CENTRUL PENTRU SERVICII
SOCIALE
SF. ALOIS SCROSOPPI
AN ȘCOLAR 2016-2017

Centru nostru în anul școlar 2016 – 2017, a avut ca și protagoniști 32 de
copii cu vârste între 6 și 12 ani.

La momentul de deschidere am avut onoarea să-i avem ca oaspeți pe:
D.nul primar Baciu Gheoghe, d-na vice primar Mihaela Anton, pr. Paroh Marian
Dascălu, și pr, vicar Marius Adam. Copiii au fost încântați de faptul că, chiar în
prima zi au avut vizitatori.
Toate activitățile desfășurate de echipa de lucru și de colaboratorii
voluntari, au avut în vedere dezvoltarea copilului în mod integral dar mai ales au
mirat spre formarea inimii pe care am vrut s-o concretizăm, prin interacțiunea
personalizată cu fiecare copil.

Programul activităților a fost următorul:
la ora 12,00 copiii care terminau orele la școală se îndreptau cu pași
repezi spre centru pentru a ocupa locurile la jocurile preferate. Până la ora 13,00
fiecare copil a avut posibilitatea să se delecteze cu jocul dorit. La ora 13,00 s-a
servit masa iar după masă până la ora 14,00 puțină pauză de relaxare;
• la 14,00 – 16,00 pregătirea
temelor și activități de dezvoltare
a deprinderilor de viață
independentă;
• 16,00 servirea merendei (așa
spun copiii la gustarea de dupăamiază);
• 16,30 închiderea centrului.
Copiii în acest an școlar, au fost captivați de diversitatea atelierelor oferite:
➢ clasicul atelier de „chitară” ținut
săptămânal, a atras și în acest an un
număr de 14 copii. Tainele muzicii au
fost descifrate cu răbdare îngerească
pentru energicii melomani de către pr.
paroh Dascălu Marian.

➢ atelierul „Educație pentru
sănătate” s-a adresat tuturor celor 32
de copii. Din octombrie până în
ianuarie, împreună cu asistentul social
aceștia au descoperit de ce este
importantă sănătatea și ce putem face
ca să o păstrăm.
➢ atelierul „Engleza cu Arthur” a devenit
repede un moment așteptat cu
nerăbdare de copii. Arthur este un
voluntar, originar din Marea Britanie și
care acum locuiește în cartierul
Cireșoaia. Viziunea proaspătă despre
educație, metodele neconvenționale și

carisma lui Arthur au asigurat succesul acestui atelier.
➢ atelierul de teatru coordonat de sr.
Cristina Farțadi, a fost o altă activitate
propusă de Centru copiilor. Au fost
pregătite momente teatrale pentru
momentul festiv dedicat părinților cu
ocazia sfintei sărbători a Nașterii
Domnului Isus și pentru încheierea
anului școlar.
➢ Vacanța la Centru, a fost o altă
activitate iubită de copii. Cum în luna
ianuarie 2017 am beneficiat de foarte
multe zile libere am profitat oferind
copiilor momente de vacanță de care
ei sunt dornici tot timpul. Bingo, atelier
de creație, săniuș au fost doar câteva
din momentele petrecute împreună.

➢ Întâlnirile de formare creștină, au fost
periodice și s-au axat pe cunoașterea de
sine; "Cine sunt eu ca și copil a lui
Dumnezeu"

➢ Bucuria ultimei zăpezi s-a transformat în
creativitate și cooperare: omul de
zăpadă și castelul fiind două dintre
cele mai reușite creații ale lor. Am fost
surprinși de inițiativa copiilor de a face
un castel de zăpadă, copii care
comunică mai greu unii cu ceilalți au
lucrat împreună ca o dovadă că jocul de
grup este rezolvarea multor dificultăți cu
care se confruntă cei mici.

➢ prin atelierul de „Economie
domestică” copiii au pătruns în
tainele gestionării gospodăriei și a
utilizării eficiente a utilităților și
resurselor naturale. La sfârșitul
atelierului copiii au mers în excursie la
Târgu Ocna pentru a vizita filiala
Băncii Transilvania.
➢ Prăjitură pentru colegi a fost o
surpriză dulce pe care câțiva copii
au făcut-o pentru colegii lor. Cum
aveam mere din belșug în cămara
Centrului copiii au vrut să facă o
prăjitură de mere pentru colegii lor,
așa că în data de 22 februarie
împreună cu Sr. Cristina Farțadi au
creat o prăjitură delicioasă.
➢ Atelierul de „Creativitate” la acest atelier copiii, au pregătit mărțișoare
care au fost foarte apreciate la
evenimentul „Mărțișor pentru
comunitate”. Au fost vândute
aproape în totalitate. Tot la atelierul
de creativitate, voluntarii, împreună
cu copiii au confecționat felicitări de
Paște și ouă decorate cu multă
imaginație, pentru părinți, educatori,
sponsori și prieteni dragi.

