
Câștigătorii concursului de creație literară 

”Descoperă și câștigi” 
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Concursul de creaţie literară ”Descoperă 
şi câştigi”, lansat de Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copi-
lului (DGASPC) Mureş şi-a găsit repede con-
curenţi, dornici să câştige marele premiu, o 
tabletă, sau dacă nu un telefon mobil, ori re-
chizite şcolare.
Copiii au dezlegat integramele, au găsit cuvin-
tele cheie şi s-au pus pe treabă. De sub con-
dei, vocea copiilor a stârnit interesul cititoru-
lui să parcurgă până la capăt fiecare lucrare, 
graţie originalităţii şi calităţii mesajului trans-
mis. „Am văzut că v-aţi străduit pentru a scrie 
cât mai frumos, corect gramatical, mai presus 

Recunoaştere pentru vocea copiilor
Mesaje de suflet, trăiri emoţionale,  realitate sau chiar ficţiune au făcut subiectul scenariilor cărora 
le-au dat viaţă imaginaţia zburdalnică a 112 copii din sistemul de protecţie al copilului din 
judeţul Mureş, atât copii care locuiesc în case de tip familial, dar şi cei aflaţi în îngrijire la un asis-
tent maternal profesionist.
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Câştigători la categoria 
clasele I-IV- tema ”Copilăria mea”

Premiul I - Alexandru Adelin Moldo-
van-lucrarea ”Fericire” - CTF Zau de 
Câmpie
Premiul II - Nagy Eniko - lucrarea ”Va canţa 
de iarnă” - CTF Sângeorgiu de Pădure
Premiul III - Ramona Teglaş - lucra-
rea ”Viaţa de familie” - AMP Irina Trif, 
Târnăveni
Menţiunea I - Karacsony Cristian - lu-
crarea ”Ce mă face fericit” - AMP Irina 
Trif, Târnăveni
Menţiunea II - Daniela Varga-lucrarea 
”Vacanţa de Crăciun” - CTF Sâncraiu 
de Mureş
Menţiunea III - Simona Bârsan-lucra-
rea ”Anii de grădiniţă” - AMP Nelea Ma-
tei, Petelea
Menţiune specială I - Cristina Do-
bondi - lucrarea ”Zâna viselor” - AMP 
Anişoara Grec, Iernut
Menţiune specială II - Denisa Vinca-
lucrarea ”Vacanţa de iarnă” - AMP Ke-
rekes Emese, Petelea
Menţiune specială III - Geta Gere-
beneș - lucrarea ”În vacanţa de vară” 
- AMP Valerian Chirilă, Cipău
Premiul special al juriului - Cri-
na Mureşan - lucrarea ”Căsuţa din 
poveste” - AMP Veta Cătană, Ogra

Câştigători la categoria 
clasele V-VIII-tema ”Sentimente”

Premiul I - Gabriel Boţan-lucrarea 
”Viaţa unui copil” - AMP Simona Maier, 
Petelea
Premiul II - Szekely Ana Alexandra-
lucrarea ”Oamenii de zăpadă” - CTF 
Zau de Câmpie
Premiul III - Margareta Rostaş - lucra-
rea ”Copilăria plină de tristeţe şi 
fericită în acelaşi timp” - CTF Sângeor-
giu de Pădure
Menţiunea I - Petru Stoica-Burcea-
lucrarea ”Transformarea” - CTF Zau de 
Câmpie
Menţiunea II - Szekely Alexandru-
lucrarea ”Florile” - CTF Zau de Câmpie
Menţiunea III - Andreia Burcsa-lu-
crarea ”Vis de iarnă” - AMP Mariana 
Ciorogar, Băgaciu
Menţiune specială I - Ida Tuli-lucrarea 
”Sâmbăta florilor” - CTF Zau de Câmpie
Menţiune specială II - Ştefan Burcsa-
lucrarea ”Sentimente” - CTF Sâncraiu 
de Mureş
Menţiune specială III - Cristina Copoţ-
lucrarea ”Sentimente”-CTF Reghin
Premiul special al juriului - Cristian 
Moldovan - lucrarea ”Naufragiu în 
lumea sentimentelor” - AMP Claudia 
Nădăşan, Reghin

de toate aceste reguli, important a fost faptul că 
voi v-aţi exprimat. Eu pot să spun că vocea co-
piilor este în lucrările voastre”, s-a adresat Elida 
Deak, director general adjunct DGASPC Mureş, 
copiilor prezenţi la festivitatea de premiere a 
concursului de creaţie literară, ce a avut loc pe 
data de 10 martie.

