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Prezentarea furnizorului de servicii sociale

CONGREGAŢIA SURORILOR PROVIDENŢEI, întemeiată în Italia, la Udine, în
ziua de 01 februarie 1837 de părintele Alois Scrosoppi, este un institut religios, alcătuit din
surori. Congregaţia are ca finalitate asistenţa copiilor şi educaţia tineretului, îngrijirea
bolnavilor, mai ales a celor nevoiaşi.
În România, Congregaţiei este prezentă din 1992 şi are personalitate juridică în baza Sentinţei
Civile nr. 9/22.01.1996. Este înscrisă, conform legislaţiei în vigoare, în Registrul Asociațiilor
și Fundațiilor la Nr. 13/02.02.1996.
Actualmente, Congregaţiei Surorilor Providenţei activează în două judeţe: judeţul Iaşi
(municipiul Iaşi, din 1996), judeţul Bacău (Slănic Moldova-cartier Cireşoaia, din 2004).
În cele două locaţii, Surorile Providenţei îşi desfăşoară activitatea principală în sectorul
educativ prin deschiderea celor două centre de zi (Iaşi, Cireşoaia) și a unei grădiniţe la Iaşi,
precum şi în sectorul medical prin deschiderea centrului de îngrijire la domiciliu a bolnavilor
în comunitatea din Cireşoaia. Pe lângă aceste activități în domeniul social, congregația mai
desfășoară și multe alte activități pe plan pastoral/ religios.
Misiunea congregației este aceea de a fi semne de speranţă, de a avea grijă de formarea şi
educarea pentru viaţă a tuturor capacităţilor beneficiarilor prin colaborarea cu şcoala, familia,
biserica şi alte instituţii care se dedică educaţiei și ajutorului celor nevoiaşi, punând accent pe
respect, solidaritate, toleranţă, împărtăşire, primire, exprimarea cu acurateţe a modelelor
comportamentale divine, iubire şi pace.
Acţiunea educativă a surorilor se inspiră din concepţia creştină a vieţii, viaţa înţeleasă ca un
dar şi un bine fundamental pe care omul l-a primit de la Dumnezeu, precum şi din tradiţia
educativă lăsată de fondatorul Alois Scrosoppi și construită de-a lungul timpului.
În continuare vor fi prezentate în mod succint activitatea desfăşurată în perioada ianuarie
decembrie 2018 în cele doua case ale Congregației.
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Centrul de zi ,, Alois
Scrosoppi” funcționează din anul
2002.
Grupul țintă al centrului a fost
reprezentat de 24 de copii, cu
vârstele cuprinse între 6 și 12 ani.
Centrul de zi „Alois Scrosoppi”
are ca şi misiune prevenirea
abandonului şcolar şi familial,
precum
şi
prevenirea
instituţionalizării
copilului,
oferind o educaţie integrală a
beneficiarilor, fără deosebire de
apartenenţă
religioasă,
privilegiind
elevii
claselor
primare ai şcolii nr. 2 „V. Micle”
care întâmpină dificultăţi de
învăţare şi care provin din familii defavorizate social.
Scopul acestor servicii este dezvoltarea armonioasă a tuturor capacităţilor copiilor prin
colaborarea cu şcoala, familia şi alte instituţii consacrate educaţiei copiilor nevoiaşi.
Activități
Activităţi socio-educative,
inclusiv de formare a
deprinderilor de viaţă independentă ce
urmăresc
dezvoltarea armonioasă a tuturor capacităţilor copiilor,
structurarea propriei identităţi, sprijinirea beneficiarilor în
descoperirea propriilor talente și daruri, dezvoltarea unui stil
de viaţă sănătos, cultivarea intereselor sociale, civice,
culturale şi religioase. De asemeni beneficiarii sunt zilnic
sprijiniți în însuşirea cunoştinţelor cuprinse in programele
