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Nr. 3 / 05.01.2019
RAPORT
Privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei
pentru anul 2018
Unitatea de asistenţă socială: Centrul pentru Servicii Sociale „Sf. Luigi Scrosoppi”
Slănic Moldova
În baza Convenţiei definitive nr. 2.311, încheiată la data 29.01.2018 între Agenția Județeană
de Plăți și Inspecție Socială Iași şi Asociaţia Congregaţia Surorilor Providenţei, cu sediul în
str. Bârnova, nr. 2, subvenţia în sumă de 30000 lei, acordată în anul 2018 a fost utilizată după
cum urmează:
1.

Nr. persoanelor asistate: 28 copii, cu vârste cuprinse între 6-12 ani, conform anexei

la raport, proveniţi din familii defavorizate din localitatea Slănic Moldova, judeţul Bacău.
Beneficiarii sunt selectaţi în urma efectuării anchetelor sociale la domiciliu, în baza cererilor
depuse la sediul social al instituţiei, în funcţie de gradul de risc de abandon familial, şcolar şi
a situaţiilor familiale precare/grave:
2.

Servicii acordate:

- asistentă, îngrijire şi suport pentru copiii aflați în situație de criza/risc biopsihosocial,
- servicii psiho-socio-educative, de informare şi consiliere în vederea achiziţionării abilităţilor
de relaţionare şi dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, de petrecere a timpului
liber,
- servicii de reintegrare a copiilor ce prezintă tulburări de comportament, tulburări de limbaj,
probleme de dezvoltare datorate inadecvatei stimulări psiho – senzoriale;
- servicii de asistenţă socială acordate copiilor şi familiilor acestora,
- servicii de sprijin pentru familiile aflate în situaţii de dificultate prin educație parentala,
grupuri de suport, informare şi dezvoltare comunitara,
- servicii de evaluare a cazurilor, de monitorizare a procesului educativ,
- servicii de prevenire şi combatere a violenţei domestice,
- servicii de oferire a unui prânz cald și suplimente nutritive,
- suport și consiliere pentru soluționarea problemelor medicale ale beneficiarilor și familiilor
acestora,
- suport pentru efectuarea temelor școlare oferit copii cu dificultăți de învățare.
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3. Resurse umane

LISTA PERSONAL – Centrul pentru servicii sociale
„Sf. Luigi Scrosoppi” Slănic Moldova

Nr.
Crt.

1.

Nume/Prenume

Calificare

Funcţie
Coordonator
punct de lucru
Pedagog social/
Coordonator
Centru

Forma contract

Plătit din
subvenţie

Voluntar

NU

Angajat, perioadă
nedeterminată (8h/zi)

NU

Angajat, perioadă
nedeterminată (8h/zi)

DA

Dancă Cristina

Educator

2.

Cristina Farțadi

Licență în
domeniul
Teologie și
asistență socială

3.

Butnaru
Elisabeta

Asistent social

4.

Donea Tereza

Asistent medical

5.

Luca Giovanina

Economist

6.

Matei Carmen

Psiholog

Psiholog

Pensionar

Bucătar

Voluntar

Educator

Voluntar

Educator

Voluntar

7. ȘȘilochi Agneza
8.
9.

Radu Elisabeta
Educator
Marilena
Ababei Georgiana
Educatoare
Bernadeta

Asistent Social
Asistent medical

Contabil

Angajat, perioadă
nedeterminată (8h/zi)
Angajat, perioadă
nedeterminată, (10
ore/săpt.)
Contract prestări
servicii

NU
NU
NU
NU
NU
NU

10. Scurtu Maria

Învățător

Educator

Voluntar

11. Sociu Ana

Pensionar

Educator

Voluntar

12. Birtea Cristina

Educator

Educator

Voluntar

NU
NU

13. Dascălu Marian

Teologie

Responsabil atelier
„Muzică” și limba
franceză
Responsabil atelier
„Engleza”

Voluntar

NU

Voluntar

NU

14.