O surpriză pentru conducerea 
DGASPC Mureş
În total, 112 lucrări au fost înscrise în concurs şi, 
după lungi deliberări, respectând un barem de 
corectare, juriul a decis câştigătorii. ”A fost şi pen-
tru noi o surpriză numărul mare al lucrărilor. Aş 
dori să vă mulţumesc, dragi copii, pentru că aţi 
participat şi aţi luat în serios acest  concurs, iar 
celor care v-au îndrumat trebuie să le mulţumim 
la fel. Aţi lucrat cu copiii, i-aţi mobilizat şi i-aţi 

lăsat să participe la acest eveniment. Sunt lucrări 
preţioase, care mie mi s-au părut că au pornit din 
sufletele voastre, din trăirile voastre care le-aţi avut 
poate atunci când aţi intrat în familia noastră, dar, 
desigur, şi de pe parcursul vieţii voastre din siste-
mul de protecţie”, a precizat dr. Lorand Schmidt, 
directorul general al DGASPC Mureş.

Mulţumiri sponsorilor
Lucrările câştigătoare vor fi publicate în ediţiile 
următoare ale revistei ”Despre familia noastră”.
Conducerea DGASPC Mureş aduce mulţu miri 
prin intermediul publicaţiei ”Despre familia 
noastră” tuturor sponsorilor care şi-au deschis 
sufletul pentru a aduce un zâmbet pe feţele 
copiilor: Fundaţia LOC, Vodafone România, 
Herlitz, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi 
Lions Club Târgu-Mureş. 
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”Mi-am dorit 
să am o tabletă”

”M-am aşteptat la premiu 
pentru că mi-am dorit să 
am o tabletă. Este foarte 
frumoasă”, a recunoscut 
Alexandru Adelin Mol-
dovan, câştigătorul locu-
lui I la categoria clasele 
I-IV. Lucrarea sa, intitulată 
”Fericire”, a surprins ecoul 
pe care l-a avut în sufle-
tul de copil  simplul gest 
al părinţilor de a acorda 
cadouri şi de a-şi petrece 
timpul alături de copiii 
lor. ”Când am fost acasă 
la mine, bunica şi mama 
mea ne-au cumpărat, 
mie şi fraţilor mei, nişte 
jucării, ne-au spus să le 
luăm şi ne-am jucat cu 
ele. De acolo mi-a venit 
mie inspiraţia”, a explicat 
fericitul câştigător.
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”M-am gândit cum să îmbin corect cuvintele”

Tableta alocată premiului I la categoria clasele V-VIII i-a revenit lui Gabriel Boţan, 
cu lucrarea ”Viaţa unui copil”. Gabriel este în clasa a VI-a şi, deşi este un copil ti-
mid la prima vedere, ascunde o minte ascuţită. Este pasionat de grafică, dar şi de 
geografie,deoarece mi-a spus ”ştiu toate capitalele ţărilor din lume şi pot reproduce 
continentele fără să mă uit pe hartă”, iar mama sa, asistent maternal profesionist 
Simona Maier, a încuviinţat extrem de emoţionată de succesul fiului său. Cu toate 
acestea, premiul l-a luat prin surprindere. ”Nu m-am aşteptat la premiu. M-am in-
spirat din realitatea care există şi imaginaţia m-a ajutat. După ce am dezlegat inte-
grama m-am gândit cum să îmbin corect cuvintele ca să iasă o lucrare bună”, s-a destăinuit Gabriel.  
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Centrul funcţionează din 1950, în primul an 
fiind internaţi bolnavi neuropsihici, în al doi-
lea an copii, iar din 1952 figurează ca instituţie 
ce are în  grijă doar femei cu dizabilităţi, fiind 
singura de acest gen din judeţul Mureş. ”De 
obicei aici ajung cei mai bolnavi, cu multe 
probleme, foarte multe beneficiare sunt imo-
bilizate la pat. Multe dintre ele nu au fami lie, 
unele au şi sunt vizitate săptămânal, altele 
de câteva ori pe an, sau chiar deloc. Sunt 
femei care locuiesc de mulţi ani, o doamnă 
care a decedat anul trecut era internată aici 
de la înfiinţare, din 1952”, a precizat dr. Maria 
Berekmeri, directorul Centrului de Îngrijire şi 
Asistenţă pentru persoanele cu handicap.
Interiorul castelului, clădirea principală a cen-
trului, este modernizat, cu gresie şi faianţă, este 
curat şi bine întreţinut. În cele şase saloane mari, 
locuiesc mai multe beneficiare. Sunt vecine de 
pat, partenere de poveşti, îşi încredinţează una 
alteia povestea vieţii, aşa cum pot şi ştiu ele, 

în ciuda suferinţelor, a sănătăţii şubrede ce le 
apasă. Sunt şi tinere cu dizabilităţi ce au crescut 
în sistemul de protecţie al copilului iar la majorat 
au ajuns în centru. Cele mai vârstnice, din cauza 
multiplelor probleme de sănătate sunt imobili-
zate la pat şi sunt asistate medical tot timpul de 
asistente şi infirmiere.  ”Sunt medic de familie şi 
consult mereu, au tratament cronic fiecare. Dacă 
apare o problemă sunt trimise la investigaţii la 
Târgu-Mureş ”, a adăugat dr. Berekmeri.
În clădirea de lângă castel situaţia este 
similară, doar că sunt internate câte 3-4 
bene ficiare într-un salon.

