
s-a destăinuit Sorinel, un băiețel foarte lipicios 
de mama lui, după care mi-a spus ”o iubesc 
așa de mult pe mama, pentru că îmi face de 
toate”. A făcut-o și mai mândră pe mama lui cu 
această declarație. ”Sunt foarte mândră de el, mă 
surprinde mereu și este tare sufletist. Îl iubesc 
necondiționat”, a mărturisit Mărioara Rusan.

Nici Ioana nu s-a lăsat mai prejos și a ținut 
morțiș să-mi spună cât de mult o iubește pe 
mama ei. ”I-am făcut o inimoară și când i-am 
dat-o i-am spus ”te iubesc”, a precizat fetița.
Copiii au fost implicați cu ocazia zilei de 8 
martie în activități întreprinse de grupul de 

asistenți maternali Neagra-Morăreni, respectiv 
confecționarea de mărțișoare și felicitări pentru 
mame, bunici, mătuși, etc.  ”Ne întâlnim de mai 
multe ori pe an cu colegii, asistenți maternali, și 
implicăm și copiii. De 8 martie au confecționat 
mărțișoare, au desenat, lipit. Se obișnuiesc ei 
între ei (n.r-copiii) și sunt foarte implicați în 
ceea ce fac”, a spus Doina Mariana Moldovan, 
coordonatorul grupului.
Din grup fac parte asistenții maternali Ionela 
Macavei, Mărioara Rusan, Gabor Imola și Doina 
Moldovan, iar activitatea se realizează sub 
îndrumarea psihologului clinician Domby 
Mária Erzsébet și inspector Kollo Monika.

”De ziua ta, mămico!”
8 martie și iubirea merg mână în mână pentru că de Ziua Femeii sărbătorim și Ziua Mamei. 
Și nimic nu se compară cu zâmbetul inocent de pe fața copilului și stângăcia cu care-i oferă 
mamei sale mărțișorul în timp ce îi spune ”Te iubesc”. 

Publicație realizată de Arina Moldovan