şcolare. Acestea solicita activitatea intelectuală impunând
necesitatea organizării timpului astfel încât să alterneze perioadele de învăţare cu cele de
relaxare.
Activităţi de petrecere a timpului liber, recreative şi de
socializare: joc liber şi organizat, ateliere de lucru, ieşiri.
Prin aceste activităţi copiii au fost ajutaţi să-şi dezvolte
imaginaţia, creativitatea, gândirea pozitivă, spiritul de
observaţie, să-şi îmbogăţească volumul cunoştinţelor, săşi dezvolte limbajul, să-şi formeze trăsături pozitive de
caracter (perseverenţă, curaj, spirit de inițiativă), să
dezvolte încrederea şi stima de sine.
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Copiii au beneficiat zilnic de momente de relaxare şi destindere prin joc sau lucru manual care
să le permită o reîmprospătare fizică, intelectuală şi psihică. S-a stimulat capacitatea de a
lucra în echipă, de a coopera şi de a se exprima, astfel încât copilul să capete încredere în
sine şi în propriile forţe.
Activităţi de recuperare, reintegrare şi supraveghere a copiilor ce
prezintă tulburări de comportament sau afective.
Prin observaţia şi supravegherea zilnică a beneficiarilor sunt identificate
problemele majore ale acestora: tulburări afective şi de ataşament,
încredere şi stimă de sine scăzută, agresivitate, violenţă, limbaj şi
comunicare neadecvate, copii cu lacune şcolare, cu risc de separare sau
abandon de părinţi, cu risc de abandon şcolar şi familial, copii cu
carenţe alimentare. Astfel, pentru a preveni şi ameliora problematica
tulburărilor de comportament sau afective, s-au desfăşurat următoarele
terapii ocupaţionale:
Activităţi de oferire a unui prânz cald şi a unui supliment. Hrana este
preparată în bucătăria Centrului. Centrul de zi asigurând toate condiţiile de
alcătuire a meniurilor şi servire a mesei pentru copii care frecventează..
Activităţi de educaţie parentală
Scopul acestora este de a forma, schimba sau îmbunătăţi cunoştinţele,
abilităţile, atitudinile parentale de creştere, îngrijire şi educare a copilului.
Tehnicile folosite încurajează participanţii să-şi împărtăşească experienţa
de părinte, astfel încât fiecare participant să poată afla informaţii diverse şi
să poată identifica modele de educaţie potrivite pentru el şi pentru familia sa.
Activităţi de voluntariat
Centrul de zi datorează derularea multor activități voluntarilor
care s-au dedicat cu mult suflet. În urma întâlnirilor de
formare/informare, voluntarii sunt selectați cu atenţie pe măsura
intereselor şi abilităţilor lor. Lucrând cu copiii, voluntarii tineri
au posibilitatea să cunoască multe pentru viața lor, atât pe plan
uman cât și profesional.
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Centrul pentru Servicii Sociale ,,Sf.
Luigi Scrosoppi” funcționează din
anul 2006 în localitatea Cireșoaia.
Grup țintă
Au fost 28 de copii din clasele I-IV, elevi ai Școlii Gimnaziale
din localitatea Cireșoaia. Acești copii provin din familii
defavorizate social și întâmpină numeroase dificultăți școlare.
Copiii, în acest timp, au fost captivați de diversitatea
atelierelor oferite:
1. Atelierul de „chitară” ținut săptămânal de părintele
paroh Dascălu Marian, a atras și în acest an un număr de
14 copii. Tainele muzicii au fost descifrate cu răbdare
îngerească pentru energicii melomani.

