
Victorie pentru echipa de fotbal de la 
Casele de Tip Familial Sâncraiu de Mureș
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Anul acesta, acțiunea de a confecționa 
mărțișoare, cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie, 
s-a soldat cu o adevărată competiție.
Copiii de la cele 11 case de tip familial din 
Sâncraiu de Mureș și-au pus imaginația 
la treabă și, din tot felul de materiale, au 
confecționat  mărțișoare care mai de care 
mai frumoase, inovative și migălos rea-
lizate. ”Au fost idei noi, care au fost puse 
în practică cu ajutorul psihopedagogului 
și instructorilor de educație. Am pornit 
de la ideea de a realiza mărțișoare într-un 
stil propriu fiecărei case de tip familial. Și 
pentru că erau foarte multe mărțișoare re-
alizate de copii, colegii din cadrul Direcției 
au apreciat aceste mărțișoare prin acorda-
rea unei bile colorate fiecărei case, în parte. 
La finalul expoziției, câștigătorii au fost 
declarați după numărul de bile colorate pe 
care le aveau în coșulețul cu mărțișoare, 
res pectiv casele de tip familial 1, 3 și 4”, a 
explicat Elida Deak, director ge neral ad-
junct DGASPC Mureș.
De frumusețea și originalitatea articolelor, 
atent meșteșugite, au fost atrași și angajații 
instituției care le-au ales, în locul celor din 
comerț, pentru a le oferi persoanelor dragi 
din viața lor. În schimb, fiecare a donat o 
sumă de bani, din care se vor achiziționa ma-
teriale pentru alte lucrări.

La o prăjitură, cu dna Deak 
și dnul Schmidt
Cum au fost răsplătiți câștigătorii? Cu o 
ieșire în oraș, la o prăjitură, alături de in-
structorii de educație, psihopedagog, 

directorul ge neral al DGASPC Mureș, dr. 
Lorand Schmidt, directorul general ad-
junct, Elida Deak, și președintele Fundației 
Buckner, Dacian Moldovan. ”M-am gân-
dit cum aș putea să re compensez, într-un 
fel, munca copiilor. Și știu că își doresc fo-
arte mult să stea de vorbă cu conducerea 
instituției, într-un alt cadru decât casele de 
tip familial, unde noi ne întâlnim. Și atunci 
ne-am gândit că ar fi un prilej de a ieși cu 
acești copii din cele trei case, instructorii 
de educație și psihopedagogul care a co-
ordonat toată acțiunea, la o cofetărie pen-
tru a servi o prăjitură”, a adăugat directorul 
adjunct al DGASPC Mureș. 

Notele bune conduc spre tabere 
la munte sau la mare
Conversația s-a axat pe o grămadă de subiec-
te, dar cea mai mare curiozitate a copiilor a 
fost legată de participarea la tabere. ”I-am 
asigurat că vor mai fi tabere, dar va depinde 
foarte mult de notele lor la învățătură și nota 
la purtare”, a motivat Elida Deak.
La final, toată lumea și-a scris numele pe cel mai 
mare mărțișor, o lucrare intitulată ”Co pacul vieții”, 
ce a fost donată domnului Dacian Moldovan, 
președintele Fundației Buckner, unul dintre spon-
sorii principali ai DGASPC Mureș. Mulțumiri, pentru 
sponsorizare, sunt aduse și domnului Aurel Baciu, 
administratorul Restaurantului Peștișorul de Aur.

După faptă și răsplată. 
Cele mai inovative mărțișoare, premiate
Realizatorii celor mai frumoase și inovative mărțișoare, ce au făcut obiectul unei expoziții la  
sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, în luna  
martie, au fost răsplătiți cu o ieșire, împreună cu conducerea instituției, la o prăjitură.
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Este vorba de copiii aflați în grija asisten-
ților maternali profesioniști, membrii 
ai celor 40 de Grupuri de Suport din 
cadrul Serviciului de Asistenţi Mater-
nali Profesionişti ai Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Mureș. 
Prin acțiunea caritabilă „Cum să-l bucuri 
pe cel de lângă tine”, copiii au vizitat fa-
milii nevoiaşe, Azilul de bătrâni Căpuşul 
de Câmpie, Căminul de bătrâni Sărmaşu, 
Căminul de bătrâni Sighişoara, Centru 
de Îngrijire Medico- Social Miercurea Ni-
raj, Casa de bătrâni „Diakonos” Păsăreni, 
Căminul de bătrâni din Solovăstru „Trăieşte 
şi Crede”; precum şi Case de tip Familial 
din cadrul DGASPC Mureş şi din cadrul al-
tor fundaţii, precum Casa de Tip Familial 
Miercurea Niraj, Centrul rezidențial pen-
tru copii cu deficiențe neuro-psihiatrice 
Turnu Roşu, Centru de Plasament Lunca 
Mureşului, Casa de Tip Familial Zau de 
Câmpie, Casa de Tip Familial Târnăveni, 

„Casa Maria” Reghin, Fundaţia „Sfântu 
Francisc” Sovata, Institutul Est European 
de Sănătate a Reproducerii Tîrgu-Mureş, 
Spitalul de Pediatrie Târnăveni.
Copiii au dăruit cozonaci, ouă roşii, 
dulciuri. ”Ideea acţiunii era ca şi copiii 
aflaţi în plasament să vadă şi să ştie 
ce frumos şi bine este să dăruieşti. 
Copiii au fost încântaţi şi impresionaţi 
de căldura şi bucuria celor care i-au 
primit în centrele sau casele lor. Toate 
grupurile s-au implicat cu devota-
ment în ideea de a oferi bucurie celor 
vizitaţi. Cele mai mari emoţii şi bucurii 
au fost la Centrele de Vârstnici. Copiii 
i-au încântat şi au cântat cântece vârst-
nicilor, fiecare copil a pregătit câte o 
mică atenţie cu care i-a bucurat până 
la lacrimi pe vârstnici. S-a observat o 
dăruire deosebită din partea gupurilor 
din Solovăstru, Ibăneşti, Miercurea Ni-
raj, Acăţari, Iernut, Sărmaş, Sighişoara”, 
au apreciat organizatorii.