În data de 1 aprilie un grup de 4 voluntari
din Olanda ne-au vizitat împreună cu
președinta Asociației „Împreună spre
viitor”din Onești, iar cu această ocazie au
adus daruri minunate copiilor. Păpușile primite
de copii au fost îmbrăcate cu hăinuțe tricotate
manual de o bunică olandeză iar băieții au
primit lanterne cu dinam care le-au stârnit
imaginația. Voluntarii olandezi au fost
impresionați de primirea și vivacitatea copiilor

dar și de ambientul frumos al naturii în care trăiesc copiii și și-au exprimat dorința
de a se reîntoarce cu mare drag.
Pe data de 8 aprilie a avut loc curățenia
de primăvară „Slănicul fără gunoaie” la
care beneficiarii Centrului au fost membri de
bază a acestui grup chiar de la început.
Acțiunea „Slănicul fără gunoaie” a fost
inițiată acum patru ani de dna Anton Elena
care din resurse proprii și împreună cu
voluntarii, copiii și adulții din cartierul
Cireșoaia au ecologizat albiile râului Slănic
și albiile pârâurilor adiacente. Copiii au adunat și crengile copacilor curățați.
Împreună încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor copiilor dar și a părinților.
Pe lângă atelierele mai sus enumerate copiii au fost dornici să învețe și alte
deprinderi de viață: au învățat să-și calce uniformele, să croșeteze și să
împletească firele de lână.

Întâlnirile de formare cu părinții au continuat și în acest an. Alături de grupul
de mame format, am avut ocazia să redescoperim: etapele de dezvoltare a
copiilor 7-11 ani; principii de bază în
educația lor; educația prin iubire.
Pe lângă întâlnirile de formare au fost
acordate și ore de consiliere
individuală părinților pentru a rezolva
problemele punctuale cu care aceștia
confruntă.

de

Luna mai a fost dedicată pregătirilor zilei de 1 iunie, activităților de vacanță,
activităților administrative și firește mult așteptatei vacanțe.
Serbarea de 1 iunie a fost una inedită, copiii au
pregătit doua scenete originale
„Copiii de la Fatima” cu ocazia împlinirii a o
suta de ani de când Fecioara Maria s-a aratat
celor 3 copii în această localitate.

„Alice în țara minunilor” a fost parcă în ton cu
vremea, Alice ne-a condus prin tărâmuri magice
sub un cer când ploios când însorit. Sceneta
mimată de personaje și povestită de povestitor a
fost pusă în scenă cu multă migală, copiii intrând
în pielea personajelor cu dăruire.
După ce Alice și prietenii ei ne-au spus
povestea lor, grupul de copii de la „Atelierul
de chitară” împreună cu părintele paroh
Marian Dascălu, ne-au demonstrat ce au
învățat în anul care a trecut.
Ca să înveselim atmosfera, după ploaie cu
mic cu mare toți copii au pornit la dans.
Surpriza pregătită de surori pentru copii a fost
„Fântâna dorințelor”, o tombolă inedită unde
dintr-o fântână misterioasă apăreau ca prin
magie, într-un coșuleț tot felul de jocuri și jucării.
Pe lângă părinți alături de noi au fost și cadre
didactice, autorități locale și mulți prieteni din
comunitate.

Pe data de 8 iunie, centrul nostru a fost gazdă pentru copiii de la Grădinița Nr. 2
Slănic- Moldova. Copiii au fost dornici să vadă locurile unde unii dintre frații mai
mari își desfășoară o bună parte a zilei. Au fost întâmpinați cu multă bucurie de

Coordonatoarea centrului Sr. Cristina Farțadi și de responsabila comunității Sr.
Cristina Dancă. Mare le-a fost mirarea când au văzut multele jucării pe care copiii
de la centru au la dispoziție. S-au jucat prin curte, s-au bucurat de atmosfera
plăcută iar la ora stabilită de doamnele educatoare au plecat spre grădiniță fericiți
că au putut avea o zi mai specială de grădiniță.