Roberts Arthur
David

Originar din
Anglia

NU

Congregaţia Surorilor Providenţei, Centrul pentru servicii sociale « Sf. Luigi Scrosoppi »
Str. Bradului, 90, Slanic-Moldova, Bacau Tel 0234/349140, sdpciresoaia@yahoo.it

4. Activităţi desfăşurate în 2018
Denumire
Descriere
activitate
Activităţi
Atelier
de Atelierul de creativitate a fost una din
educative şi Creativitate activitățile săptămânale prin care
beneficiarii învață să realizeze diferite
recreative, in
obiecte decorative, pictând, decupând,
vederea
realizând colaje și alte tehnici creative
achiziționării
pentru a-si valorifica talentele și
abilităţilor de
abilitățile proprii.
relaţionare şi
Au participat în medie 15-20 de copii.
dezvoltare a
Frecvența - săptămânal
deprinderilor
de
viață
independentă
În februarie accentul s-a pus pe
confecționarea de mărțisoare ce
urmează a fi oferite părinților și
profesorilor cu ocazia zilei de 1 martie.
Copiii înpreună cu voluntarii au realizat
mărțișoare din quiling și mărgele.
Mărțișoarele, au captat foarte mult
atenția copiilor, au fost entuziaști să
creeze fel și fel de animale și flori. Pe
lângă mărțișoare, copiii au confecționat
și brățări împletite cu fir alb și roșu.
În luna martie beneficiarii au finalizat
realizarea de mărțișoare și felicitări
pentru mamele sărbătorite pe 8 martie și
felicitări și brățări pentru tații ce au fost
sărbătoriți pe data de 19 martie de ziua
SF. Iosif – model de tată într-o Familie
Sfântă. Apoi au realizat suporturi de
lumănări pentru lumănările de Paști și
diferite obiecte decorative pentru
Sărbătorile Pascale
In lunile aprilie si mai copiii au realizat
diferite
obiecte
decorative
și
ornamentele pentru decorarea camerei
proprii sau a Centrului precum și pentru
sărbătoarea de Rusalii folosind tehnica
picturii și a colajului.
Luna iunie a fost o lună bogată în
evenimente, copiii pregătind recuzita și
decorurile pentru serbarea de sfârșit de
an școlar dar și la activitățile de
decorare a Centrului și a curții. De
asemenea copiii au aut ocazia să
participle pe tot parcursul lunii iunie la

Scop și rezultate
Scopul este de a:
induce stări pozitive;
de a crește stima de
sine; de a crește
gradul
de
socializare; de a
dezvolta
anumite
abilități, etc.
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activitățile și workshopurile organizate
de Asociația de artă În Context Slănic
Moldova cu prilejul derulării rezidenței
international de creație de artă
contemporană și muzică. Un grup de
artiști din India și România au realizat
diferite activități cu copiii din
comunitate la care au participat și
beneficiarii nostri.
In luna iulie, in colaborare cu Asociația
Pietrarilor copiii au invățat sa realizeze
obiecte decorative din pietricele iar în
colaborare cu Asociația prietenii
Slănicului au început un proiect de
realizare de obiecte practice din
materiale reciclate. De asemenea copiii
au participat împreună cu asistenta
socială și mai mulți voluntari din
comunitate la pregătirea materialelor
pentru standul de prezentare al
organizației.
Cu ajutorul voluntarilor, și a echipei
educative, copiii au ajutat la efectuarea
curățeniei generale și reorganizării
centrului pentru activitățile de vară. În
pause copiii au ascultat muzică, au
dansat și au vizionat filme educative și
desene animate.
Luna august, în tradiția Centrului pentru
servicii sociale este dedicată organizării
și realizării campusului estival pentru
toți copiii din satul Cireșoaia.
Beneficiarii centrului împreună cu
echipa de tineri voluntari-animatori sunt
în centrul pregătirilor pentru această
manifestare de tradiție în comunitatea
din Cireșoaia.
Campusul
estival
este
o
activitate organizată de Centrul nostru,
pentru cei aproximativ 150 de copii din
Cireșoaia cu ajutorul a 30 de tinerianimatori ce beneficiază în prealabil de
o formare specială, și în acest an a avut
ca temă ”Pollyanna - secretul
mulțumirii”.
In luna septembrie copiii au sortat
materialele si le-au organizat pe ateliere
care urmează a se desfășura în
următorul an școlar. Cu nerăbdare au
testat culorile pentru a ilustra anotimpul
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bogat în roade al toamnei.
In luna octombrie, profitând de vremea
frumoasă, beneficiarii au recoltat
frunze, conuri de brad, pin și castane,
ghinde și alte materiale naturale, le-au
sortat si le-au pregătit pentru atelierele
creative care urmează a se desfășura pe
perioada toamnei și în iarnă.
Deasemenea au desenat și au facut
colaje având ca temă anotimpul bogat în
roade al toamnei.
In luna noiembrie, copii au decupat
păsări migratoare și au fost inițiați în
tehnica mozaicului cu bucățele de
hârtie.
Zăpada cazută In luna decembrie ne-a
permis sa ne dăm cu săniuța si schiurile
și să facem oameni de zăpadă. Din
materialele colectate in toamnă și din
alte diverse materiale am pregatit
decorațini pentru pomul și serbarea de
Crăciun.
Engleza
Arthur

cu Atelierul de limba engleză se adresează
claselor a III a si a IV și se desfășoară
marțea. Frecvența – săptămânal
In lunile Iunie , Iulie și august, am
exersat și noțiuni de limba italiana
pentru a putea comunica cu voluntarii
veniți din Italia pentru Campusul
Estival

