RAPORT DE ACTIVITATE AL
CENTRULUI DE ZI “CASA DESCHISA”
PE ANUL 2018

Centrul de Zi “Casa deschisa” din cadrul Parohiei Evanghelice C.A. din Sibiu, si in 2018 a
ajutat si sprijinit copiii din familii nevoiase cu varste cuprinse intre 6 – 15 ani, scopul principal fiind
preveniriea abandonului scolar si/familial si instituționalizarea copilului.
Pentru atingerea scopului acestui seviciu, acela de a preveni abandonul școlar și familial,
precum și instituționalizarea copilului, Centru de Zi asigură în timpul zilei, după programul de școală,
activități diversificate, adaptate vârstei și răspunzând nivelului și potențialului lor de dezvoltare:
activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață
independentă, orientare școlară și profesională. Totodată adăugate acestor activități pentru copii, sunt
și cele de sprijin pentru familie: consiliere și educare. Principalii beneficiari ai acestui serviciu sunt
elevii din clasele 0-8 ale din Mun. Sibiu care provin din familii aflate în situație de risc, cu situație
precară, marcată de sărăcie, familii dezorganizate sau monaparentale.
Obiectivele Centrului de Zi sunt:
-

Prevenirea abandonului și instituționalizării copilului;
Informarea și implicarea comunității în serviciile de care beneficiază copii din centru;
Colaborarea activă cu familiile copiilor pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor;
Existența unui program de activități corespunzător vârstei, nevoilor și particularităților copiilor,
care să îi ajute să își mențină echilibrul psihic și fizic necesar dezvoltării-armonioase;
Existența unui program educațional adecvat potențialului de dezvoltare a copiilor în funcție de
vârstă și nevoi;
Consilierea psihologică, orientarea școlară și profesională de calitate în funcție de vârstă,
nivelul de dezvoltare, nevoile, aptitudinile și interesele copiilor;
Sprijin si consiliere familială în rezolvarea problemelor cu care se confruntă familia în ceea ce
privește dezvoltarea psihologică a copilului și diverse aspecte juridice, medicale și sociale;
Servicii de calitate oferite de personalul Centrului de Zi cu profesionalism, respect simpatie
față de beneficiari;
Oferirea de condiții de siguranță și bunăstare.

Totodata Centrul de Zi dispune de un set de valori menite să asigure o conduită morală, etică,
civică corespunzătoare angajaţilor din cadrul centrului nostru. Aceste valori sunt următoarele:
- Furnizarea de servicii în interesul beneficiarului
- Justiția socială
- Demnitatea și unicitatea persoanei
- Confidențialitatea
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-

Autodeterrminarea
Competența profesională
Relațiile interumane
Integritatea
Libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială
Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane
Transparenţa şi participarea în acordarea serviciilor sociale

În anul 2018, Centrul de Zi a oferit în continuare sprijinul și ajutorul arătat și în anii precedenți
copiilor proveniți din familii disfuncționale din Mun. Sibiu. Pe lângă creearea unor condiții favorabile
pregătirii temelor pentru a doua zi, ne-am străduit să oferim elevilor acceptați în program un climat
afectiv sănătos pentru dezvoltarea armonioasă a personalității lor prin creearea unor activități
diversificate, adaptate vârstei și răspunzând nivelului și potențialului claselor 0-8 de dezvoltare. În
acest an un numar de 26 de copiii a frecventat centrul Casa Deschisa.