Copiii ocrotiți, în rol de Iepuraș de Paște
Este o tradiție ca în preajma marilor sărbători ale creștinătății, cei care nu au familii, sau au și au 
fost uitați, să fie vizitați de cei care doresc să le aducă un strop de fericire în suflet și zâmbetul 
pe buze. De Sfintele sărbători de Paște, gesturile umanitare nu au întârziat să apară și nu de  
oriunde, ci din partea unor copii cu suflet, îndrumați de părinții lor de suflet.
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De această dată, concursul se adresează 
tuturor copiilor inventivi, din clasele I-XII, și 
presupune confecționarea unor obiecte din 
produse reciclabile, gen flacoane și capace 
de plastic sau orice alt produs reciclabil, ce 
pot avea, ulterior, diferite întrebuințări (exem-
plu obiect decorativ și totodată de utilitate în 

casă). Fiecare copil are liber la imaginație să 
conceapă și să creeze obiecte inovative, cu 
diferite scopuri, dar prin care să se transmită 
un mesaj pentru o lume eco.
Invențiile vor putea fi trimise la sediul DGAS-
PC Mureș, str.Trebely nr. 7, Tîrgu-Mureș, până 
la data de 20 august. 

Premiile, surpriză, vor fi acordate pen-
tru cele mai inventive și originale obiecte 
confecționate din produse reciclabile, pe 
categorii: clasele I-IV, V-VIII și IX-XII. 
De asemenea, vor exista premii și pentru  îndru-
mătorul copilului: cuplul parental, instruc torul 
de educație sau asistentul maternal.

Concurs pentru copiii din sistemul de protecție 
a copilului ”Vocea copilului pentru o lume eco”
Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș lansează un nou 
concurs pentru copii, intitulat ”Vocea copilului pentru o lume eco”.

De obicei, doi adulți se iubesc și dau 
naștere unui copil. În multe cazuri, un copil 
este cel care dă naștere unei relații de dra-
goste. De la an la an interesul cuplurilor de 
a adopta copii crește și dorința de a avea 
un copil, chiar dacă biologic nu este al lor, îi 
determină să treacă prin procedurile greoa-
ie ce trebuiesc îndeplinite pentru a deveni 
părinți adoptabili și fac eforturi uriașe pen-
tru a fi plăcuți de viitorii lor copii. 
Și de multe ori, copiii adoptați seamănă 
aproape leit cu părinții lor adoptivi. Poate 
și pentru faptul că le copiază fiecare gest, 
fiecare expresie. Și nu ai cum să nu vezi 
dragostea ce și-o poartă unii altora, grija 
extremă să nu pățească cel mic ceva, un 
element important, ce a fost foarte vizibil în 
rândul părinților care au participat împreună 
cu copiii lor la întâlnirea anuală organizată 
pe data de 30 mai, cu ocazia Zilei Adopției, 

marcată anual în 2 iunie, de Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Mureș, la sediul instituției.
Evenimentul a fost un prilej de a se reve-
dea părinți cu părinți, copii cu copii, de a-și 
împărtăși experiențele, greutățile, de a-și 
da sfaturi unii la ceilalți. Au socializat, s-au 
distrat, au mâncat și au primit cadouri din 
partea conducerii DGASPC Mureș.  
”Nici mama, tatăl, fratele, prietenul cel mai 

bun nu te înțelege așa de bine ca părintele 
care a adoptat ca și tine. Trecem prin situații 
similare, în diferite etape de vârstă ale co-
pilului problemele se pun altfel, vin tot fe-
lul de întrebări. Și dacă noi am primit sfa-
turi la rândul nostru, știm prin ce am trecut, 
putem să transmitem mai departe. În ge-
neral, cei care sunt în asociația noastră le-
au spus copiilor  că sunt înfiați. Noi spunem 
că este benefic”, a afirmat Nineta Birdog, 
președintele Asociației Părinților Adoptivi 
Mureș, din care fac parte 12 familii. 
Din datele statistice ale Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Mureș, reiese că din 2012 încoa-
ce s-au adoptat 58 de copii, respectiv 19 
copii în 2012, 25 de copii în 2013 și în 2014, 
până în prezent, 14 copii. De asemenea, 17 
familii au fost atestate să adopte și 45 de 
copii sunt adoptabili. 

Adopția, o soluție care te poate împlini

De 1 iunie, 49 de copii instituţio-
nalizaţi din cele nouă Case de tip 
familial din Reghin-Petelea au avut 
parte de surprize și cadouri plăcute, 
din partea Asociației Părinților 
Adoptivi Mureș.