”Acasă” la CIA Glodeni
Maria C. are 72 de ani, este veterană în Cen-
tru, a ajuns în urmă cu aproape 41 de ani. 
Suferă de paralizie a membrelor inferioare şi 
se deplasează doar cu scaunul rulant. La fel ca 
la mulţi alţii şi povestea de viaţă a dânsei este 
una zbuciumată, de care nu-şi aduce aminte 

CIA Glodeni, o familie pentru femeile cu dizabilităţi
Purtând blazonul renumitei dinastii transilvănene Teleki, castelul din Glodeni, un edificiu ce străjuieşte 
centrul comunei cu acelaşi nume, este cămin pentru 43 de persoane cu handicap. Construit în anul 
1871, intemperiile vremii şi-au pus amprenta asupra imobilului, ce mai păstrează aspectul medieval, iar 
frumuseţea şi farmecul de altădată al parcului din mijlocul curţii sunt păstrate prin grija personalului ce 
lucrează la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoanele cu handicap (CIA) Glodeni, aflat în struc-
tura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş.  De Centrul de Îngri-
jire, pe lângă clădirea castelului, aparţine şi un imobil construit în 1960 în aceeaşi curte, ce adăposteşte 
30 de beneficiare, precum şi Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională (CITO), un centru rezidenţial 
construit la ieşirea din comună, pe drumul ce duce spre Voivodeni, unde locuiesc 28 de beneficiare.

Dr. Maria Berekmeri, directorul CIA Glodeni

Olga K.
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cu mare plăcere. Ştie doar că este ”acasă” la 
Centru. ”Am venit în '73. Mă bucur că am ajuns 
aici. Viaţa mi-a fost şi mai bună şi mai grea. Dar 
trec zilele foarte repede, mult prea repede. 
Nu-s croitoreasă eu, dar mi-a plăcut dintot-
deauna să cos şi cu asta mi-am mai omorât 
timpul. De vreo doi ani am maşină de cusut, 
mi-a rezolvat-o doamna. Cos când, ce am, mai 
repar un pantalon la o infirmieră, ba cămaşa 
de noapte la colege, cearceafuri, perdele. Mai 
deretic pe aici prin salon, mai gătesc. Trece 
timpul”, a încheiat cu un oftat femeia. 
Problemele de sănătate nu le permit prea 
multe activităţi. Plimbare prin grădina caste-
lului pe timp de vară, uitat la televizor sau 
povestit între ele reprezintă rutina zilnică. Cele 
care pot, merg şi la biserica din localitate.
Olga K. are 48 de ani, suferă de paralizie a 
membrelor inferioare şi se deplasează şi ea în 
cărucior rulant. În urmă cu 25 de ani, după ce 
i-au murit părinţii a fost adoptată de Centru. 
”Eu din naştere sunt aşa, paralizată. Părinţii 
mei au murit, sora mea e bolnavă şi a trebuit 
să vin aici.  Dacă nu am avut alte posibilităţi! 
Mâncarea şi cazarea sunt bune. Aici trece tim-
pul cu bolnavii, mai ieşim afară, mă vizitează 
sora mea când poate. Am o prietenă cu care 
mă înţeleg mai bine”, s-a destăinuit Olga. 

Implicare prin activităţi de lucru manual
La un kilometru depărtare de centrul comunei, 
spre drumul ce duce la Voivodeni, s-a construit 
în 2008, printr-un program Phare, Centrul de 
Integrare prin Terapie Ocupaţională, un centru 

rezidenţial ce adăposteşte 28 de beneficiare, 
mai tinere. Pentru ele, timpul trece mai uşor. 
Sunt implicate în activităţi de ergoterapie, 
sănătatea permiţându-le acest lucru.  Felicitări, 
mărgele, tablouri şi alte produse handmade 
sunt lucrate cu multă migală şi pricepere 
de beneficiarele centrului. Nu rămân însă 
nerăsplătite. O dată pe an, de ziua comunei, 
îşi expun produsele spre vânzare.  Iar banii 
obţinuţi sunt folosiţi, alături de sponsorizări, 
pentru achiziţionarea materiei prime. 
O parte dintre asistate au urmat cursuri de 
confecţionat lumânări, amenajare spaţiu verde 
sau sunt chiar implicate în activităţi de voluntariat.
Aurelia M. este din Bucureşti, are 34 de ani 
şi de 15 ani a ajuns la CITO Glodeni. Este 
pasionată de lucru manual, din mâinile sale 
ieşind adevărate opere de artă, lucru certifi-
cat şi de diplomele primite în 2006 şi 2007 
în urma expoziţiei ”L'Europe, c'est aussi nous!” 
organizată la Strasbourg.  ”Nu mă plictisesc 
deloc, este când am mult de lucru şi nici la 
masă nu mă duc. Mai cos la maşină şorţuri, 
lenjerie de pat, perdea pentru cine mă roagă 
frumos, perdele pentru cămin. Trece timpul, 
multumesc lui Dumnezeu, sunt aşa cu mâna 
şi piciorul, aşa m-am născut, dar ştiu să fac 
câte ceva”, a mărturisit mândră tânăra. 
Este voluntar la Asociaţia Handicapaţilor Lo-
comotori, filiala Mureş, motiv pentru care 
s-a pregătit cu lucruşoare realizate cu multă 
migală, pentru a fi expuse spre vânzare de 8 
martie, în centrul municipiului Târgu-Mureş. 
”Le duc să mai vindem, mai facem ceva bani 

