Raport de activități
2015-2016
Congregația Surorilor Providenței Iași, cu sediul social în Șoseaua Bârnova, 2, are un punct de lucru,
situat în localitatea Slănic-Moldova cartier Cireșoaia, strada Bradului, nr. 90, cu denumirea Centrul
pentru Servicii Sociale “Sf. Luigi Scrosoppi”.
Centrul pentru Servicii Sociale ,,Sf. Luigi Scrosoppi” funcționează din anul 2006 în localitatea
Cireșoaia în sediul propriu și a fost reacreditat ca Centru de zi în februarie 2016.
Scop
Scopul pe care-l urmărim în cadrul Centrului este dezvoltarea armonioasă a tuturor capacităților
beneficiarilor noștri, realizând și menținând o colaborare strânsă cu școala, familia și alte instituții
consacrate educației și dezvoltării copiilor.
Misiune
Centrul pentru Servicii Sociale “Sf. Luigi Scrosoppi” are ca misiune prevenirea abandonului școlar și
familial precum și a instituționalizării copiilor, oferind servicii integrate beneficiarilor, fără deosebire
de apartenență etnică sau religioasă.
Grup țintă
Principali beneficiarii ai Centrului sunt copii din clasele I-IV, ce frecventează cursurile celor 3 școlii
cu clasele I-VIII aparținând Structurii Școlare Slănic-Moldova și care se află în risc de abandon școlar
și/sau familial. De asemenea începând cu mai 2015 și respectiv iulie 2016 am extins categoria de
beneficiari la victimele violenței domestice (copii și adulți), adolescenți și tineri voluntari.
Beneficiari secundari:
 Părinți acestor copii care au nevoie de susținere în asigurarea unei dezvoltări armonioase și în
concordanță cu nevoile propriilor copii (aproximativ 30 de părinți).
 Adolescenți și tineri din comunitate care sunt implicați în diferite activități de formare și
voluntariat (aproximativ 50 de persoane).
 Comunitatea în ansamblul ei, prin programele integrate oferite acestora (activități directe
pentru circa 250 de persoane).
În perioada octombrie 2015 – septembrie 2016 prin proiectele desfășurate au beneficiat de serviciile
Centrului aproximativ 60 de copii, 300 de adulți și 100 de adolescenți și tineri.
Activității
Serviciile sociale oferite de Centru se adresează în primul rând copiilor aflați în situații vulnerabile, cu
risc de abandon familial și școlar, proveniți din familii dezorganizate, cu situații materiale și financiare
precare. Problemele familiale, neglijența părinților asupra educației copiilor, lipsa supravegherii lor și
lipsa unui mediu în care aceștia să se dezvolte sănătos au efecte negative asupra beneficiarilor.
Activitățile dedicate copiilor sunt:
 pentru a dezvolta deprinderi necesare unei vieți independente (activitățile de igienă sanitară,
alimentație sănătoasă, formare civico-morală, dezvoltare personală, etc.);
 asigurarea unei alimentații sănătoase;
 suport pentru recuperarea carențelor școlare
O altă categorie de activități se adresează părinților prin grupurile de educație parentală și grupul de
suport pentru adulți victime ale violenței domestice.
Adolescenți și tineri sunt implicați în activități de formare civico-morală și mai ales de voluntariat.
Comunitatea prin proiectul „STOP violenței domestice – STRAT IUBIRII și RESPECTULUI”
participă la o serie de activități dedicate lor. De asemenea sunt implicați în activități de voluntariat și
formare civico-morală.
Octombrie 2015
Ca în fiecare an, în această lună copiii se întâlnesc cu psihologul pentru evaluările tuturor copiilor.
Fără aceste evaluări intervenția ar fi mult mai sumară și mai puțin eficientă.

Activităţi de elaborare a planului individual de intervenţie Planurile de intervenţie au fost realizate
de către echipa formată din: coordonator Centru, asistentul social și voluntari responsabil pentru
fiecare grupă. S-au luat în considerare informaţiile primite de la toţi specialiştii, focalizându-se atenţia
asupra problemelor majore de tip comportamental sau emoţional specifice fiecărui beneficiar.
Obiectivele propuse au vizat intervenţii pe termen scurt, mediu şi lung.
