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RAPORT DE ACTIVITATE 2019 

CENTRUL FERICITUL SCHEFFLER JÁNOS 

PENTRU COPII 
                                                           

 



RAPORTUL privind activitatea 

ASOCIAȚIEI SURORILE DE CARITATE SFÂNTUL VICENȚIU  

în domeniul asistenței sociale pe anul 2019 

 

 
în cadrul Serviciului Social     CENTRUL FERICITUL SCHEFFLER JANOS PENTRU COPII  

 
 

 ASOCIATIA SURORILE DE CARITATE SFANTUL VICENTIU, cu sediul in Satu Mare, str. Stefan cel 

Mare, nr. 9, județul Satu Mare, având cod de identificare fiscala nr. 10218054, autorizată funcționarea prin 

încheierea din data de 30.09.1992, pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 30 / PJ / 1992, este 

acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 003523 din a15.03.2018. 

 

Serviciul social " CENTRUL ,,FERICITUL SCHEFFLER JANOS ,, pentru copii, cod serviciu social 

8891CZ-C-II înființat și administrat de furnizorul ASOCIAȚIA SURORILE DE CARITATE SFÂNTUL VICENȚIU, 

deține Licența de funcționare definitivă Seria LF nr. 0001732 din 25.01.2017. 

Serviciul social Centrul ,,Fericitul Scheffler Janos,, pentru copii funcționează cu respectarea prevederilor 
cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 
modificările ulterioare,  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare 
aplicabile domeniului precum si cu respectarea prevederilor standardelor si metodologiei profesionale 
.(ex medical , psihopedagogic etc) 
(2) Standardul aplicabil este cel prevăzut în ORDINUL nr. 27 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea 
Standardelor minime de calitate  pentru  serviciile sociale de zi  destinate copiilor, apărut in Monitorul 
Oficial în data de 28.02.2019.  
 
Program de funcționare:   

Luni – Vineri: 08.00 – 16.30 

Program cu beneficiarii 

Luni – Vineri: 08.30 – 16.30  

 

Scopul/Obiectivele activității Centrului Fericitul Scheffler Janos pentru copii 

 

Scopul Centrului ,,Fericitul Scheffler Janos,, pentru copii este depistarea precoce a semnelor de risc pentru 

o dezvoltare atipică și tratarea preventivă a acestor stări de risc pentru dezvoltarea abilităților de bază și a 

deprinderilor de viață independentă. Depistarea și intervenția timpurie cu scop preventiv este foarte importantă și 

utilă pentru reducerea semnificativă a riscului apariției imaturității SNC, tulburărilor de învățare, respectiv de 

adaptare școlară și ulterior socială. Prin intervenția timpurie se asigură menținerea și dezvoltarea capacităților 

copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. 

Obiectivele urmărite sunt screening și terapii de tip preventiv pentru copii aflați în situații de risc pentru 

dezvoltarea atipică; asistență precoce adresată copiilor/familiilor/comunității privind dezvoltarea tipică vs atipică a 

copiilor respectiv de identificare a semnelor de risc, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială . 



Identificarea din timp a acestor semne de risc sau stări de dezvoltare atipică este foarte importantă atât din punct 

de vedere a dezvoltării copilului, cât și din punctul de vedere a părintelui. 

 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul ,,Fericitul Scheffler Janos,, pentru copii sunt copii aflați în 

situație de risc pentru o dezvoltare atipică, cu vârste între 0-18 ani, care din punct de vedere medical nu au nici 

un diagnostic sau suspect de diagnostic de specialitate oarecare, dar dezvoltarea lor totuși este una atipică (mai 

lentă/mai accelerată sau diferită) față de cea a covârstnicilor sau prezintă semne de risc pentru dezvoltarea 

atipică. 

Identificarea din timp a acestor semne de risc sau stări de dezvoltare atipică este foarte importantă atât din punct 

de vedere a dezvoltării copilului, cât și din punctul de vedere a părintelui pentru evitarea problemelor școlare, de 

comportament etc.  

 

Capacitatea centrului conform regulamentului, număr mediu 35 copii/zi, respectiv 175 copii/lună, cu acordarea 

mai multor tipuri de  terapii /copil, iar în anul 2019 media lunară a fost: 160 copii /lună, respectiv 18 copii/zi. 

 
Contribuția beneficiarului este stabilit pe baza principiului prevăzut în legea asistenței sociale, conform 
dispoziției în vigoare a Managerilor în Servicii Sociale / coordonatorii al Centrului. 
 

Prezentarea pe scurt a activității desfășurate în anul 2019 

 

În  2019, în cadrul centrului s-a realizat o serie de activități destinate atât copiilor cât și părinților, cadrelor 

didactice și a specialiștilor din domeniu.  

Activitatea axată pe prevenirea diferitelor tulburări în dezvoltarea copiilor  a devenit din ce în ce mai solicitată din 

partea părinților, datorită evenimentelor și acțiunilor de informare organizate anul trecut.  