pentru materie primă să avem ce lucra. Acum 
mi-a venit o idee: o floare de primăvară, 
elegantă, care să fie pusă în piept când cineva 
merge la o nuntă. Am un şablon, tai materialul 
după el, îl pârlesc şi pe urmă aranjez petalele”, 
a explicat cu mult patos Aurelia. 
La fel de pasionată de lucru manual este 
şi Maria, în vârstă de 36 de ani. Din cauza 
pro blemelor neuropsihice de care suferă a 
ajuns la CITO de aproape două decenii. Nu-i 
place să lenevească şi unde poate dă mereu 
o mână de ajutor. ”Mă împac bine cu toată 
lumea, îmi place să ajut la bucătărie, să fac 
mâncare. Când mă plictisesc citesc Biblia, 
pentru că îmi place mult să o citesc, mai 
cer cartonaşe (n.r.-pentru făcut felicitări). Le 
mulţumesc doamnei directoare şi asistente-
lor care au grijă de mine”, a spus Maria. 

Maria C. Maria Aurelia
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Copilăria tărâmului de poveste a fost evocată 
prin câteva momente artistice prin care co-
piii cu dizabilităţi şi-au pus în valoare talen-
tele şi darurile personale. Dacă de obicei 
atunci când se poticnesc se uită după in-
structori să primească ajutor, Balul mascat a 
constituit cadrul ideal unde, preţ de câteva 
ceasuri, s-au simţit unici, stăpâni pe propria 
persoană şi gesturile făcute. ”Este o acţiune 
care le ridică moralul, îi face să se simtă bine. 
Ei se bucură de orice, să se îmbrace să iasă 
din casă şi nu oricum, ci deghizaţi, este o 
bucurie”, a precizat dr. Maria Kalakatroni, şef 
Serviciu Centre Rezidenţiale pentru Copii 
cu Deficienţe Neuropsihiatrice din cadrul 
DGASPC Mureş.

Mulţumiri personalului dedicat
Să lucrezi cu un copil cu dizabilităţi nu este 
o muncă uşoară, implică din partea instruc-
torului multă dragoste şi răbdare să intre 
în lumea lui, să-l ajute să revină pe drumul 
normal al copilăriei. Rezultatele în rândul co-
piilor cu deficienţe neuropsihiatrice nu au 
întârziat să apară. ”S-a demonstrat prin aceste 
evenimente că angajaţii pot să fie uniţi, să 
se bucure de rezultatele lor, împreună, să nu 
e xiste neînţelegere, pentru că recuperarea 
nu se poate face de către o singură persoană 
sau două, ci de o echipă. Implicarea şi focul 
acela interior al fiecărui angajat nu are voie 
să se stingă, trebuie să funcţioneze pe par-
cursul activităţii. Şi un lucru important, dacă 
angajaţii simt că au ajuns la un nivel la care 
se confruntă cu dificultăţi să ne ceară ajutorul, 
foarte deschis şi sincer, şi nu cred că nu am 
găsi soluţii să nu-i ajutăm”, a opinat dr. Lorand 
Schmidt, directorul general al DGASPC Mureş.

Poveşti colorate la Bal mascat
Zâne, prinţese, Albă ca Zăpada, Ninja, Garcea, deţinuţi, cowboy, Scufiţa Roşie, indieni, Zorro, 
spiriduşi şi alte personaje din basme şi desene animate au invadat cu râsete şi zgomote sediul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş la tradiţionaul Bal Mascat 
organizat pentru copiii din cele nouă case ale serviciului rezidenţial pentru copii cu deficienţe 
neuropsihiatrice din Târgu-Mureş şi Ceuaşu de Câmpie în data de 20 februarie.
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Campania a implicat o colaborare în-
tre Fundaţia Buckner, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
(DGASPC) Mureş şi autorităţi locale.
”Noi, în cadrul fundaţiei (n.r.-Fundaţia Buck-
ner), credem că rolul important în societate 
îl deţine familia şi copilul trebuie să benefi-
cieze de toată atenţia unei familii, atât din 
partea tatălui cât şi a mamei. Iar în cazul 
de faţă aceste tinere nu ajung să înţeleagă 
ce înseamnă să fie o mamă conştientă, un 
părinte responsabil pentru copiii lor. O sarcină 
timpurie provoacă multe consecinţe pe ter-
men lung, inclusiv nu mai ajung să termine o 
şcoală, ceea ce duce la un loc de muncă in-
stabil sau mai prost plătit şi aceşti copii ajung 
să aibă o formă de protecţie specială, nu vor 
avea şansa să aibă o familie cu adevărat, de 
multe ori aceste fete nu au o relaţie stabilă. 
Noi am considerat că ar fi binevenită o astfel 
de campanie, să tragă un semnal de alarmă”, 
a motivat ideea campaniei Dacian Moldo-
van, preşedintele Fundaţiei Buckner. 