Copiii au vizitat Orășelul Copiilor din Reghin 
și au participat la concursuri de desene pe 
asfalt, concurs de role, desen pe hârtie pen-
tru copii cu nevoi speciale, după care au 
fost invitaţi  la Restaurant Parc din Reghin, 
unde au servit masa. Au fost prezenţi alături 
de copii şi nouă institutori, un psiholog şi 
Claudia Hărăpescu, şef Complex de case 
de tip familial Reghin-Petelea. ”Cel mai 
emoţionant moment al zilei a fost acela 
când s-au împărţit cadourile, fiecare copil 

a fost strigat pe nume şi i s-a oferit câte 
un cadou. Au fost  sărutări, îmbrăţişări şi 
multă bucurie. Ineditul festivităţii de oferire 
a cadourilor a constat în faptul că aces-
tea au fost înmânate copiilor de către trei 
adolescenţi, copii ai noştri, care au ţinut să 
fie prezenţi la eveniment”, a precizat Nineta 

Birdog, președintele Asociației Părinților 
Adoptivi Mureș.   
Evenimentul a fost organizat de partenerii 
și sponsorii asociației, SC Salubriserv SA din 
Tîrgu-Mureș, 11 elevi de la Şcoala Gimnazială 
”Omega” Tîrgu-Mureş, Biserica Adventistă de 
ziua Şaptea Tîrgu-Mureş "C".

Cadouri de 1 iunie pentru copiii din Casele de Tip Familial Reghin-Petelea
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În clădirea noului CRRN a funcționat până 
la sfârșitul anului 2007 Centrul de plasa-
ment Luduș și, ulterior, conducerea DGASPC 
Mureș s-a gândit să-i ofere o nouă orientare, 
date fiind nevoile crescute privind serviciile 
sociale specializate de tip rezidențial pentru 
persoane cu dizabilități mintale și neuropsi-
hice. Resursele financiare necesare s-au găsit 
prin intermediul proiectului cu finanțare 
europeană ”Reabilitare, moder nizare și dot a re 
imobil pentru înființare Centru de recuperare 
și reabilitare neuropsihiatrică Luduș” , depus 
la ADR Centru în luna aprilie a anului 2010 
și acceptat în 2011. Valoarea totală a pro-
iectului finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2007-2013 este de 3.713.785,07 lei.
Lucrările de reabilitare a clădirii au demarat în 
2012 și la sfârșitul anului 2013 au fost finalizate. 
 
Servicii sociale și medicale complexe
Centrul acordă servicii sociale persoanelor cu 
handicap neuropsihiatric care se confruntă 
cu probleme sociale, și anume întreținere 
completă, asistență medicală și posibilități de re-
cuperare prin: ergoterapie, terapie ocupațională, 
kinetoterapie, psihoterapie, artterapie precum și 
de integrare în viața comunității.

”Așteptăm beneficiari aici, femei, bărbați, 
bătrâni și tineri, persoane care au nevoie de 
îngrijiri medicale, îngrijiri de bază, suprave-
ghere și tot ce înseamnă de fapt viața unui 
om care, din păcate, nu poate să trăiască în 
familia lui. Am destinat acest centru pe de o 
parte și copiilor (n.r.-tineri care au împlinit 18 
ani) care au crescut în sistemul de protecție 
socială din cadrul instituției noastre și care 
nu se pot întoarce în familie și sunt nevoiți 
să își continue viața în asemenea instituții. Eu 
sper ca prin deschiderea acestui centru să 
rezolvăm toate aceste cazuri care, ani la rân-

dul, din lipsă de locuri, nu au fost rezolvate”, 
a declarat dr. Lorand Schimidt, directorul ge-
neral al DGASPC Mureș, la inaugurarea care a 
avut loc în 12 iunie 2014. 
Dintre cei 108 beneficiari ai Centrului, po-
sesori de Certificat de îngradare în grad de 
handicap, 36 vor fi persoane diagnosticate 
cu demență Alzheimer. 
Echipa pluridisciplinară, formată din asistenți 
medicali, psiholog, asistent social, educator 
specializat, instructor ergoterapie, animator 
socio-educativ, medic psihiatru, medic ge-
neralist și kinetoterapeut vor asigura îngri-
jirea și procedurile terapeutice de recuperare 
și instructiv-educative ale beneficiarilor. 

Dotări la standarde europene
Viitorii locatari vor locui în 36 de camere, 
repartizate pe trei paliere,  cu trei benefi-
ciari într-o cameră, dotate cu baie proprie, 
noptieră, dulap. 
La parterul clădirii modernizate se regăsesc 
camera de ergoterapie, camera de relaxare, 
kinetoterapie, cabinet psihologic, camera de 
zi, cabinet asistent social. Compartimentul 
medical este compus din sala de consultații 
clinică, sala de tratament, izolator pentru 
bolile transmisibile, o cameră de pregătire a 
materialelor pentru sterilizare și depozit de 
medicamente.
Centrul deține spații adecvate preparării și 
păstrarii alimentelor, o sală pentru primirea 
vizitatorilor, birouri administrative. De aseme-
nea, în sprijinul beneficiarilor cu deficiențe 
motrice, clădirea a fost dotată cu un lift de 
acces persoane și altul pentru transpor-
tul hranei. ”Suntem în curs de amenajare a 
spațiilor comune destinate recreerii și pe-
trecerii  timpului liber în curtea interioară. 
Sperăm că vom completa reușita și implemen-
tarea acestui proiect cu o muncă atentă, cu 
răbdare, tact și profesionalism, cu afecțiunea 
de care beneficiarii noștri au atâta nevoie”, a 
precizat Ovidiu Baghiu, șef CRRN Luduș
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuro-
psihiatrică Luduș este al patrulea centru de 
acest gen din județul Mureș și al 54-lea la 
nivel național. 