Scopul principal acestor acțiuni de informare era, atragerea atenției a părinților, pedagogilor cu un copil sănătos 

ca să nu se delimiteze de monitorizarea dezvoltării tipice a copiilor, pentru că și copii fără deficiențe aparente 

/vizibile , pot avea probleme, dificultăți în oricare etapă a dezvoltării, a cărei identificare este responsabilitatea 

părintelui și a cadrelor didactice. Aceste stări neidentificate din timp, netratate pot cauza diferite probleme mai 

grave pentru copil. 

 

Servicii de asistență socială 

Serviciile de asistență socială acordate pe perioada raportării în special s-au axat pe informarea si consilierea 

părinților ca să nu se delimiteze de monitorizarea dezvoltării tipice a copiilor, pentru că și copii fără deficiențe 

aparente/vizibile, pot avea probleme, dificultăți în oricare etapă a dezvoltării, a cărei identificarea este 

responsabilitatea părintelui și a cadrelor didactice.  

 

Pe perioada raportată au fost realizate:  

- Anchete sociale – de către asistenții sociali angajații Asociației, pentru a forma o imagine globală despre 
starea familiei, astfel putând identifica eventualele arii de intervenție, care după caz pot influența chiar în mod 
nefavorabil accesul la serviciile de prevenție.  



- Discuții periodice cu părinții – au ca scop menținerea unei legături permanente cu părinți, astfel oferindu-
le atât posibilitatea de a întreba sau a cere ajutor la nevoie, cât și informarea lor despre starea și evoluția 
copilului, prognoza și rolul lor, în aplicarea celor însușite în viața de zi cu zi. 
- Vizite la domiciliu – în general se fac la cererea specialiștilor, pentru a acorda ajutor familiei, în mediul 
lor obișnuit, dar chiar și pentru a verifica dinamica familiei, în cazul în care familia întâmpină dificultăți în aplicarea 
metodelor/tehnicilor speciali în viața de zi cu zi. Totodată s-au efectuat vizite la domiciliu pentru verificarea 
situației familiale . 
- Colaborare cu instituții școlare /CJRAE Satu Mare – având ca scop  cooperarea  profesională,  legat de 
screening  si monitorizarea copilului în acest mediu, consilierea respectiv informarea cadrelor didactice, consilieri 
școlari etc.  
 

 

Activități ludice/petrecerea timpului liber: evenimente organizate pentru copii, părinți și toți cei interesați: 

 

În data de 16 aprilie, la Centrul Fericitul Scheffler János au avut loc activități dedicate sărbătorilor pascale. La 

eveniment au participat aproape șaptezeci de persoane, printre care copii și părinți, care, împreună cu specialiștii 

centrului, s-au pregătit împreună pentru sărbătoarea învierii. În cadrul acestei eveniment copii, coordonați de 

personalul Centrului Fericitul Scheffler János, s-au aventurat în lumea artizanatului. Folosind materiale 

reciclabile, au confecționat decorațiuni pentru uși, iepurași și floricele, respectiv, au vopsit ouă, după care, 

folosind stickerele adunate pe durata activităților, au putut testa pista de formare senzomotorie instalată special 

pentru această ocazia. Personalul centrului s-a gândit și la cei mai mici participanți pentru care au instalat o 

cameră cu jocuri. 

 

În data de 12 iunie a fost organizat un eveniment important în viața Centrului. Beneficiarii centrului de la mic la 

mare împreună cu părinți au sărbătorit ZIUA SCHEFFLER și au petrecut o după masă cu distracție și cu voie 

bună. Specialiștii centrului au organizat în curtea clădirii mai multe jocuri interesante și distractive pentru copii: 

activități de artizanat, pictură pe față, concursuri pe pe pista de formare senzomotorie TSMT amenajat în aer 

liber. Copiii aveau posibilitate și de a plia baloane în diferite forme, iar cei mai mici aveau un colț amenajat special 

și se jucau sub supravegherea unui specialist. 

La sfârșitul zilei participanții au servit un gulaș și pe placul copiilor un tort mare. La acest eveniment au participat 

peste 50 de persoane. 

 

În perioada 22 iulie – 26 iulie a fost organizată o sesiune intensivă de terapie copil-părinte la Casa Helga Winter 

în Viile Ardud, al cărui scop a fost dezvoltarea autonomiei personale prin învățare într-un mediu necunoscut, 

pentru adaptare mai ușoară la situații noi prin ajutarea părinților în dificultățile întâlnite în situații zilnice. Această 

activitate a fost coordonată de 5 specialiștii ai centrului și de doamna Makai Dimeny Judit Katalin, persoană 

autorizată în programe de formare / dezvoltare personală / coaching. La această sesiune au participat în total 10 

copii împreună cu una dintre părinți. 