Tema sexualităţii, un subiect tabu
În cadrul campaniei au beneficiat de infor-
mare 143 de tinere ce provin din medii defa-
vorizate, din Târgu-Mureş, Târnăveni, Sărmaşu 
şi comunele Bălăuşeri, Band şi Ogra. Fetele au 
discutat cu specialiştii despre noţiunile ele-
mentare de anatomie şi fiziologie, creşterea/
dezvoltarea şi diferenţele dintre perioada 
copilăriei şi pubertate, igiena personală, ce 
înseamnă sentimentul de iubire şi relaţia 
de ataşament cu o persoană de sex opus, 
care sunt efectele începerii vieţii sexuale de 
la o vârstă foarte fragedă, care sunt limitele 
pe care e bine să le impună n relaţia cu o 
persoană de sex opus, ce înseamnă com-
portament sexual responsabil şi asumat, 
infecţiile cu transmitere sexuală, riscurile sar-
cinii nedorite/avortul în pubertate, serviciile 
medicale la care pot apela în caz de nevoie, 
importanţa apelării la persoane de speciali-
tate care le pot furniza informaţii şi sprijin.
”În prima etapă a discuţiilor s-a evaluat la 
modul general nivelul de cunoştinţe pe care 
tinerele îl au pe tema sexualităţii. Nivelul de 
cunoştinţe este unul scăzut, iar subiectul 
este încă unul tabu. La început, majoritatea 
tinerelor au avut o atitudine nepăsătoare, au 
luat în glumă subiectul discuţiei, însă pe par-
curs şi-au schimbat percepţia. 

Am constatat că nu cunosc metodele 
de contracepţie, cum se folosesc ele, în 
ce situaţii, care sunt beneficiile şi riscurile 
utilizării metodelor contraceptive”, a precizat 
psiholog Georgeta Podar, şeful Centrului Ma-
ternal ”Materna” din Târgu-Mureş.

Campania va continua, pe viitor
Una dintre activităţile pe care centrul le 
desfăşoară este activitatea de monitorizare a 
minorelor gravide şi lăuze, cu domiciliul pe 
raza judeţului Mureş, realizată prin colabora-
rea cu Direcţia de Sănătate Publică Mureş ce 
presupune transmiterea de date lunare des-
pre toate minorele gravide şi lăuze care se 
internează în unităţi spitaliceşti şi beneficiază 
de servicii medicale.
”În viitor, considerăm necesară extinderea 
acestei campanii, fiind importantă partici-
parea efectivă a specialiştilor în planificare 
familială, a specialiştilor de la DSP Mureş şi 
a reprezentanţilor autorităţilor locale, astfel 
încât mesajul transmis să fie complex şi cu 
impact ridicat”, a mai spus Georgeta Podar.
La sfârşitul sesiunii de informare fetele au 

primit cadou produse pentru îngrijirea 
igienei personale.

”Alege să fii mamă la timpul potrivit”
O sarcină la o vârstă fragedă are un impact devastator asupra adolescentei care devine mamă. Copila iese din cercul 
de prieteni din perioada copilăriei şi se trezeşte peste noapte mamă. Şi totul survine pe fondul ignoranţei, al lipsei 
de informare. Pornind de la acest aspect şi de la datele statistice oferite de Direcţia de Sănătate Publică (DSP)
Mureş conform cărora în anul 2012 s-au înregistrat 530 de minore gravide în judeţul Mureş, iar în 2013 numărul 
lor a crescut la 570, a luat naştere campania ”Alege să fii mamă la timpul potrivit”.
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A köpont 1950-től működik, létezésének első 
évében neuropszichiátriai betegek voltak 
beutalva, a második évben gyerekek, majd 
1952-től, mint fogyatékkal élö nőket ellátó in-
tézmény szerepel, egyébként az egyetlen el-
látó a maga nemében Maros megye szintjén. 
Dr. Berekméri Mária intézmény igazgató el-
mondása szerint „Általában, súlyos betegség-
ben szenvedők és többféle problémával 
rendelkező személyek kerülnek hozzánk, 
gondozottaink zöme ágybanfekvő beteg. 
Sokuknak nincs hozzátartozója, egyeseknek 
van és hetente látogatják, őket másokat 
évente párszor vagy egyáltalán. Néhány nő 
itt él hosszú évek óta, egy hölgy, aki a tavaly 
hunyt el, az intézmény megalakulása évé-
ben, 1952-ben került ide.”
A központ főépülete a kastély, beltereinek 
modern külsőt kölcsönözött a csempe és 
padlócsempe, tiszta és jól karbantartott. A 
hat nagy szalonjában több gondozott is él. 