Un nou cămin pentru persoane cu dizabilități 
mintale și neuropsihice, CRRN Luduș
Printr-un amplu proiect cu finanțare europeană, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția  
Copilului (DGASPC) Mureș vine în sprijinul comunității mureșene prin crearea de oportunități pentru 
creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și facilitarea inserției pe piața muncii a unui număr de 74 
persoane. Înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Luduș va permite 
unui număr de 108 persoane cu dizabilități mintale și neuropsihice din județul Mureș să beneficieze de 
asistență și tratament într-un mediu rezidențial organizat, sub supraveghere permanentă și specializată.
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În total, au fost depuse nouă proiecte 
din partea instructorilor de educație din 
casele de tip familial. ”Aceste proiecte vin 
foarte mult în sprijinul activității noastre. 
M-aș bucura să fim mai mulți la aceste 
întâlniri și ar fi foarte important ca toți 
instructorii să concureze și să lucreze la 
această activitate pentru integrarea copi-
ilor în societate, în comunitatea din care 
fac parte”, a declarat dr. Lorand Schmidt, 
director general DGASPC Mureș la festivi-
tate de decernare a premiilor pentru in-

structorii câștigători, eveniment ce a avut 
loc pe data de 16 mai  2014.

Un proiect, la alegere, implementat 
în fiecare casă
Din juriu a făcu parte, pe lângă directorul 
general adjunct DGASPC Mureș, Elida Deak, 
psiholog Alina Cerghizan, și trei fete din 
sistemul de protecție, Bodi Szeminda-CTF 
Târnăveni, Biro Helena-CTF Sâncraiu de 
Mureș, Cristina Copot-CTF Reghin, pentru 
a-și spune punctul de vedere vis a vis de 

activitățile prezentate în proiecte care le-ar 
place să fie implementate în casele de tip 
familial de unde provin. Dintre cele trei pro-
iecte câștigătoare unul, la alegere, va putea 
fi implementat în fiecare casă de tip familial 
din județ, până la sfârșitul acestui an. ”Vom 
face un anunț ca din cele trei proiecte unul 
neapărat să fie implementat în case, la alege-
re”, a precizat Elida Deak, director general ad-
junct DGASPC Mureș.
Restul instructorilor au fost felicitați și au 
primit mențiuni.

Un alt mod de învățare pentru copii, 
Idei ingenioase, pline de originalitate, bine argumentate prin care să se vină în sprijinul copiilor 
din sistemul de protecție al copilului, sunt elemente ce definesc cele trei proiecte declarate 
câștigătoare la concursul organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Mureș pentru instructori ”Integrarea copiilor în comunitate”.

PREMIUL I, o tabletă
”Când voi fi mare, ce voi fi oare?”
”Meseria e brățară de aur” și alegerea ei este 
o sarcină dificilă pentru fiecare persoană în 
parte, în funcție de abilitățile și cunoștințele 
pe care le deține. De aceea, activitățile pre-
gătitoare prin care copilul să facă cunoș-
tință cu meseria pe care i-ar plăcea să o 
îmbrățișeze, să vadă dacă aptitudinile lui 
corespund cerințelor, sunt mai mult decât 
binevenite. Astfel, copilul va cunoaște pașii 
spre luarea unei decizii. Proiectul implemen-
tat la CTF Zau de Câmpie, de către instruc-
torul de educație Oana Ghemeș, a urmărit 
înzestrarea copiilor cu cunoștințe și abilități 
necesare pentru realizarea unui manage-
ment eficient al propriei cariere. 
”Când am citit revista și am văzut provocarea 
lansată nu știam ce să fac, nu aveam nicio idee. 
Și au trecut cam 4-5 zile până ce Petre, unul 
dintre copii, a revenit cu întrebarea, ”Doam na, 

termin clasa a VII-a, mai am un an, eu unde 
mă duc la liceu?” Și atunci m-am gândit la un 
proiect despre meserii pentru copiii din casă, 
pentru reintegrarea lor în comunitate”. 
Fiecare copil a fost pus să scrie pe o foaie 
ce ar dori să devină când va fi mare. Farma-

cist, învățător, educator, poștaș, îngrijitor 
curățenie, vânzătoare, asistent medical, bi-
bliotecar, bucătar, coafeză au fost opțiunile 
celor 10 copii din CTF Zau de Câmpie, 
meserii pe care au avut ocazia, cu spriji-
nul comunității locale, să le experimenteze 
pentru o zi. Efectele benefice nu au întâr-
ziat să apară și instructorul de educație 
intenționează, pe viitor, să facă o rocadă, 
respectiv fiecare copil să facă cunoștință cu 
meseriile mai sus amintite.
”Am observat, după ce am demarat proiectul, 
că toți copiii au început să învețe mai mult și 
să mă întrebe ”Doamna, după ce termin clasa 
a VIII-a, pot să mă duc la liceul respectiv? La 
ce materii să învăț mai mult ca să devin ceea 
ce am scris pe hârtie?” Sper din tot sufletul ca 
acest proiect să aibă o continuitate. Și m-am 
gândit, dacă cei din comunitate au fost așa 
de deschiși, să-i duc și pe ceilalți copii, prin 
rotație, să vadă fiecare meserie”, a precizat 
Oana Ghemeș. 
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modele de bune practici

