
10 ani de la înfiinţarea Centrelor pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice



2

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

Fundaţia „Buckner România„ - donaţie de încălţăminte acordată copi-
ilor din centrele rezidenţiale pentru copii cu deficienţe neuropsihice,
respectiv copiilor din cadrul a 14 case de tip familial.

Fundaţia „Maria Reghina” Reghin-donaţie de îmbrăcăminte, perne,
plapume, cuverturi de pat acordate copiilor din Complexul de case
de tip familial Reghin – Petelea

Fundaţia „Rotary Club Reghin” şi Companiei „Natűrlich-moblier şi
decoraţiuni”-donaţie reprezentând obiecte de uz casnic pentru cele
9 case de tip familial din cadrul Complexului de Case de tip Familial
Reghin – Petelea.

Distracție și voie bună 

pentru copiii adoptați
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Talente de azi, viitori artiști mâine

Pasiune pentru dans și pian

Încurajat pentru îndeplinirea visurilor

C.C. a făcut cunoștință cu sistemul de
protecție a copilului încă din maternitate,
fiind abandonat de mama sa. A fost preluat
de asistenți maternali, prima dată la Petelea,
unde a locuit până la vârsta de șase ani, după
care a ajuns la Ogra până în 2011, când a fost
transferat la Casa de tip familial din Șincai.
”Mama m-a abandonat în spital când m-am
născut. Am ajuns la Petelea la asistent mater-
nal până la șase ani, după care am plecat la
Ogra. Aici sunt departe de părinții adoptivi”, a

”Îmi place să dansez, simt muzica”

Copiii din Șincai

cred în reușită



4

blematica grupurilor vulnerabile,
ales de Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Centru. 

Selecţia s-a făcut dintr-un număr de 1.560 de 
proiecte din toată ţara. 
Proiectul a constat în construirea unei 
anexe la una din facilităţile existente de 
cazare ale centrului, pentru a reloca 50 
de pacienţi în spaţii moderne de cazare, 
beneficiind de condiţii mai bune de viaţă, 

datorită serviciilor îmbunătăţite de recu-
perare şi reabilitare în conformitate cu stan-
dardele europene. S-a considerat inovativ 
faptul că, datorită noilor spaţii create şi a 
aparaturii medicale achiziţionate, pacienţii 
cu dizabilităţi pot beneficia de o terapie 
optimă de reabilitare.  “La Centrul de recu-

perare de la Brâncoveneşti nu se face doar 
terapie cu medicamente, ci şi prin diverse 
activităţi vocaţionale. Este vorba despre de-
sign, pictură murală, dar şi gătit sau teatru”, 
a explicat Vasile Pokorny, şeful Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
Brâncoveneşti.

Centrul de la Brâncoveneşti, model de bună practică

ADA és ADI Ház –

Átmeneti Otthon
Az ADA és ADI Átmeneti Otthon, a

Centrul

de Tranzit 

Casa ADA şi ADI



”Sunt ambiţioasă,

ti i tă i i i
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nu am ştiut bine. E ca şi cum te duci într-un
loc străin, pentru început îţi este teamă, dar
cu timpul te obişnuieşti.

Rep.: Ce a urmat după SIRU? Pentru că ai 
spus că ai stat doar o jumătate de an.
H.T.: Da, în 2003 am mers la SIRU şi în iunie
2004 ne-am mutat în Sâncraiu de Mureş. Eu
şi fratele meu am mers împreună. A fost greu
un pic pentru că ne-am împrietenit cu mulţi
copii la SIRU, dintre care un sfert au mers în
Sâncrai, restul au plecat în altă parte, şi mă

fratele meu. 

Rep.: De ce tâmplărie?
H.T.: Pentru că atunci cînd am terminat cla-
sa a VIII-a nu puteam să aleg altceva decât
croitorie, construcţii şi tâmplărie. Şi mie nu
îmi place croitoria, construcţiile nu-s de
mine şi am zis că nu ar fi rău să învăţ şi eu
tâmplărie. Dar mai am de gând să merg la
şcoală. Am terminat  profesionala, dar vreau
să dau şi BAC-ul. M-am înscris la şcoală la ”Ion
Vlasiu”, la seral. Merg la liceu încă doi ani şi

mai ai?
H.T.: Am vise şi planuri, dar cel mai mult
vreau să dovedesc că cineva, chiar dacă
umblă la şcoala specială poate şi mai mult.
Pe mine mulţi m-au descurajat să nu merg,
că nu o să iau BAC-ul. Dar sunt ambiţioasa,
optimistă şi voi reuşi. Iar în viitor am un mic
plan: vreau să devin profesoară de dans, pen-
tru că în timpul liber mă ocup şi de dans, hip
hop, modern. Am fost la Palatul Copiilor la
dansuri, iar cu şcoala particip când sunt con-
cursuri, spectacole.