Ők ágyszomszédok, társalkodó társak, élet-
történeteiket bizzák egymásra, ahogyan tudják 
és rossz egészségi állapotuk, szenvedésűk 
megengedi. A központban fiatal fogyaték-
kal élő lányok is élnek, akik a gyermekvédel-
mi rendszerben nevelkedtek. Az idősebbek 
nagy részét, a halmozott egészségügyi prob-
lémáik ágyhoz kötött és állandó orvosi el-
látásban részesülnek a nővérek és ápolük által. 
„Családorvos vagyok és mindig vizsgálom a 
betegeket, krónikus kezelése van minden 
gondozottnak. Ha gondok merülnek fel, azon-
nal kivizsgálásra küldöm őket Marosvásár-
helyre”, tette hozzá dr. Berekméri.
Hasonló a helyzet a kastély szomszédságá-
ban lévő épületben is, csak itt 3 – 4 gondo-
zott lakik egy szobában.

„Otthon” a Marossárpataki Ápoló 
és Gondozó Kőzpontban
Maria C. 72 éves, az intézmény veteránja, 41 

A fogyatékkal élő nők családja, a Marossárpataki
Negyvenhárom fogyatékkal élő személynek ad otthont az erdélyi hỉres Teleki dinasztia cimerét viselő 
marossárpataki kastély, mely az azonos nevű község központjában őrködik. A Maros Megyei Szociá-
lis Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérỉgazgatóság keretén belül működő fogyatékos személyeket ellátó 
Marossárpataki Ápoló és Gondozó Központ épülete 1871-ben készült el, habár az idő vasfoga rányomta 
bélyegét, napjainkban is őrzi középkori elrendezését és a személyzet gondviselésének hála, az udvar 
közepét ékesitő park egykori szépsége és bája visszatekint ránk. 
Az Ápoló és Gondozó Központhoz tartozik, a kastály épületén kỉvül, egy 1960-ban épült ingatlan, mely 
30 gondozottnak ad otthont, valamint egy Foglalkozás Terápiás Integrációs Központ, ahol 28 gondozott 
lakik, ez a bentlakásos szociális intézmény a község határában épült, a Vajdaszentivány fele vezető úton.

Dr. Maria Berekmeri, igazgató CIA Glodeni

Olga K.
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évvel ezelőtt került ide. Alsó végtagok bénu-
lásában szenved, csak kerekesszékkel mozog. 
Akárcsak sokan mások, megrázó élettörténe-
tére nem nagy örömmel emlékszik vissza. Csak 
annyit tud, hogy „otthon” van a Központ ban. 
„’73-ban jöttem ide. Örvendek, hogy idekerül-
tem. Az életemnek volt jobb is és nehezebb 
időszaka is. De a napok nagyon hamar telnek, 
túl gyorsan. Nem vagyok varrónő, de mindig 
is szerettem varrni és ezzel töltöm az időmet. 
Két éve van egy varrógépem, az igazgatónö 
közbenjárásával. Varrógatok mindenfélét, 
ami a kezemügyébe kerül, a nővérek nad-
rágját alakitgatom, a kolleganőim hálóingét, 
lepedőket, függönyöket. Még takaritgatok a 
szobában, és fözöcskézek. Repül az idő” el-
mélkedik sohajtva az asszony.
Egészségi állapotuk miatt korlátozott számú 
tevékenységet végeznek. Nyáron a kastély 
udvarán sétálás, TV nézés vagy mesélgetés 
egymás között a napi rutin. Aki tud, eljár a 
helyi gyülekezetbe.

Olga K. 48 éves, láb bénulásban szenved és 
ő is kerekesszékkel közlekedik. Ez elött 25 év-
vel, szülei elhalálozását követően a Központ 
örökbefogadta. „Születésem óta le vagyok 
paralizálva. Szüleim meghaltak, testvérem 
beteg és nekem ide kellet jönnöm. Nem volt 
más lehetőségem. Itt az étel és a szállás is 
jó. Hamar telik itt az idő a betegekkel, még 
kimegyünk, a testvérem meglátogat amikor 
tud. Van egy barátnőm akivel jól megértjük 
egymást”, meséli Olga.

Kézműves tevékenységekkel 
való részvétel
A község központjától egy kilométerre, a 
Vajdaszentivány fele vezető úton, Phare 
program keretében, 2008-ban épült a 
Fog lalkozás Terápiás Integrációs Központ, 
egy bentlakásos szociális intézmény, ahol 
28 fiatalabb gondozott lakik. Számukra 
az idő könnyebben telik. Munkaterápián 
vesznek részt, mivel egészségi állapotuk 
lehetővé teszi ezt. Az intézmény gondozot-
tai, nagy gondossággal és hozzáértéssel 
üdvözleteket, gyöngysorokat, festményeket 
és egyéb kézműves termékeket készitenek. 
Mindezért azonban jutalom jár. Évente 
egyszer, a település napján, kiállitják munkái-
kat eladásra. A bevételből és az adományok-
ból történik meg az alapanyagok beszerzése.