A. Informare si relații cu comunitatea
1. Activități de informare la nivelul Mun. Sibiu pe anul 2018 .
Centrul de zi a dezvoltat acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește
serviciile oferite și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora, astfel încât comunitatea să
cunoască serviciile de care copii beneficiază sau pot beneficia prin intermediul acestui serviciu.
În anul 2018 s-a organizat o acțiune de informare la nivelul comunității în ce privește serviciile
oferite, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare, imporțanta existenței acestui
serviciu și beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora prin impartirea de pliante.
De asemenea copiii de la centrul de zi participa la organizarea bazarelor organizate cu prilejul
Sarbatorilor Craciunului, Pastelui, Ziua mamei. Scopul este acela de prezentare si informare asupra
comunitatii privind activitatile centrului.
Actualizarea permanenta a paginei WEB
2. Relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează Centrul de Zi
Este în responsabilitatea personalului centrului de zi sa facă toate demersurile necesare pentru a
stabilii relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventeaza centrul de zi în vederea
conștientizării acestora de importanța stabilirii unui parteneriat real cu acesta pentru dezvoltarea
armonioasă a copiilor.
De-a lungul anului 2018 s-au depus un număr de 12 de cereri de înscriere la sediul Centrului de
Zi, și tot în acestă perioadă s-au realizat și anchetele sociale, realízate de asistentul social la domiciulul
beneficiarului.
B. Activități
3. Programul personalizat de întervenție
Personalul de specialitate are responsabilitatea de a elabora programul personalizat de
intervenție (PPI), în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui copil în parte care este reactualizat
periodic.
S-au elaborat Programul personalzat de intervenție denumit în continuare PPI de către echipa
multidisciplinară pentru 26 de copii din cadrul Centrului de Zi pe baza evaluării făcute fiecărui copil în
parte la admiterea în centru. PPI conține obiectivele de lucru cu copilul, fiind realiste, adaptate
nivelului lui global și utile pentru dezvoltarea lui armonioasă. În luna martie s-a realizat reevaluarea
PPI-ului pentru fiecare copil in parte.
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4. Programul zilnic al copiilor
Programul zilnic al copiilor în centru se desfășoară ținând cont de vârsta acestora, nivelul de
dezvoltare, potențialul, nevoile și disponibilitățile pe care le au, asigurându-li-se totodată îngrijirea de
care au nevoie pentru a se dezvolta armonios. Copii au fost îngrijiți corespunzător, iar activitățile
desfășurate au fost conforme cu vârsta, nevoile și particularitățile acestora.
Programul zilnic al copiilor a ținut seama de nevoile lor individuale în ceea ce privește hrănirea și
toaleta. Conținutul a fost realizat la fiecare început de săptămână și afișat în interiorul centrului la
afișier, astfel încât atât părinții, cât și copii să îl cunoască. În fiecare zi, copii au venit de la școala la
Centrul de Zi, au avut o masă caldă, dupa care au fost învățați și incurajați să se spele pe dinți. In
cadrul centrului copiii fac dus dupa un orar prestabilit.

Pe lângă îngrijire s-a asigurat îmbinarea tuturor celorlalte activități derulate în cadrul Centrului de
Zi.

Activitățile sunt diversificate, adaptate vârstei lor și răspund nivelului și potențialului lor de dezvoltare.
Au avut loc 5 controale privind igiena corporala realizate de doamna asistenta medicala din
cadrul Primariei Sibiu în cadrul Centrului de Zi. Aceastea au fost repartizate pe semestre.
5. Activități educaționale
Centrul de Zi oferă copiilor numeroase activități sau situații de învățare care sunt bine
planificate dinainte de către personalul de specialitate.
Pe parcusul anului 2018, Centrul de Zi și-a atins scopul prevăzut în Programul Educațional, de
informare și formare, prin diverse activități educaționale, în vederea prevenirii abandonului școlar, cât
și dezvoltarea abilităților practice.
Grupul țintă s-a constituit din copiii înscriși în cadrul programului Centrului de Zi, copii cu
vârste între 6 și 15.
La finalul anului au fost atinse obiectivele propuse la începutul anului școlar:
a. Orientare școlară și profesională;
b. Cunoașterea potențialului de dezvoltare, propriile limitări precum și îmbunătățirea stilului de
comunicare și relaționare cu ceilalți;
c. Consiliere vocațională;
d. Dezvoltarea abilităților de învățare.
Aceste obiective au fost atinse prin diversele activități întreprinse, informale sau non-formale,
ce au fost planificate de către personalul de specialitate. Acestea s-au desfășurat zilnic, săptămânal sau
ocazional.
6. Activități recreative și de socializare
Centrul de zi oferă copiilor activități recreative și de socializare pentru a se realiza un echilibru
între activitățile de învățare și cele de relaxare și joc. Copii beneficiază de activități recreative și de
socializare care îi ajută să își mențină echilibrul psihic și fizic necesar dezvoltării lor armonioase:
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-

-

Serbarea zilelor de nastere- eveniment menit sa bucure copiii care nu primesc o atentie
deosebita in familie datorita starii sociale precare.
Organizarea carnavalelor tematice, astfel copiii s-au deghizat în personaje de poveste și au
participat la concursuri propuse de personalul centrului.
Copiii s-au bucurat de un spectacol interactiv cu clowni care s-a organizat in Gusterita in luna
iunie. Copiii s-au distrat cu baloanele de sapun, au cantat si au interactionat cu alte grupuri de
elevi.
In data de 31 octombrie copii au participat la carnavalul organizat de Halloween. Astfel au
decorat bostani, s-au costumat si au participat la diverse concursuri si jocuri distractive.
Beneficiarii centrului au participat la Atelierul lui Mos Craciun unde au confectionat lumanari
de diverse culori si texturi.
Copiii au participat la Ziua Portilor Deschise in cadrul Centrului ocupational pentru persoane
cu dizabilitati, Diakoniewerk.
Beneficiarii centrului au participat la Atelierul lui Mos Craciun unde au pictat turta dulce.
S-a organizat serbarea de Craciun in care copiii au cantat colinde si au spus poezii. Fiecare
copil a primit cadouri de Craciun.