Cristina Crăciun, 
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în 2012”, a început să povestească fata. 
Dar anii au trecut şi a ţinut legătura, între
timp, şi cu tatăl ei. Făcând comparaţie 
cu viaţa care ar fi avut-o în condiţiile
precare alături de tatăl ei şi cea dusă în
sistemul de protecţie a copilului, Cristina 
recunoaşte că în cei cinci ani în care a 
beneficiat de protecţie socială nu a dus
lipsă de lucruri materiale. ”Într-un fel a 
fost bine pentru că am avut mâncare,
haine. Doar că erau reguli, de la şcoală

O viaţă independentă

independentă. Astfel s-a solicitat spri-
jinul Fundaţiei HHC Baia Mare pentru 
plata chiriei, iar Serviciul Prevenire Mar-
ginalizare din cadrul DGASPC Mureş a 
sprijinit-o în identificarea unui loc de 
muncă prin intermediul Primăriei Târgu-
Mureş prin programul pentru încadrarea 
în muncă a persoanelor marginalizate.
”Lucrez de anul trecut la curăţenie, la 
Primărie. E mai bine, am salarul meu, nu
aştept după nimeni. Un loc de muncă e

Un model susţinut de sistem

instituţii publice, organizaţii non-gu-
vernamentale, angajatori. ”Activitatea
de pregătire pentru ieşirea din sistem 
începe  chiar de la intrarea copilului în
sistemul de protecţie, respectiv în Casa 
de tip familial. Este parte integrantă din 
pregătirea pentru viaţa independentă,
această pregătire este continuă
şi permanentă”, a precizat Claudia 
Hărăpescu, şef Complex de Case de tip
familial Reghin-Petelea.
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Abandonaţi de familie 
la vârsta adolescenţei

DGASPC, a doua familie

pentru copiii cu dizabilităţi
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Cum s-a înfiinţat EMRCD?

Activitatea EMRCD Mureş 
în perioada 2010-2013

Cum pot fi accesate 
serviciile EMRCD?

Echipa mobilă-o şansă 

pentru copiii cu dizabilităţi



Abuzul asupra copiilor şi consecinţele lui
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Formele abuzului:
psihologic/emoţional,

xual, în timpul sau în urma acestuia
(ex. ameninţări, umiliri, etc.).

Pentru o dezvoltare armonioasă, 
orice copil are nevoie de un me-
diu familial care să-i poată satisface 
nevoile specifice fiecărei etape ale 
dezvoltării, să-i ofere siguranţă, dra-
goste/afecţiune, predictibilitate, 
mediu în care copilul să înveţe să-
şi exprime emoţiile, să relaţioneze, 

să-şi formeze o imagine de sine 
pozitivă, abilităţi adaptative, să-
şi dezvolte capacităţile cognitive

fiecărei etape de dezvoltare, poate
contribui la reducerea cazurilor de
rele tratamente aplicate copiilor.

Ligia Vamos, psiholog,
Serviciul de intervenție în regim

de urgență, abuz, neglijare, trafic,
migrare, telefonul copilului

repatrieri  18
sexul copilului victimă: feminin  205

         masculin  133
- sem. I 2013 – înregistrate 139 sesizări

mediul de provenienţă: 47 mediul urban,
92 în mediul rural
problematica: neglijare  104 cazuri

abuz fizic   1
abuz sexual  3 (toate de sex feminin)
exploatare prin muncă  31

sexul copilului victimă: feminin  99
         masculin  40



Meseria de psiholo

mai mult
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Rep.: Ulterior ce a urmat?
M.J.: La acest serviciu am lucrat
până în anul 2002, când s-a înfiinţat
Serviciul de Evaluare Complexă şi de
atunci sunt la acest serviciu.

Rep.: Aici munca dumneavoastră
nu este deloc uşoară. Ce v-a moti-
vat să rezistaţi în timp?
M.J.: Nu se pune problema de a re-

se aplică teste, se face observaţia
comportamentului copilului. Sunt
anumite activităţi interactive pentru
a observa interrelaţionarea copilului.
Familiile când ajung aici au trecut
deja prin nişte evenimente, în unele
cazuri devastatoare: naşterea unui
copil cu handicap, confruntarea
părinţilor cu diagnosticul copilului,
cu acceptarea situaţiei.

pilul. Este foarte importantă munca 
în echipă ce  implică foarte multe
aspecte. Dacă noi colaborăm şi 
discutăm cazurile munca noastră
este mai efcientă.