Cu cât un copil învață de mic 
să facă mai multe lucruri cu 
atât va deveni, în viitor, un adult 
încrezător în sine și responsabil. 
Acesta a fost și motivul pen-
tru care zece copii din Casa de 
Tip Familial Miercurea-Nirajului 
au fost implicați în aventura 
cunoașterii. ”Am pornit de la 
nevoia de a-i învăța cum să 
depună o cerere, să știe să se 
descurce într-o instituție. Am 
avut ideea aceasta înainte de 
concurs pentru că tot veneau 
la mine și mă întrebau ”Doamna 
cum se face asta? Dar asta cum 
se face?” Și atunci le-am zis: păi 
haideți să vedeți”, a motivat 
Bereczki Emma-Rozalia, instruc-
tor de educație CTF Miercurea-
Nirajului. 
Pornind de la o simplă cerere, 
copiii au ajuns să poarte discuții 
cu primarul orașului, să afle de-
talii despre localitatea unde 
locuiesc, au vizitat școala, au 
stat de vorbă cu conducerea 
școlii și au reușit să afle istoricul 

unității de învățământ, au făcut 
cunoștință cu biblioteca din 
oraș, cu biserica, ansamblul fol-
cloric, au aflat ce înseamnă să fii 
întreprinzător, etc. În final, toate 
informațiile primite au fost adu-
nate într-o minimonografie a 
localității Miercurea-Nirajului.
Rezultatele așteptate au fost 
ridicarea nivelului de cunoștințe, 
implicarea lor civică, promova-
rea valorilor orașului, a bogăției 
culturilor locale, dar și întâl-
nirea cu diferite personalități 
ale orașului și cunoașterea 
activităților autorităților. 

Pe principiul ”omul sfințește 
locul”, instructorul de educație 
de la Casa de Tip Familial Sân-
georgiu de Pădure a ales să 
le arate celor 11 fete cum 
pot, cu puțină muncă, să își 
îmbunătățească nivelul de trai. 
”Am vrut să le arăt fetițelor că, și 
dacă nu avem bazele, cu lucruri 
puține și mărunte se poate face 
ceva frumos”, a explicat Marcela 
Botoș, instructor de educație 
CTF Sângeorgiu de Pădure.
Acțiunea a presupus schim-
barea aspectului terenului din 
jurul casei unde locuiesc, o ac-
tivitate cu mai multe obiective: 
de la pregătirea pentru viață 
prin stimularea abilităților de 
autonomie personală și socială 
la activități de autogospodărire, 
creșterea încrederii în resursele 
proprii, până la protejarea medi-
ului înconjurător și capacitatea 
de a se gândi alternative de 

acțiune la consecințele proba-
bile. Prin urmare, fetele și-au 
ocupat timpul cu activități fo-
lositoare, au făcut rost de ma-
terialele necesare, s-a săpat și 
plantat grădina cu zarzavaturi, 
trandafiri și diferite legume, 
s-a reparat fântâna și s-au 
confecționat obiecte decora-
tive, toate pe parcursul a patru 
săptămâni, perioadă în care li 
s-au îmbunătățit starea de spirit 
și au învățat, prin implicare, o 
mulțime de lucruri noi, utile în 
viață. La final au fost și premiate. 

Cele nouă proiecte înscrise la concursul 
”Integrarea copiilor în comunitate”

Proiectul nr. 1: ”Suflet pentru comunitate”, in-
structor de educaţie Minerva Cozoş, CTF Râciu
Proiectul nr. 2: ”Bucătarul responsabil”, instruc-
tor de educaţie Maria Muica, CTF nr.4 Sâncraiu de 
Mureş
Proiectul nr. 3: ”Când voi fi mare, ce voi fi oare 
?”, instructor de educaţie Oana Augusta Ghemeş, 
CTF Zau de Câmpie
Proiectul nr. 4: ”Grădina noastră şi a comunităţii”, 
instructor de educaţie  Marcela Dorina Botoş, CTF 
Sângeorgiu de Pădure
Proiectul nr. 5: ”Copilărie fără frontiere în Europa”, 
instructor de educaţie Mihaly Margit, CTF Miercu-
rea Nirajului,str.Semănătorilor,nr.1.
Proiectul nr. 6: ”Comunitatea-Locul descoperirilor 
noastre”, instructor de educaţie Bereczki Emma, 
CTF Miercurea Nirajului, str.Sântandrei,nr.68.
Proiectul nr. 7: ”Am primit lumina sfântă şi o 
dăm mai departe”, instructor de educaţie  Cristina 
Bobiş, CTF Sărmaşu.
Proiectul nr. 8: ”Un cântec , un zâmbet, o floare”, 
instructor de educaţie Camelia Sălăgean, CTF nr.8 
Sâncraiu de Mureş.
Proiectul nr. 9: ”Integrarea copiilor în comuni-
tate”, instructor de educaţie Veres Zoltan, CTF 
Reghin-Petelea.