Activitățile organizate de personalul centrului dar și cu ajutorul voluntariilor au fost
diversificate: competiții sportive desfășurate în incinta centrului de zi, în curtea centrului, jocuri și
concursuri de cultură generală, jocuri de socializare, concursuri de pictură, lucru manual, vizionare
film, teatru. Tot pe parcursul acestui an școlar s-au organizat
De apreciat faptul că pe tot parcursul anului, copiii s-au implicat cu entuziasm în toate
activităţile desfăşurate de Centrul de Zi, dar și ajutând personalul centrului și voluntarii, atunci când a
fost necesar şi posibil. Copiiilor le-a crescut capacitate de relationare in grup, si-au stimulat
capacitatile artistice.
Copiii au participat in perioada 17-21.07.2018 la tabara de vara organizata in judetul Brasov,
localitatea Vulcan. Astfel copiii au avut posibilitatea sa viziteze obiectivele turistice:
1. Rezervatia de ursi de la Zarnesti,
2. Castelul Bran - copiii au fost impresionati de
colectia de ceramica, mobilier, haine, arme si
armuri.
3. Gradina zoologica din Brasov - copiii s-au
bucurat sa cunoasca animale pe care nu le mai
vazusera precum lei albi, lebede, igoane etc.
4. Cetatea Rasnov - copiii si-au imbogatit
cunostintele istorice vizitand aceasta cetate
taraneasca ridicata in evul mediu.
5. Dino Park- copiii au fost uimiti de expozita de
24 de dinozauri.
6. Cetatea Prejmer,
7. Cetatea Fagarasului,
8. Pestera Valea Cetatii.

In cadrul taberei copiii s-au bucurat de
jocuri libere si jocuri organizate in aer liber,
diverse concursuri in care au fost premiati.
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In urma organizarii taberei s-au remarcat comportamente pozitive, s-au dezvoltat relatii de
prietenie stranse intre beneficiari. Copiii au devenit mult mai organizati, responsabili si independenti.
7. Consiliere și sprijin pentru părinți
Centrul de Zi oferă părinților consiliere și sprijin la cerere sau ori de câte ori personalul de
specialitate consideră că este în beneficiul copilului și al familiei sale. Părinții și alți membrii ai
familiei lărgite sau reprezentantul legal și/ sau persoana care are în îngrijire copilul beneficiază de
consiliere și sprijin din partea personalului de specialitate al centrului de zi, care îl ajută să rezolve
problemele cu care se confruntă în ceea ce privește dezvoltarea psihologică a copilului și diverse
aspecte juridice, medicale, sociale.
În anul 2018 s-au realizat ședințe de consiliere individuală pentru părinți. La solicitarea
părinților sau a tutorilor, psihologul a oferit ședințe de consiliere individuală în probleme privitoare la
copil sau dinamica familială, dar totodată, personalul de specialitate a identificat nevoile părinților
pornind de la etapele de dezvoltare pe care le parcurge fiecare copil și tinând cont de personalitatea și
particularitățile fiecărui copil în parte. În urma acestor activități, psihologul a elaborat rapoarte
detaliate.
S-a organizat Școala Părinților. Acest program a oferit părinților sesiuni de informare și
educare cu privirile la modalițățile de parenting.În cadrul acestui program am abordat teme: rezolvarea
conflictelor, modalități eficiente de disciplinare și etapele de dezvoltare ale copilului. În urma acestor
activități, psihologul a elaborat rapoarte detaliate.
8. Prestatii Sociale
Centrul de zi a oferit tuturor copiilor:
- imbracaminte si incaltaminte adecvata fiecarui anotimp precum si produse de igiena (sapunuri,
geluri de dus, periute de dinti, , etc)
- rechizite scolare
- alimente ( faina, ulei, paste, zahar, orez) si diverse dulciuri
- jucarii
- cadouri de Craciun
9. Formare profesionala personal
- Curs de igiena (Barbu si Lupu)
- Curs de evaluare clinica (Laslau si Gaja)
- Curs Pedagogia Waldorf (Brandsch, Barbu, Lupu, Gaja, Laslau)
- Managementul voluntarilor
Centrul de zi a funcționat și în acest an conform unui plan anual de acțiune realizat de
coordonatorul centrului în colaborare cu personalul de specialitate în perioada lunii septembrie. Acesta
a fost întocmit pe baza prevederilor standardelor minime obligatorii ordinul 24/4.03.2004 și a nevoilor
identificate la nivelul comunității.

Intocmit
Coordonator CZ
As. soc. Monika Brandsch

Data 14.01.2019
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