Atelierul de Beneficiari care s-au înscris au fost
muzică
împărțiți în două grupe, luni și joi. Se
studiază ca instrument chitara .
Frecvența – săptămânal
Pe parcursul intregului an au fost
pregatite si sustinute mai multe
spectacole si momente artistice cum ar
fi:
- Spectacol de 8 Martie dedicat
Mamei
- Pregătirea
repertoriului
cu
câtece de Paști

Dezvoltarea
comunicării
într-o
limbă străină cu
participarea
unui
vorbitor nativ de
limbă
engleză.
Coordonatorul
atelierului este dl.
Roberts
Arthur
David ajutat de
doamna profesoară
de engleză Scurtu
Maria.
Scopul principal este
de a induce o stare
de bine, mai ales
copii cu dificultăți de
comportament
se
simt foarte bine la
acest
atelier.
Educația muzicală
contribuie
la
dezvoltarea
armonioasă
a
psihicului uman.
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-

Spectacol de 1 Iunie – Ziua
Copilului
Serbarea de sfârșit de An Școlar
Piesa de teatru pentru Campus
Concertul de colinde și Serbarea
de Crăciun.

Un moment deosebit a fost participarea
copiilor la Concertul susținut în Biserica
din Cireșoia de Corul parohiei și de
artiști ai Filarmonicii Mihail Jora din
Bacău, ocazie cu care au avut
oportunitatea de a cunoaște farmecul
muzicii clasice prezentat într-un
spectacol profesionist.

Educația
pentru
sănătate

Toți copii beneficiază de acest atelier, în
care li se prezintă noțiuni elementare de
igienă și deprinderi de viață sănătoasă.
Frecvența – săptămânal
Asistentul medical realizează activitățile
de consiliere medical pentru familii și
colaborează cu medicii de familie și
medicii de specialitate la realizarea
investigațiilor și a tratamentelor
medicale necesare.
Pe parcursul întregului an au fost
dezbătute progresiv teme legate de
igienă și deprinderi specifice pentru
menținerea sănătății și un stil de viață
sănătos. Expunerile teoretice au fost
completate cu demonstrații practice si sa urmarit ca aceste deprinderi sa fie
asimilate si folosite de beneficiari si
familiile acestora.
De asemenea asistentul medical a avut
o intensa activitate de consiliere a
părinților referitoare la corectarea
carențelor ce afectează sănătatea
copiilor. Au fost efectuate vizite la
medicii de familie si specialiști ori de
câte ori a fost necesar și au fost aplicate
tratamentele prescrise. Când a fost
cazul, familia a fost sprijinită inclusiv
material
pentru
procurarea
medicamentelor sau a dispozitivelor
medicale prescrise. La nevoie unii copii

Educația
pentru
sănătate este foarte
importantă
pentru
dezvoltarea generală
a copiilor.
Prezența
unui
asistent medical în
proiect ne permite să
îmbunătățim starea
de
sănătate
a
beneficiarilor și a
familiilor atât direct
prin
facilitarea
investigațiilor
medicale cât și prin
efectuarea
tratamentelor.
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au beneficiat de duș, îmbrăcăminte
curată, deparazitare.
În luna noiembrie beneficiarii
centrului nostru, însoțiți de părinți au
beneficiat de o vizită medicală
complexă efectuată de 38 de medici
veniți de la Iași prin Asociația Caravana
cu Medici. Cei care au fost identificați
cu probleme medicale mai serioase vor
continua investigațiile medicale de
specialitate la spitalele din zonă sau la
clinicile de specialitate din Iași
Cercul
Bunelormaniere

Consiliere
psiho-socială

Copii

Părinți

Avându-se în vedere nevoia stringentă
de educație în ceea ce privește
relaționarea socială am considerate
imperios necesar să realizăm o activitate
care să ofere beneficiarilor minime
noțiuni de comportament social corect.
Pe parcursul anului am avut in vedere,
regulile de comportament în public,
deplasarea pe drumul public, reguli de
politețe pe stradă, respectul fata de cei
in varstă, pe regulile de comportament
la servirea mesei. Noțiunile teoretice au
fost combinate cu aplicații practice când
a fost posibil atât în mediul familial cât
și la școala. Au fost încurajate activități
în comun cu alte categorii de persoane
(tineri, vârsnici) pentru a facilita
socializarea și o bună integrare socială.
In data de 5 octombrie beneficiarii au
fost invitați la restaurant unde au servit
pizza și suc, dar mai ales au putut
demonstra că și-au însușit Codul
Bunelor
maniere.
Frecvența
săptămânal
În funcție de nevoile copiilor fiecare a
beneficiat de consiliere individuală cu
asistentul social și psihologul.