PREMIUL II, un rucsac
”Comunitatea-Locul descoperirilor noastre”

PREMIUL III, un rucsac
”Grădina noastră și a comunității”
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Sesiunea „Formare de bază în domeniul 
dependenţei de droguri” adresată lucrătorilor 
sociali din cadrul DGASPC Mureş s-a realizat 
în cadrul colaborării inter-instituţionale din-
tre DGASPC Mureş și CPECA Mureş, sub co-
ordonarea Centrului Naţional de Formare şi 
Documentare în Domeniul Drogurilor din 
cadrul  Agenţiei Naţionale Antidrog.
”Obiectivul general al cursului a vizat îmbu-
nătăţirea competenţelor psihologilor şi asis-
ten ţilor sociali din cadrul DGASPC Mureş în 
domeniul prevenirii consumului de tutun, 
alcool şi droguri, precum şi în domeniul 
asistenţei consumatorilor de droguri. 
La sesiunea de formare au participat un număr 
de 20 de asistenţi sociali şi psihologi, care şi-
au exprimat la final gradul de satisfacţie cu 
privire la sesiunea de formare, prin  comple-
tarea în mod anonim a unui chestionar. Astfel, 
analiza răspunsurilor furnizate a relevat faptul 
că participanţii au apreciat în mod unanim 
materialele prezentate în cadrul sesiunii, ca 
fiind utile pentru a aborda într-o altă manieră 
anumite situaţii profesionale şi pentru a putea 
gestiona situaţii dificile din mediul profesio-
nal”, a precizat Carmen Vodă, inspector prin-
cipal de poliție, psiholog clinician specialist 
CPECA Mureș.

Despre dependența de droguri, 
instruire pentru lucrătorii sociali
Care sunt principalele categorii de substanţe şi efectele acestora, concepte de bază în dome-
niul dependenţei de droguri, semnele consumului de droguri, sistemul de asistenţă destinat 
persoanelor dependente de droguri în România, fenomenul substanţelor noi cu efecte psihoac-
tive („etnobotanice”), aspecte juridice ale consumului şi traficului de droguri au fost informații 
pe care lucrători sociali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Mureș și le-au însușit în cadrul unei sesiuni de informare susţinută de Centrul de Pre-
venire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Mureş, în perioada 25-26 martie 2014.
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A Marosludas- i neuropszihiátriai és rehabili-
tációs központ lehetővé teszi, hogy összesen 
108 szellemi  és neuropszihiátriai fogyatékkal  
élő személy, bentlakásos redszerben, állandó 
szakfelügyelet alatt gondozásban és kezelés-
ben részesüljön. 
Az új neuropszihiátriai rehabilitációs központ 
épületében 2007 végéig a marosludasi gyerek- 
elhelyezési központ működött, majd később  
az igazgatóság vezetősége egy új irányzatot 
adott az épületnek, mivel megnövekedett a 
szükséglet a bentlakásos szociális szakszolgál-
tatások iránt a szellemi  és neuropszihiátriai fo-
gyatékkal élő felnőtt személyek számára.
A szükséges pénzügyi forrásokat az euro-
pai únió által finanszírozott pályázat révén 
biztosították melynek címe “Ingatlan reha-
bilitációja, korszerűsítése és felszerelése egy 
neuropszichiátriai  rehabilitációs központ 
létrehozására Marosludason”, melyet 2010 
áprilisában  nyújtottak be és 2011-ben el-
fogadott a Központi Regionális Fejlesztési 
Hatóság.  
A  2007-2013-as Regionális Operatív Program 
által finanszírozott pályázat teljes értéke 
3,713,785.07 lei.
Az épület rehabilitációja 2012-ben kezdődött 
és 2013 végén fejeződött be.

Szociális és egészségügyi 
szolgáltatások
A központ szociális szolgáltatást nyújt a mentá-
lis és pszihés fogyatékkal elő személyek számára 
teljes ellátást és egészségügyi gondozást biztosit-
va, elősegíti a társadalomba való beilleszkedést 
foglalkozás- és munka-terápia, psziho- és kineto- 
terápia valamint művészeti terápia alkalmazásával.
„Olyan  jogosúltakat várunk, nőket, férfiakat, 
időseket és fiatalokat, akik egészségügyi ellá-
tásra és állandó felügyeletre szorúlnak és akiket, 
sajnálatos módon, a családban a hozzátartózok 
nem tudnak gondozni.  A központ célja, olyan 
fiatalok felkarolása is, akiket 18 éves korukig a 
gyerekvédelem osztályain ápoltak, családjaik 
felnőttként sem tudnak gondoskodni róluk 
és kénytelenek hátralevő életüket intézmény-

ben eltölteni. Reméljük, hogy az új  központ 
megnyitásával sikerül az olyan eseteket is meg-
oldani,  amelyek az évek során a helyek hiánya 
miatt, nem kerültek megoldásra.” – nyilatkozta 
dr. Schmidt Loránd a SZEGYVI vezérigazgatója, 
2014, június 12-én a megnyitón.
A központ 108 férőhelyes, olyan személyek 
számára, akik fogyatékossági bizonylattal ren-
delkeznek, ezek közül 36 hely az Alzheimer 
kórban szenvedők számára lesz fenntartva. A 
gondozottak ápolását és rehabilitációját egy 
pluridiszciplináris csoport biztosítja: ápolók, 
pszihológus, szociális munkás, gyógypeda-
gogus, ergoterapeuta, pszihiáter szakorvos, 
általános orvos és gyógytornász.