Néhányan a gondozottak közül gyertya készi-
tési, zöldterület tervezési képzésen, vagy akár 
önkéntes tevékenységeken vettek részt.

Aurelia M., 34 éves, Bukarestből származik és 
15 éve került az intézménybe. A kézimunka 
szerelmese, kezei között igazi műalkotások 
születnek, ezt igazolják a 2006- és 2007-ben 
szerzett oklevelek a Strasbourgban meg-
szervezett „L’Europe, c’est aussi nous!” kiálli-
táson. „Én egyáltalán nem unatkozom, van rá 
példa, hogy annyi a dolgom, hogy ebédelni 
sem megyek. Kötényeket, ágyneműt, füg-
gönyöket varrók az intézmény részére és 
azoknak akik felkérnek erre. Az idő telik, hála 

Istennek, ilyenek a kezeim és a lábaim, igy 
születtem, de vannak dolgok amiket meg tu-
dok csináni”, vallota büszkén a fiatal lány.
A Mozgássérült Eggyesület Maros megyei 
fiokjának önkéntese, ezért rengeteg kis 
munkával készült, hogy marciús 8 alkalmából 
kiállithassa  Marosvásárhely főterén. „ Elvis-
zem eladni, hogy pénzhez juthassak ami az 
alap anyagok megvásárlására kell. Kitaláltam 
egy szép tavaszi virágot amit ki lehet tűzni 
egy lakodalom alkalmával. Van egy sablo-
nom ami alapján kivágom az anyagot majd  
leégetem a szélét, végül elrendezem a virág-
szirmokat” magyarázta pátosszal Aurelia.
A 36 éves Mária is hasonlóan szenvedélyes 
kézimunkázó. A neuropszichés betegsége 
miatt került a Foglalkozás Terápiás Inte-
grációs Központba közel két evtizeddel 
ezelőtt. Nem szeret tétlenkedni és ahol le-
het mindig  besegit.” Mindenkivel jól kijövök, 
szeretek a konyhában segiteni és főzni. Ha 
unatkozom, a Bibliát olvasom mert nagyon 
kedvelem vagy kérek kartonlapokat (sz.m.- 
üdvözletek készitéséhez). Köszönöm az 
igazgatónőnek és az asszisztensnőknek akik 
vigyáznak rám” mondta Mária.

Ápoló és Gondozó Központ

Maria C. Maria Aurelia
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”Nu aş putea să stau cu casa goală, fără copii”, a 
afirmat asistentul maternal profesionist Lucica 
Rus, din Ruşii Munţi. Dragoste, înţelegere multă 
răbdare, împletite cu sacrificii definesc meseria 
de mamă, iar atunci când această meserie este 
dublată de cea de asistent maternal profesio-
nist acea persoană este una specială, care are 
doar de dăruit. 

Reporter: Cum s-a născut dorinţa dumnea-
voastră de a deveni asistent maternal profe-
sionist?
Lucica Rus: Dorinţa să practic meseria de asis-
tent maternal s-a născut din faptul că iubesc 
copiii, mi-au plăcut dintotdeauna. Eu am două 
fete, una are 18  ani şi cealaltă 11 ani şi au primit 
cu drag copiii. Am început în 2005, când erau 
încă mici.
Şi având şi alte colege, cunoştinţe care au de-
venit AMP-iste înainte cu câteva luni, am con-
siderat că este un lucru bun să oferi copiilor 
dragoste, un cămin, o stabilitate. 
Reporter: A fost greu să vă convingeţi fami lia 
că va urma o schimbare?
Lucica Rus: Familia nu a fost foarte greu de 
convins, au fost de acord şi soţul, copiii, mama. 
Copiii s-au bucurat că aducem în casă încă un 
bebeluş. Bineînţeles, că mi-am dat seama că nu 
o să fie uşor pentru că munca de AMP-ist nu 
este o muncă uşoară. Implică sacrificii, niciodată 
nu ştii ce se poate întâmpla, la fel ca şi cu pro-
priii copii. Pe neaşteptate se îmbolnăvesc, mai 
ajungi pe la spital pentru o problemă minoră.
Reporter: Câţi copii v-au trecut prin mână?

Lucica Rus: Nu aş putea să spun că foarte mulţi, 
am un băieţel de 9 ani care este la mine din 
2005, este în clasa a II-a acum. Am avut în 2011 
un băieţel care a plecat spre adopţie după an 
şi şapte luni şi acum am încă o fetiţă care are 
vârsta de patru ani, merge la grădiniţă.
Reporter: Cum s-au integrat toţi în marea fa-
milie? Atât copiii dumneavoastră proprii, cât 
şi cei pe care i-aţi ”adoptat”, pe parcurs?
Lucica Rus: S-au integrat neaşteptat de bine, se 
înţeleg foarte bine, se percep ca fraţii. La noi, în 
familie, nu există diferenţe între copii: dacă au, 
au toţi şi dacă nu, niciunul. Nu se fac diferenţe, se 
joacă împreună, se şi ceartă ca fraţii.
Reporter: Dacă există conflicte între copii cum 
le aplanaţi?
Lucica Rus: Bineînţeles, încerc să comunic cu 