Scopul principal ala
acestei activități este
de
a
oferi
beneficiarilor
modele corecte de
comportament social
și
a
corecta
deprinderile negative
ale acestora deprinse
în mediul familial
sau în anturajul cu
influență
nefastă
asupra dezvoltării lor
sociale.

De a crește stima de
sine, de a corecta
agresivitatea verbală
sau
comportamentală,
etc.
La cerere și părinții au beneficiat de De a susține părinții
consiliere pe diferite tematici.
în
parcursul
educațional pe care îl
fac
cu
copii.
Susținerea mamelor
victime ale violenței
domestice.
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Activităţi de
asistenţă,
îngrijire
şi
suport pentru
copiii aflaţi în
situaţie
de
criză/risc
biopsihosocial
.

Activități
zilnice
de
recreere și
de
socializare

Conform programului de activități
curente ale centrului, începând cu ora
12 beneficiarii au venit la centru și au
participat activitățile de recreere și
socializare constând intr-o varietate de
jocuri și jucăriii atât de exterior cât și de
interior. Jocurile sunt exclusiv la
alegere, nimeni nu este obligat să joace
sau să se joace într-un spațiu anume, sau
cu o persoană anume. In această formă
distractivă am încercat sa le imprimăm
și
atitudini
resposabile
de
autogospodărire
și
autogestiune.
Frecvența - zilnic

Activităţi de
igienă
personală, şi
ajutor
material

Copii învață zilnic să respecte regulile
de igienă ajungând astfel la dezvoltarea
de deprinderi sănătoase.
Frecvența - zilnic
La nevoie unii copii beneficiază de duș,
îmbrăcăminte curată, deparazitare și
sprijin cu medicamente și tratamente
medicale, acolo unde este cazul.
Suport
Cu ajutorul voluntarilor şi a echipei
educațional
centrului, beneficiari își fac și temele de
în pregătirea la școală sau recuperează anumite
școlară
lipsuri școlare.
Frecvența – zilnic

Servicii
de Formare
sprijin pentru părinți
familiile
beneficiarilor
(parenting,
grup suport,
etc.)

Au fost purtate discutii individuale cu
părinții referitor la relaționarea acestora
cu copii dar și a problemelor generale
întîmpinate în viața de familie sau
legate de creșterea copiilor. Este evident
că probleleme de integrare socială ale
beneficiarilor noștri au rădăcinile în
anumite deficiențe de funcționare a
funcțiilor familiale. De aceea lucrul cu
familia în intregime este aboradrea

Scopul
acestor
momente este de a:
1.
Oferi
spațiu
personal, intimitate
și posibilitatea de a
alege singuri ce să
facă; 2. Posibilitatea
de
a
descărca
emoțiile mai ales pe
acelea negative; 3.
De a induce stări
pozitive și momente
de relaxare, de bine;
4. De a învăța: să
respecte
regulile
unui joc, să împartă
cu
ceilalți
atât
obiectele fizice cât și
timpul, momentele
plăcute; să comunice
emoțiile
și
sentimentele
non
agresiv, etc.
Scopul este în primul
rând de a crea
deprinderii
sănătoase, o rutină
pe care să o aplice și
acasă dar și de a
evita marginalizarea
lor de către grup.
Efectuarea temelor
oferă copiilor o mai
mare încredere în
capacităţile cognitive
proprii dar și o mai
bună integrare în
mediul școlar. Astfel
se evită abandonul
școlar.
Scopul este de a
conștientiza părinții
despre
nevoile
emoționale
ale
copilului
și
că
cutumele generale
nu sunt obligatoriu
corecte sau valabile
și pentru copii lor.
Fiecare copil este o
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Activități de
evaluare
a
cazurilor
și
monitorizare
a procesului
de intervenție

Întâlnirea
lunară
a
echipei
educative

Servicii
de
oferire a unui
prânz cald și
a unei gustări.