Tot începând cu luna octombrie sunt organizate și întâlnirile de formare cu voluntari care se
desfășoară periodic și au rolul de a îmbunătății calitatea intervenției și dezvoltarea personală a
acestora. Tot în această lună a început grupul de suport cu tema 2 al proiectului „STOP violenței
domestice – STRAT IUBIRII și RESPECTULUI” unde 12 mame victime ale violenței domestice
participă la consiliere de grup. Activitățile grupului de suport au fost în perioada octombrie-decembrie
2015. Pentru că am avut un număr mare de solicitări am format și un grup resursă care a participat la
activitățile Temei 2 „Reguli de igienă relațională”.
De asemenea tot în cadrul acestui proiect sunt continuate activitățile cu cei 27 de copii victime ale
violenței familiale, care s-au finalizat în februarie 2016.
Activități lunare: Activităţi educaţionale şi suport şcolar reprezintă o parte a activităţilor desfăşurate
în centrul de zi. Beneficiarii sunt susţinuţi în efectuarea temelor şcolare de către mame voluntare și
personalul Centrului care vin an de an și-și dedică din timpul lor copiilor. Oferirea unui prânz cald și
gustare. Pentru că la activitățile Centrului copii vin direct de la școală beneficiază și de un prânz cald dar și
cu scopul de a completa nevoile nutriționale cu multe carențe la majoritatea dintre ei. Tradiția alimentară a
zonei include o alimentație nesănătoasă pentru copii, fără fructe și legume proaspete și cu multe grăsimi.
Bucătăreasa Centrului, ce vine voluntar chiar de la deschidere, pune accentul pe alimentație sănătoasă și
copii primesc fructe din livada Centrului aproape zilnic.
Activitățile socio-educative sunt diversificate pe nevoile individuale ale beneficiarilor. Prin planurile
individualizate și programul educațional întocmite pentru fiecare beneficiar încercăm să acoperim o gamă
cât mai largă dintre nevoile acestora punându-se accent pe dezvoltarea armonioasă a copiilor.
Mult așteptatul curs de chitară, la care doar cei mai harnici și talentați au participat. Prin bunăvoința
preotului paroh, care vine voluntar în fiecare zi de luni și joi, timp de 45 de minute, 12 copii, împărțiți
în două grupe, au posibilitatea să/și dezvolte aptitudinile artistice.
Proiectul “Sărbătoarea Centrului Sf. Luigi Scrosoppi”, este un proiect anual la care participă toţii
copii, având ca invitați speciali voluntarii și diverse personalități locale. Activităţile derulate au constat
în: prezentarea vieţii Sf. Luigi prin intermediul imaginilor (retroproiector); derulare de activităţi de artterapie (desen, pictură) având ca tematică sărbătoarea respectivă;
Proiectul anual „Luna sfântului Rozariu” este dedicat pregătiră civico-morale a copiilor. Aceștia
învață importanța valoare rugăciunii pentru dezvoltarea lor armonioasă prin diferite activității (inima
faptelor bune, rozariu, etc.).
Zilele de naștere sunt serbate începând cu luna octombrie fiind una dintre cele mai mari bucurii ale
copiilor mai ales că pentru mulți sunt unicele momente când sunt aniversați. Împreună cu copii sunt
serbați și membri echipei (voluntari sau angajați).
Proiectul “Toamna pe la noi” este o activitate anuală, și se desfășoară în perioada septembrie –
noiembrie cu următoarele activității: cunoaşterea legumelor şi fructelor; desen şi pictură; organizare de
jocuri în aer liber şi jocuri în interior, de competiţie; pregătirea unor salate de legume şi fructe;
organizarea unei expoziţii pe tema toamnei;
Noiembrie 2015 s-au continuat activitățile lunare și în plus au avut loc două evenimente din cadrul
proiectului „STOP violenței domestice – STRAT IUBIRII și RESPECTULUI”: întâlnirea cu SPAS-ul
local pentru discutarea cazurilor mai dificile și găsirea unor soluții și a treia întâlnire cu adolescenți și
tineri din carul Campaniei „Violența domestică, factor important de marginalizare și excluziune
sociale”.
Decembrie 2015
Proiectul “Vine iarăşi Crăciunul”, se desfășoară în fiecare an și este unul din momentele așteptate de
copii. Timp de patru săptămâni, în timpul Adventului, copii pregătesc: calendarul de Advent; momente
de reflecție și rugăciune; confecţionare de felicitări şi decorațiunii de Crăciun care apoi sunt oferite
părinţilor; serbarea de Crăciun pentru părinţi şi voluntari, cu sosirea lui moş Crăciun la sfârşit.
Ianuarie 2016 a fost luna evaluărilor, a raportărilor intermediare pe proiectul „STOP violenței
domestice – STRAT IUBIRII și RESPECTULUI” și a întâlnirilor cu comunitatea. De data aceasta, la
sugestia colegilor de la FDSC, am organizat întâlnirea la Iași.