Európai standardoknak 
megfelelő felszerelések
A gondozottak 3 szinten lesznek elhelyezve, 
összesen 36 szobában, minden szoba saját 
fürdő- szobával, 3 ággyal, szekrénnyel és éjeli 
szekrénnyel rendelkezik. A felújitott épület 
földszintjén gyógytorna terem, relaxácios 
terem, pszihológusi- és szociális munkási 
kabinet, valamint nappali szoba található. 
Az egészségügyi részlegen orvosi rendelő, 
kezelő, a fertöző betegeknek elkülönítő, ste-
rilizációs szoba és gyógyszerlerakat áll a szak-
személyzet rendelkezésére a gondozottak 
ápolására, gyógyítására. 
Ezek mellett élelmiszerek elkészítésére és táro-
lására alkalmas helyiségeket, irodákat, a láto-
gatóknak fenntartott külön szobát rendeztek 
be. A mozgásban korlátozott gondozottak 
támogatására a központot  két felvonóval lát-
ták el, az egyiket  személyszállításra, a másikat 
pedig az élelem szállításra alakították ki. 
„Jelenleg az intézet belső udvarának a felúji-
tása folyik, ahol a gondozottak szabadidős 
tevékenységeket folytathatnak, pihenhet-
nek. Reméljuk, hogy a projekt kivitelezését 
és sikerét kiegészitjük egy magas szintű szak-
mai  és odaadó munkával, türelemmel és 
odafigyeléssel, amire oly nagy szükségük van 
a jogosultjainknak.”- jegyezte meg Ovidiu 
Baghiu, központvezető.
A Marosludas- i neuropszihiátriai és rehabili-
tációs központ Maros megyében a 4., orszá-
gos szinten az 54. ilyen jellegű központ.

A Marosludas- i neuropszchiátriai és rehabilitációs 
központ - Egy új otthon a mentális és  
elmebetegségekben szenvedő fogyatékosoknak
A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság (SZEGYVI) egy kiterjedt, európai 
finanszírozású projekt útján támogatja a Maros megyei lakosságot olymódon, hogy lehetőséget teremt 
a fogyatékos személyek életminőségének a javítására és ugyanakkor megkönnyíti a munkaerő-piaci  
integrációt 74 személy számára. 
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1 iunie a picat în acest an duminica și a 
fost sărbătorit lunea, pe data de 2 iunie. 
Însă nu a fost nicio problemă pentru copiii 
care, preț de câteva ore, au uitat de lecții, 
responsabilități și au fost doar COPII într-o 
lume creată special pentru ei. 

Cei mai talentați au câștigat
Înainte de a începe petrecerea, cei mici și 
cei mari și-au pus imaginația la treabă și au 
creat desene pe asfalt, care mai de care mai 
ingenioase, lucru care nu a trecut neobser-
vat de dr. Lorand Schmidt, directorul general 
al DGASPC Mureș. ”A fost un moment plăcut 
când am coborât din mașini și am văzut 
că voi, copii, deja ați început petrecerea. 
Creațiile pe care le-ați făcut sunt foarte fru-
moase”, i-a lăudat directorul pe copii. 
De lângă desenele pe asfalt nu au lipsit nici 
cele pe suport de hârtie, migălos meșteșugite 
cu tot felul de mesaje dedicate Zilei Copilului. 
După lungi deliberări, explicații pentru juriu, 
din partea micilor creatori, s-au decis și fericiții 
câștigători ai celor două concursuri, care s-au 
ales cu rucsacuri marca Promenada. Mai fericiți 
au fost cei care au câștigat la ambele secțiuni 
pentru că au primit câte două rucsacuri.

O atmosferă de mult visată
Meneaito, Dansul pinguinului au întregit at-
mosfera pe teren, copiii luându-și poziția de 
dans. ”Este o mare bucurie pentru mine și de 
mulți ani doream să văd ce văd astăzi. Este un 
început foarte bun”, s-a adresat copiilor Elida 
Deak, director general adjunct al DGASPC 
Mureș, încântată de modul în care copiii au 
înțeles să se distreze, să se înțeleagă între ei și 
să colaboreze cu instructorii și părinții sociali. 

Victorie pentru echipa de la CTF Sâncrai
Răsplata pentru toți copiii a fost momentul 
dulce, prăjitura și sucul. Iar momentul culmi-
nant și mult așteptat al zilei, meciul de fotbal 
dintre băieții de la Complexul de case de tip 
familial Sâncraiu de Mureș și echipa de fotbal  
AS Elita Nazna, a adus numeroși suporteri 
în jurul terenului de fotbal. Deși nu au avut 
parte de antrenament de specialitate, dar au 
avut ambiția de a câștiga, echipa băieților din 
CTF Sâncraiu de Mureș a ieșit învingătoare. 

Distracție, voie bună și victorie de Ziua Copilului 
la Casele de Tip Familial Sâncraiu de Mureș
Meci de fotbal, dans, concurs de desene pe 
asfalt, concurs de desene pe hârtie, premii, 
distracție și multă voie bună au colorat Ziua 
Copilului, marcată de copiii de la Complexul 
de case de tip familial Sâncraiu de Mureș.
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Premiul special la concursul 
”Bătălie-n farfurie”, organi-
zat de Catedra de Nutriție și 
Dietetică din cadrul Universitatii 
de Medicinã și Farmacie Tîrgu-
Mureș, Inspectoratul Școlar 
Județean Mureș și Asociația 
Română de Nutriție și Dietetică 
(ARoND) la Promenada Mall, 
cu ocazia zilei de 1 iunie, a fost 
câștigat de copiii din Complexul 
de case de tip familial Sâncraiul 
de Mureș.