ei şi, dacă este cazul, recurg la mici pedepse de 
genul ”azi nu ne jucăm la calculator” sau ”nu ne 
uităm la televizor”. Trebuie făcută o disciplinare 
a copilului, nu-i putem lăsa să facă exact tot 
ceea ce doreşte.
Reporter: Există un secret al acestei meserii?
Lucica Rus: În această meserie este nevoie să ai 
mult calm, răbdare, înţelegere, să ştii să comu-
nici cu copilul, să fii propriul psiholog al casei 
pentru că prinzi copilul când vine acasă de la 
şcoală sau de oriunde şi îţi dai seama de ceea 
ce simte, dacă s-a întâmplat ceva la şcoală re-
marci după figura lui, după felul cum zâmbeşte. 
Eu întotdeauna când vin acasă îmi dau seama 
dacă au luat o notă mai rea după expresia feţei.  
În meseria asta te implici foarte mult sentimental.
Reporter: Dar există şi un risc al acestei implicări?
Lucica Rus: Nu pot să spun că este chiar 
un risc, dar te implici sentimental şi am avut 
şi experienţa cu copilul care l-am dat spre 
adopţie. A fost destul de grea despărţirea, dar 
am fost pregătiţi din punct de vedere psiho-
logic. Şi păstrăm legătura.
Reporter: Toţi vă spun mami?
Lucica Rus: Da, şi cea mai mică îmi spune 
mama mea.
Reporter: Ce simţiţi atunci când mai mulţi co-
pii, ai dumneavoastră dar şi cei aflaţi în plasa-
ment vă spun mami?
Lucica Rus: Mă simt atât de fericită încât nu pot 
să vă spun. Când văd casa plină, mă simt un om 
împlinit, chiar dacă câteodată fug, se joacă şi 
mai este nevoie şi de linişte. Dar nu aş putea să 
stau cu casa goală, fără copii.

Asistent maternal profesionist, dublă meserie de mamă

DGASPC MUREŞ organizează Concurs de Proiecte Educative, inti-
tulat "Integrarea copiilor în comunitate".

Participanţii la concurs: instructori de educaţie din casele de tip 
familial sau din centre care ocrotesc copii, grupuri de sprijin ale 
asistenţilor maternali profesionişti din cadrul DGASPC Mureş 

Important: 
-poate fi o activitate complexă, formată din mai multe acţiuni, care a 
fost derulată deja cu rezultate 
-poate fi o activitate planificată, care urmează a fi desfăşurată 
-să se adreseze unui grup de copii ( copii dintr-o casă/ centru sau grup 
de sprijin)
- să implice comunitatea din care provin copiii sau în care se află copii 
în plasament

Structura minimală de completat:
1. Echipa de proiect - nominal angajaţii implicaţi şi responsabilul de-
semnat pentru a reprezenta grupul de angajaţi (acolo unde este cazul) 

inclusiv datele de contact ale acestuia
2. Titlul proiectului educativ
3. Scopul 
4. Argumente pentru necesitatea proiectului 
5. Obiectivele ( minim 3 descrise cât mai specific)
6. Grup ţintă ( numărul copiilor şi descrierea beneficiarilor copii -  vârstă, 
sex, etc)
7. Perioada de desfăşurare
8. Parteneri şi rolul acestora
9. Resursele necesare ( de exemplu materialele folosite)
10. Metode folosite 
11 Calendarul activităţilor şi responsabilii/activitate
12. Rezultate aşteptate/obţinute 
13. Modalităţi de evaluare

Proiectele vor fi comunicate la DGASPC, Târgu-Mureş, str. Trebely nr. 7, 
Serviciul Monitorizare pentru Concursul "Integrarea copiilor în comu-
nitate", prin fax la nr. 0265 211699, 211561 sau email  dgaspcmonito-
rizare@gmail.com până la data de 16 mai 2014

Proiectele câştigătoare vor fi premiate şi implementate de celelalte 
servicii similare ale Direcţiei. Premii surpriză.
Pentru jurizarea proiectelor vor fi consultate Consiliile copiilor.

CONCURS PENTRU INSTRUCTORI DE EDUCAŢIE

DGASPC Mureş angajează părinţi de profesie
Persoanele care au nevoie de un loc de muncă la domiciliu, doresc 
să îngrijească doi copii cu vârsta între 0 şi 3 ani, au o familie, experienţă 
de părinte, este sănătoasă, deţine o locuinţă proprietate personală 
corespunzătoare, fără cazier judiciar, poate avea profesia de ASISTENT MA-

TERNAL PROFESIONIST în domeniul Protecţiei Copilului.
Pentru mai multe informaţii contactaţi Serviciul Asistenţă Maternală 
Profesionistă din cadrul DGASPC Mureş: Târgu-Mureş, str. Trebely nr. 7, corp 
C, et.1, sau la tel. 0265/211699, 0265/213512, 0729/499903