Vacanța pentru copiii de la centru a fost una plăcută: au avut parte de
jocuri și întreceri, plimbări.
Jocurile i-au antrenat să scoată din
ei ceea ce este mai bun pentru că jocul
este cu siguranță distracție dar este și
educație. Deseori este modul cel mai bun
de a-i educa și ocazia cea mai bună de a-i
ajuta să crească. Pentru copil jocul
înseamnă viață: cum se comportă în timpul
jocului, așa se va comporta și în viiitor. Cu
ajutorul jocului se transmit adevăratele
valori: sinceritatea, prietenia, altruismul,
etc.
Plimbările prin pădure și în aer liber
au fost foarte benefice. I-au ajutat pe copii să
să fie atenți la mediul înconjurător, să
respecte natura cu tot ce cuprinde ea, să
admire frumusețea ei.

Luna iulie a fost luna pregătirilor pentru campusul de vară. Copiii ajutați de
tineri voluntari au pictat personajele din poveste, au pregătit piesa de teatru,
jocurile, atelierele și toate cele necesare campusului de vară.

Zilele Slănicului 21-23 iulie, au fost zile în
care copiii au avut mod de a se bucura de multe
evenmente oferite din partea primăriei. Cu ajutorul
animatorilor și a grupului de clowni veniți din
Bacău, pe data de 21, copiii au avut o zi specială
dedicată lor. Bansuri cântece și dansuri au fost
activitățile care au atras mult copiii.

Iată mult așteptata lună August. În perioada 31 iulie - 11 august 2017, la
Biserica "Sfânta Ana" din Cireșoaia s-a desfăşurat campusul de vară pentru copii
cu tema:
"Din Ţara lui Eu-Împărat în Ţara lui TuÎmpărat".
La acest campus, copiii înfruntând cu mult curaj
canicula, au parcurs un drum din Țara Lui Eu-Împărat,
unde este promovat egocentrismul, ca stil de viață, în
Țara lui Tu-Împărat, unde oamenii trăiesc în
comuniune și iubirea este cea care le canalizează
întreaga existență.

Programul din acest an a fost unul special. Fiecare zi începea cu câteva bansuri
și imnul campusului; When jesus say yes nobody can say no , apoi urma liturghia
care a vrut să întărească în noi credința, teatrul, momentul formativ și jocurile de
dimineață.

După prânz copiii aveau la dispoziție 2 ore pentru a
întării relațiile de prietenie jucându-se sau comunicând
între ei. La 14,30 erau laboratoarele pentru a dezvolta
abilitățile proprii, jocurile de după-amiază și rugăciunea de
încheiere a zilei care era în fiecare zi pregătită de un grup.

Pe lângă acestea, copiii au avut parte de 2 zile de
Excursie:
- una la Slănic-Moldova unde cei mai mari au
urcat cele 300 de scări ( pentru cei care nu le
urcaseră până în acea dată de 2 August a fost
o adevărată aventură), mulțumim
Salvamontiștilor din Bacău care ne-au fost ghid
pe acest traseu; iar cei mici au avut ocazia să
viziteze izvoarele. După amiază parcul; unde
am avut posibilitatea cu ajutorul primăriei de a ne desfășura activitățile noastre,
după un program bine stabilit în jocuri, muzică, dansuri și voie bună. Mulțumim
Primăriei pentru colaborare.

-

A doua excursie a avut loc în data de 9 august la
Salina di Târgu-Ocna și la Pișcina din parcul
Primăriei. Copiii au fost încântați să zburde prin
Salină în libertate iar la pișcină bucuria lor a fost
unică, posibilitatea de a sta 2 ore în apă.
Mulțumim din inimă domnului Primar Șilochi care
a dat această bucurie unică copiilor.

Vineri 11 august a avut loc spectacolul final la care
au putut participa toți de la cel mai mic la cel mai
mare.
Atmosfera din cadrul campusului a fost una
specială. Atât animatorii italieni cărora le mulțumim
din suflet, cât și animatorii noștri tineri din sat, au
dat dovadă de o adevărată dăruire. Cei mai tineri
au fost deschiși să învățe de la cei care au experiență ce înseamnă să fii animator.
Un gând de prețuire și mulțumire îndreptăm tuturor celor care au contribuit la
bucuria noastră .
Dumnezeu să-i răsplătească cu harurile sale pe toți binefăcătorii noștrii. Tuturor vă
spunem un sincer,

