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Prevenirea abandonului

.S.T)

şcolar

Misiunea Centrului de zi

şi instituţionalizarea copiilor
din mediile defavorizate.
Prevenirea abandonului colar

ş

şi familial al copiilor din
mediile defavorizate.

C

ă prin oferirea
Misiunea Centrului de zi este îndeplinită prin
activităţilor informale şi nonformale de educaţie, recreereoferirea activităţilor informale şi nonformale de
socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă
educaţă
ie,
recreere-socializare,
consiliere
independent
, orientare
şcolară şi profesional
ă, pentru copii,
pe timpul zilei
, precum şi de
educare şi sprijin
pentru
psihologic
ă, dezvoltarea
deprinderilor
de via
ţă
părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor. Toate acestea
independentă, orientare şcolară şi profesională,
în vederea îmbunătăţirii relaţiilor familiale şi a depăşirii
pentru copii, pe timpul zilei , precum şi de educare
situaţilor de risc social.
Misiunea

entrului de zi este îndeplinit

şi sprijin pentru

ă

ţ

ţ

p rin ii sau reprezentan ii legali ai

ă ăţirii

copiilor. Toate acestea în vederea îmbun t

ţ

rela iilor familiale

şi a depăşirii situaţilor de risc
social.

Serviciile centrului de zi
ă și sprijin pentru părinți
consiliere psihologică pentru copii și părinți
consiliere psihologică individuală și de grup pentru copii
orientare școlară și profesională
activități educaționale nonformale și informale
activități creative și de artă,
activități de recreere și de socializare
consiliere social
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riteriile de selec ie a beneficiarilor sunt urm

toarele:

Copilul aflat în risc de abandon şcolar
2. Copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi este
reintegrat în familia naturală;
3. Copii prezentând discrepanţe educaţionale

1.

4. Venitul familiei
5.

Copiii şi părinţii acestora, care îndeplinesc condiţiile legii, Legea

416/2001, pentru acordarea ajutorului social;

ş

6. Familii cu membrii numero i aflate la risc de abandon familial;

ţ

ţ

ă

7. Insuficien a spa iului locativ, raportat la num rul membrilor
familiei;

ă ă

8. Starea de s n tate a membrilor familiei
9. Familii monoparentale

Activitățile centrului de zi

Ședințe

de consiliere

"Școala

pentru părinți"

Lucru individual- alfabetizare

Repetiții de cor

Carnaval
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jutor la teme

Concert
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Activitățile centrului de zi
Serbări zi de naștere

Proiecte tematice lunare

Program

" Școala

Joc de grup

Club

altfel"

"Comoara

ascunsă"

de lectură

Festivitatea de premiere

Activitățile centrului de zi
Piesa de teatru "Rândunica și veverița"
Ieșire în parc
Bazar pentru copii
Ieșire la lacul Noua
Drumeție în Poiana Angelescu
Excursie în Brașov-Sub Tâmpa, și în parcul de joacă

Activitățile centrului de zi

ă atelierul de tâmplărie

Vizit

Teatru

ș

Ie ire la patinoar

ș și colinde

Spectacol de pove ti

Rezumat 2017

ședințe de consiliere socială și sprijin pentru
părinții copiilor admiși în centru de zi
43 de ședințe de consiliere psihologică individuală
pentru beneficiarii direcți
12 ședințe de consiliere în cadrul programului școala
pentru părinți
5 serbări
7 petreceri pentru serbarea zilelor de naștere
348 de

2 bazaruri pentru copii

ș
ț
ăcele și Brașov
34 ședințe orientare școlară și profesională
9 voluntari inplicați în activitățile centrului de zi
20 de beneficiari noi admiși
6 ie iri/drume ii în S

Parteneri ai Centrului de zi
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Liceul Teoretic"George Moroianu" Săcele
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Mulțumiri
ț

Mul umim tuturor celor

ă

ce au fost al turi de noi în
anul 2017 !

Contact:
Municipiul Săcele,
Str. George Moroianu nr 17.
e-mail: alina.fastromania@gmail.com