Copiii participanți la concurs au 
fost în număr de 592, proveniți 
din 33 de școli din județul Mureș. 
Evenimentul a debutat cu semi-
narul pe temă de sănătate în 
alimentație, susținut de asist. univ. 
Florina Ruța, președinte ARoND.
Programul a fost structurat pe 
patru ateliere la care au participat 

atât copiii cât și părinții astfel:
1. “Uite ce mare am crescut” - ve-
r ificarea înălțimii, greutății corpo-
rale și indice de masă corporală.
2. “Ghicește mirodenia” - parti-
cipanții au avut de identificat 
mai multe tipuri de mirodenii și 
au câștigat o mulțime de premii.
3. “Știi și câștigi”- participanții 
au fost solicitați să răspundă co-

rect la 3 întrebări legate de stilul 
de viață pentru a obține premii.
4. Pictură pe față - realizată cu 
ajutorul ele velor de la Liceul de 
Artă din Tîrgu-Mureș. 
Evenimentul s-a încheiat cu de-
cernarea premiilor, premiul spe-
cial a fost oferit copiilor din Com-
plexul de case de tip familial din 
Sâncraiul de Mureș, diploma de 

merit Colegiului “Unirea” și “Eu-
ropa” a căror elevi a participat 
în număr mare, 38 de premii pe 
diferite categorii de vârstă și în 
funcție de tipul de redare artistic 
(pictură, modelaj, grafică, colaj, 
tehnică de prelucrare a imaginii 
computerizate) și diploma de 
participare fiecărui elev implicat 
în concurs. 

”Bătălie-n farfurie” câștigată de copiii de la CTF Sâncraiu de Mureș

Pentru reușita evenimentului sunt aduse 
mulțumiri lui Radu Dorin de la AS Elita, Prome-

nada Mall, SC Camra Com SRL, Primăria Sân-
craiu de Mureș, Cofetăria ”La Angela”, pictoru-
lui Călin Bogățean. De asemenea, sunt aduse 
mulțumiri pentru inițiativa și coordonarea 
echipei de fotbal tânărului Kontz Attila, 
A lexandru Tap, instructorului Marian Sorin, 
angajat din casa familială Sâncraiu de Mureș, 
precum și instructorului Lucian Mazilu, psi-
hopedagogului Diana Șerban și asistentului 
social Ligia Sambotelecan pentru organizare.



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

Îndemânare, pregătire în artă, talent sunt 
câteva trăsături importante pe care pictorul 
de icoane trebuie să le dețină. Zece copii 
sănătoși, dar și copii cu probleme speciale 
din Casele de Tip Familial Sâncraiu de Mureș 
au pătruns în lumea artei și s-au dedicat cu 
pasiune picturii de icoane pe sticlă, în preaj-
ma sărbătorilor pascale.  
Terapie imagistică, terapie prin culoare și 
terapie prin dragoste au fost rolurile pe care 
le-a îndeplinit icoana pe sticlă pentru copii. 
În cadrul atelierului de pictură copiii au 
beneficiat de îndrumare din partea pictoru-
lui Călin Bogățean. ”Dăruirea copiilor a fost 
totală, aceștia refuzând chiar să mănânce la 
ora prestabilită pentru servirea mesei. Pentru 
mine a fost o experiență deosebită, aflând 
la final că marea majoritate a copiilor erau 
copii cu probleme severe pe care nu le-am 
sesizat, doar am constatat faptic că unii co-
pii controlează linia și pata de culoare mai 
lent și uneori puțin mai stângaci, însă prin 
susținerea și coordonarea celor implicați 
aceștia au reușit să termine lucrările lor fără 
ca ajutorul nostru să fie major”, a precizat pic-
torul Călin Bogățean.
Ideea atelierului de pictură de icoane pe 
sticlă aparține psihopedagogului Diana 

Șerban, de la Complexul de case de tip fa-
milial Sâncraiu de Mureș-Sântana de Mureș. 
Aceasta a ales cei zece copii datorită talentu-
lui pe care ei l-au arătat în lucrările anterioare, 
realizate pe hârtie. În total, au fost realizate 
zece icoane. 
”Este de fapt terapie prin pictură și s-a rea-
lizat în cadrul orelor de terapie educațională. 
Pictura unei icoane presupune atenție și 
concentrare, eliberarea de temeri, stres și 
dobândirea de liniște, generează dezvoltarea 
legăturii om divinitate, reducerea anxietății, 
stimulează capacitatea de a învinge obsta-
cole de natură psihică, copii învață să își 

exprime mai bine emoțiile, să-și coordoneze 
mai bine mișcările”, a precizat Diana Șerban.

Terapie prin culoare în Săptămâna Mare

Iepurași de Paști, ouă, puișori, aranjamente 
de Paști, care mai de care mai frumoase, au 
făcut obiectul unei expoziții inedite la se-
diul Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Mureș, în perioada 
sărbătorilor pascale. Obiectele au fost rea lizate 
de copiii din sistemul de protecție al copilului 
respectiv copii din Casele de Tip Familial din 
Sâncraiu de Mureș, Reghin, Petelea și Miercu-
rea Niraj cu multă migală, talent și dragoste.

Expoziție de Paști la sediul DGASPC Mureș