Februarie 2016
Proiectul “Carnaval și pe la noi” este o activitate, anuală, ce se desfăşoară în cadrul Centrului.
Această acțiune a fost pregătită timp de o săptămână, copii realizând măști de carnaval, care au fost
folosite la spectacolul final. Activitățile desfășurate au vizat următoarele: prezentarea tradiției
carnavalului în alte țări; cunoașterea personajelor carnavalului și costumele specifice și confecționarea
măștilor; de jocuri pe echipe.
S-au finalizat activitățile cu beneficiari din cadrul proiectului „STOP violenței domestice – STRAT
IUBIRII și RESPECTULUI”, prin ultima întâlnire din Campania „Violența domestică, important
factor de excluziune și marginalizare socială”.
Martie 2016
Proiectul “8 Martie – un zâmbet pentru mama”, ce are loc anual, copii timp de câteva săptămâni
pregătesc, împreună cu voluntarii, diferite felicitări și cadouri pentru mame, pe care le dăruiesc în ziua
de 8 Martie în cadru festiv.
Proiectul anual “Copacul faptelor bune” s-a derulat în timpul Postului mare, pentru pregătirea
Sărbătorii Paștelui. Copiii au fost îndemnați să facă fapte bune în acest timp, fiind mai atenți și mai
generoși față de colegii lor și de cei din jur. Activitățile din proiect au fost: fiecare copil a efectuat un
copac, utilizând carton și acuarele; copiii s-au angajat să facă fapte bune primind de fiecare dată flori
din cartonașe pe care le aplicau pe ramurile propriului copac, scopul fiind înflorirea copacului cu fapte
bune; discuții pe baza celor efectuate și conversații între copii.
La finalul lunii martie a avut loc conferința de închidere a proiectului „STOP violenței domestice –
STRAT IUBIRII și RESPECTULUI”.
Aprilie 2016 a fost ultima lună din proiectul „STOP violenței domestice – STRAT IUBIRII și
RESPECTULUI” și un nou început pentru viitoarele proiecte.
Mai 2016
Luna mai, luna curățeniei. Pentru dezvoltarea spiritului civic copii au participat la acțiunea anuală de
ecologizare în sat. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat cu Școala Slănic Moldova și cu sprijinul
adolescenților de la școala din localitate.
Iunie 2016
Luna iunie reprezintă startul pentru ultimele demersuri în proiectul „Extinderea activităților Centrului
de zi – Cireșoaia” realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău.
Data de 2 iunie a reprezentat un moment mult așteptat, serbarea verii organizată împreună cu copii
pentru părinți. De asemenea cu sprijinul Primăriei Slănic Moldova, copii s-au deplasat la întâlnirea
copiilor organizată în loc. Nicolae Bălcescu, pe 4 iunie, care s-a finalizat cu tradiționala excursie la
Bacău.
Iulie 2016
A început proiectul „Extinderea activităților Centrului de zi – Cireșoaia” realizat în parteneriat cu
Consiliul Județean Bacău. Proiect prin care oferim suport psiho-social pentru 20 de copii, farmare
pentru 40 de adolescenți și tineri, un campus tematic pentru minim 150 de participanți. Proiectul se
desfășoară în perioada iulie – octombrie 2016.
August 2016
Campus estival din acest an a avut ca tematică ”Alice în țara minunilor” și ca o noutate s-a desfășurat
la Pralea, jud. Bacău și au participat și 10 copii din jud. Harghita într-un schimb cultural inedit. În
perioada 8-13 august au participat la activități 150 de copii și voluntari iar în perioada 15-18 august 50
de adolescenți și voluntari.
Septembrie 2016
Deja a devenit o tradiție ca la începutul anului școlar echipa Centrului să fie invitată la festivitatea de
deschidere.
După ce se primesc din partea părinților, solicitările de înscriere a copiilor la activitățile Centrului
pentru Servicii Sociale „Sf. Luigi Scrosoppi” se fac anchete la domiciliu de către echipa Centrului
(asistent social și coordonator).
Tot în septembrie la punctul de lucru Cireșoaia s-a inaugurat un nou proiect dorit de foarte mult timp –
Centrul de îngrijiri la domiciliu, care în parteneriat cu Primăria Slănic Moldova, FSC și sponsorizat
de fundația Vodafone va deveni un Centru medical adresat întregii comunității.
Întocmit Ioana Bucioacă
Asistent social
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