Masă caldă

Servicii
de Servicii de
voluntariat
voluntariat

Activități
administrativ
e

Activități
administrati
ve

Activităţi cu Colaborare
partenerii
cu
Poliția
Locală
și
UNICEF

optimă pentru a corecta aceste individualitate
iar
deficiențe și a elimina cauzele ce paradigma
în
perturbă dezvoltarea normală a copiilor. educație
s-a
schimbat mult pentru
generațiile actuale.
„Copil cuminte” are
diferite valențe și nu
obligatoriu cele pe
care le consideră
părinții.
Echipa Centrului s-a întâlnit in fiecare Această întâlnire dă
luna pentru a discuta evoluția posibiitatea
beneficiarilor și mai ales ce modificări membrilor echipei să
(ajustări) se pot face pentru o mai bună împărtăşească
intervenție.
experienţele proprii
în munca cu copiii
dar mai ales de a
găsi
soluții
la
difritele dificultăți
apărute.
De luni până joi, beneficiarii au primit o Alimentația
masă caldă şi un supliment. Sărăcia dar sănătoasă
oferă
și cultura alimentară a zonei, care este copiilor
nutrienți
una nesănătoasă nu asigură acasă necesari
unei
copiilor (în marea lor majoritate) o dezvoltări
fizice
alimentație corectă. Frecvența – zilnic normale.
Voluntarii centrului au ajutat la Motivarea
efectuarea temelor și la activitățile de voluntarilor
și
socializare și recreere.
creșterea nivelului
de
implicare
în
activitatea
organizației.
Echipa CZ împreună cu coordonatorul Scopul activităților
punct de lucru Cireșoaia caută în administrative este
permanență căi și resurese de de a asigura buna
îmbunătățire și dezvoltare a serviciului funcționare a tuturor
furnizat.
intervențiilor
și
asigurarea
continuității
activităților
în
furnizaea serviciilor..
Am avut o colaborare fructuoasă cu Scopul
acestor
Școala,
Parohia
Romano-catolică, întâlnirii este de a
Poliția locală și Serviciul local de asigura o intervenție
asistență socială pentru realizarea complexă
pentru
activităților
proprii
și
pentru fiecare caz în parte
soluționarea unor probleme deosebite dar mai ales de a fi
legate de violența familială și abuzul de parteneri reali în
alcool.
procesul formativ al
Am colaborat deasemenea cu echipa copiilor.
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UNICEF din localitate pentru a găsi
cele mai potrivite metode de intervenție
și a colabora in interesul superior al
beneficiarilor nostri dar și al comunității
locale. Cu Asociațiile ”Prietenii
Slănicului”, Asociația Pietrarilor ”In
Context”, Asociația Caravana cu Medici
am realizat diverse proiecte in
parteneriat.
Întâlnirea cu Un rol important in obținerea unor
cadrele
rezultate pozitive asupra beneficiarilor
didactice
noștri l-a constituit buna colaborare cu
Școala locală și buna comunicare cu
cadrele didactice ale copiilor.

Scopul
acestor
întâlnirii este de a
asigura o intervenție
complexă
pentru
fiecare caz în parte
dar mai ales de a fi
parteneri reali și cu
școala în procesul
formativ al copiilor.
De
a
prezenta
activitățile CZ în
comunitate.

Numarul total de persoane asistate în anul 2018 este de 33, dintre care 20 persoane au
beneficiat de subventie pe Legea 34/1998.
Pe parcursul anului au intervenit modificări în lista cu beneficiari, 5 din ei fiind înlocuiți cu alți
5. Motivele acestor schimbări au fost două: 3 dintre ei au atins vârsta prezenței lor în Centru,
iar 2 beneficiari au fost retrași din motive familiare.

5. Instrumente de lucru utilizate: anchetă socială, contract pentru acordarea de servicii
sociale, fișă de înscriere (pentru cazurile noi), acord pentru serviciile de consiliere
psihologică, plan de intervenție individualizat, fişă de evaluare iniţială, program
educaţional, fișe de evaluare PIP, satisfacție beneficiar, părinți, etc.
6. Parteneri si colaboratori:

DGASPC Bacău

SPAS Slănic Moldova

Școala Gimnazială nr. 1 Slănic Moldova și structurile aferente

Parohia Romano – Catolică Sfânta Ana Cireșoaia

Cabinetele de medicină de familie Dr. Rape Dorel și Dr. Țurcanu Valentina

Serviciul de Proximitate al Poliției oraș Slănic Moldova

Asociația Kolping Moldova

Congregaţia Surorilor Providenţei, Centrul pentru servicii sociale « Sf. Luigi Scrosoppi »
Str. Bradului, 90, Slanic-Moldova, Bacau Tel 0234/349140, sdpciresoaia@yahoo.it
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