2. Atelierul „Educație pentru sănătate”
S-a adresat tuturor celor 28 de copii în toată perioada anului.
Activitate a fost organizată și susținută de asistentul social în
colaborare cu voluntarii. Cu toții au descoperit de ce este
importantă sănătatea și ce putem face ca să o păstrăm.
3. Atelierul „Engleza cu doamna Maria”
Profesoara de engleză s-a oferit să ajute copiii săptămânal la
temele de engleză. Tot anul a fost un noroc pentru cei 28 de
copii, deoarece doamna lucra cu ei ceea ce le cerea la orele
de curs. Rezultatul a fost că la finalul anului toți au fost
răsplătiți cu note mari la engleză.
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4.

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.

5.
„Campusul estival Pollyanna” Este o
activitate de vară, realizată anual în
colaborare cu parohia romano-catolică
din localitate și un grup de tineri din
Italia pentru aproximativ 150 de copii.
Activitatea începe să fie pregătită încă
din ianuarie cu 30 de tineri- voluntari ce
beneficiază în prealabil de o formare specială.
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Grădiniţa cu Program Prelungit Surorile Providenţei este o instituţie de învăţământ
preşcolar particular înfiinţată în anul 1998, şi coordonată de Congregaţia „Surorilor
Providenţei”.
OBIECTIVELE
Învăţământul
preşcolar din această
grădiniţă
asigură
dezvoltarea liberă,
integrală
şi
armonioasă
a
personalităţii
copilului
potrivit
ritmului propriu şi trebuinţelor sale, cadrele didactice
sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.
Programul educaţional respectă planul de învățământ şi programa activităţilor instructiveducative în vigoare. Educatoarele sunt preocupate să adapteze activităţile desfăşurate
particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor din cele
5 grupe şi intereselor manifestate de aceştia.
Pe lângă trunchiul comun al curriculumu-lui, grădiniţa
completează prin activităţi opţionale educaţia oferită
copiilor, urmărind obiective ce vizează prioritar valorificarea
intereselor şi aptitudinilor manifestate de copii: educaţie
moral-religioasă, limba engleza, educație muzicala, dans
modern, balet, pian, șah, joc şi armonie, teatru și pictură.
Grădinița organizează și alte activităţi extracurriculare în parteneriat cu alte instituţii
similare, cu organizaţii non-guvernamentale, cu biserica, cu şcoli din străinătate, în care sunt
implicați și părinții copiilor. Acestea sunt: excursii și picnic cu toţi copiii şi părinţii din
grădiniţă la sfârșitul anului şcolar, vizite la muzee, Planetariu, grădina botanică, azilul de
bătrâni, vizionare de spectacole teatrale de marionete sau păpuşi, activități caritative pentru
a aduna fonduri pentru grădinițele sărace sau alte centre din țară și străinătate.
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Dimensiunea pastorală a Congregației vizează educaţia
la valorile umane, aprofundarea în credinţă, construirea
persoanei

în

lumina

Evangheliei, animarea la o

participare activă şi competentă în viaţa profesională,
socială, culturală şi la viaţa Bisericii.
1. Întâlniri de formare pentru laici și pastorala tineretului
Pe tot parcursul anului au fost prevăzute trei întâlniri de formare pentru laicii colaboratori din
trei comunități: Iași, Adjudeni și Cireșoaia.
Pentru tinerii animator au fost prevăzute unele întâlniri în
pregătirea campusurilor de vară.
2. Campusuri de vară
În timpul verii s-au organizat în catedrala romano-catolică
"Sfânta Fecioară Maria Regină" din Iaş și în parohia
Cireșoaia două activități estivale intitulat: "Viaţa, o
comoară de descoperit Aproximativ 200 de copii au
petrecut o săptămână de neuitat în curtea Bisericii, învăţând
importanţa valorilor morale, dar, în acelaşi timp, gustând din frumusețea teatrului, al
atelierelor de creativitate şi a jocurilor.
3. Cateheză
Un element foarte vechi, foarte dezvoltat și foarte apreciat
în cele două comunități este cateheza sau educarea la
credință. Învățând să se trăiască credința la nivel personal
și comunitar, copiii învață valoarea gratuităţii şi a
responsabilităţii faţă de aproapele.
4. Grupul Samuel
E un itinerar spiritual prevăzut cu 7 întâlniri lunare în casa
Surorilor Providenţei din Iaşi, la care au răspuns invitaţiei 13
tineri, cu diferite vârste. Drum spiritual desfăşurat cu
binecuvântarea episcopului de Iaşi, PS Petru Gherghel. Tinerii şiau exprimat angajamentul de a lua parte la întâlnirile grupului
"Samuel", bucurându-se, în acelaşi timp, de prezenţa
îndrumătorilor spirituali, care-i va călăuzit în acest drum.
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