Rep.: Dacă ar fi să vă întoarceţi în
timp, aţi alege din  nou această me-
serie?
M.J.: Categoric.
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Consecinţele faptelor antisociale, încotro?
În vederea prevenirii faptelor antisociale şi penale, precum şi pentru conştientizarea consecinţelor
acestora, respectiv responsabilizarea copiilor şi tinerilor din casele familiale au fost organizate două



Több szempontból is fontos, hogy a betegek 
saját otthonukban legyenek ápolva amenny-
iben lehetőség van rá. 
Ennek érdekében a Gyulafehérvári Caritas 
Maros megyei kirendeltsége, alapvető fela-
datnak tartja, hogy mozgáskorlátozott vagy 
mozgásképtelen, ágyban fekvő, alapvető 
szükségleteit ellátni képtelen emberek élet-
vitelét javítsák, egészségi állapotukat hely-
reállítsák. 
Az önálló életvitel megőrzése és az egyén in-
tézményesítésének elkerülése érdekében a 
Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóság egyezményt kötött a Gyulafe-
hérvári Caritassal. Az egyezmény értelmében a 
Caritas a mindennapi tevékenységeket ápo-
lási csapatokban szervezi meg, amelyekben 
szakápolók, segédápolók, idősgondozók, 
szociális munkások, szociális gondozók 
tevékenykednek. Maros megyében jelen 
pillanatban három csapat tevékenykedik 
Nagy-Küküllő, Kis-Küküllő, Nyárádmente 
és Marosvásárhely térségében, kiszolgálva 
28 települést: Apold, Balavásár, Bere, Csató-
falva, Csíkfalva, Dános, Erdőszentgyörgy, Fe-
héregyháza, Gyulakuta, Havad, Héjjasfalva, 
Hodos, Kerelőszentpál, Makkfalva, Maros-
vásárhely, Marosszentgyörgy, Mezősámsond, 
Nyárádgálfalva, Nyárádmagyarós, Nyárá-
dremete, Nyárádszereda, Sóvárad, Szász-
kézd, Szásznádas, Szászrégen, Székelyvécke, 
Szováta, Zágor. 

Szolgáltatásaik: 
- otthoni egészségügyi szakápolás és alapápolás
- háztartási segítségnyújtás 
- az egészségügyi és szociális területhez 
kapcsolódó habitációs és rehabilitációs tevé-
kenységek 

- a lakókörnyezet rehabilitációja és az ápolási 
szükségletekhez történő igazítása 
- önkéntes csoportok szervezése: iskolák, 
egyházi közösségek bevonása 
- együttműködés különböző szervezetekkel 
a rászorulók segítésének összehangolása és 
integrálása érdekében 
- ápolási segédeszközök kölcsönzése. 

Szám adatok 2013 első negyedévéből: 
- Gondozottak száma 2.566
- Kiszállások száma 538.659 
- Szakápolás 7.528 
- Alapápolás 46.999
- Háztartási segítég 29.054 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédel-
mi Igazgatóság fontosnak tartja és jelentősen 

támogatja ezeket a tevékenységeket, 2013-
ban 672.000 lej a támogatások összértéke, 
amely a Caritas éves költségvetésének 21%-
át teszi ki.   
Nem rég a Vodafone Alapítvánnyal közösen 
elindították az idősek távfelügyeletét, 
amely úttörőnek számít Romániában. Az 
igénylő 60 – 90 év közötti idős, beteg sze-
mélyek egy úgynevezett pánikgombbal el-
látott, speciálisan idősek számára kifejlesz-
tett telefonkészüléket kapnak, amelynek 
köszönhetően szükség esetén egy gomb-
nyomással értesíthetik a betegápolót, akik 
fogadják a segélyhívást, és azonnal fel tudják 
venni a segélykérővel a kapcsolatot. 
Molnár József – PR Caritas
Jakab Imola - Maros Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság

HÁZI GONDOZÁS
Az otthoni gondozás célja egézségégügyi alapápolás és szociális gondozás 
biztosítása, az egészségi állapot megtartása, helyreállítása, illetve javítása 

az ágyhoz, házhoz kötött idős, beteg emberek számára. 