 

În luna august a fost organizată la Casa Helga Winter – Ardud Vii, o Săptămână Intensivă de Terapie de 

Autonomie Personală pentru copii, unde au participat cincisprezece tineri cu nevoi educaționale speciale cu 

vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani și patru specialiști a căror muncă a fost ajutată de voluntari și invitați pentru ca, în 

acest an, această sesiune să nu fie doar una strictă de terapie, ci și o oportunitate de delectare pentru 

participanți. Programul evenimentului din acest an a fost conceput puțin diferit față de cele precedente. Ca de 

fiecare dată, scopul principal a fost, ca pe durata săptămânii, să-i instruim pe copii în așa fel încât să fie apți 



pentru o viață cât mai independentă, să încurajăm acțiunile de socializare și să contribuie la treburile 

gospodărești. I-am implicat în gătit, curățenie, a trebuit să își organizeze singuri programul zilnic, să facă ordine 

în propriile lor camere, să se îmbrace singuri și să își efectueze singuri igiena intimă. Ținând cont de faptul că 

majoritatea copiilor nu sunt pentru prima dată în această tabără, am considerat importantă introducerea unor 

noutăți în program, astfel, cu ocazia unor lucrări de atelier, le-am arătat cum își pot petrece util timpul liber. 

Cu ajutorul voluntarilor și  invitaților, copiii au fost introduși de Tóth Réka în arta împâslirii, iar Fedák Lóránd i-a 

învățat bazele cântării la chitară. Pe lângă acestea au putut participa la ateliere de foto, pictură și  artizanat. 

 

În data de 28 noiembrie în cadrul centrului am organizat un eveniment cu prilejul așteptării Adventului. La acest 

eveniment au participat aproximativ 80 de copii și părinții acestora. Copiii împreună cu părinții au avut ocazia să 

confecționeze coroană de Advent, diferite ornamente de crăciun din materiale textile sau hârtie colorată, să 

picteze, să coloreze sau să decupeze modele imprimante, iar cine s-a plictisit de lucru manual a avut posibilitatea 

să învețe scurte poezii sau să danseze sub îndrumarea și coordonarea specialiștilor. 

 

În luna decembrie cu ocazia sărbătorilor de iarnă beneficiarii centrului au primit câte un cadou de crăciun. 

Pachetele de crăciun conțineau produse de igienă personală (săpun, gel de duș, șampon, pastă de dinți, perie de 

dinți, etc) , materiale didactice ( cărți de colorat, caiete, creioane colorate, carioci, lipici, ascuțitoare, foarfeci, cărți 

de povești, etc.), jucării, plușuri, haine, dulciuri, etc. Fiecare pachet a fost asamblat personalizat pentru fiecare 

copil în parte. 

 

Servicii de informare, educare și conștientizare a publicului,  inclusiv părinți, instituții, specialiști, etc prin 

următoarele acțiuni, evenimente, programe: 

 

În data de 2 aprilie cu ocazia Zilei Internațională a Conștientizării Autismului, în fața clădirii Centrului Fericitul 

Scheffler János a avut loc, începând cu ora 12.00, un scurt, dar cu atât mai semnificativ Flashmob cu ocazia 

căruia, toți cei prezenți, și-au putut manifesta solidaritatea prin lansarea unui balon. La acest eveniment au 

participat aproape 150 de persoane cu scopul de a atrage atenția sătmărenilor asupra tulburărilor de spectru 

autist care afectează zeci de milioane de oameni pe pământ. Tulburările de spectru autist afectează dezvoltarea 

la nivel comunicațional, social și cognitiv, cauzele fiind presupuse a fi de natură genetică. Provoacă dezvoltarea 

anormală a sistemului nervos cu simptome vizibile încă din primele trei ani de viață ale copilului. 

În cursul serii, începând cu ora 21.00, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare am ilumina cu albastru Centrul 

Fericitul Scheffler János.  

 

În data de 5 iunie profesioniștii din cadrul centrului au participat la Evenimentul ,,Alături de tine” organizat de 

Inspectoratul Școlar Județean Satu mare și Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu Mare 

(CJRAE). Scopul evenimentului a fost promovarea în comunitate a instituțiilor și ONG-urilor care oferă copiilor și 

tinerilor servicii educaționale, medicale și sociale, eveniment publicat si prin facebook 

 

în luna august specialiștii centrului au participat la mai multe evenimente comunitare, unde au prezentat centrul, 

scopul și obiectivele principale, programele, terapiile furnizate, și au organizat activități de socializare și 

petrecerea timpului liber pentru copii. Scopul principal al acestor evenimente a fost din perspectiva centrului de a 

informa și sensibiliza participanții privind problemele copiilor cu nevoi speciale sau dizabilitate, de a conștientiza 

necesitatea evaluărilor precoce și a intervențiilor terapeutice de specialitate la copii. 



În data de 10 august am participat la Ziua Eparhiei organizat în Grădina Romei, unde pe lângă activitățile de 

informare, conștientizare și sensibilizare, specialiștii din cadrul centrului au organizat activități artizanale, de lucru 

manual pentru copii. Au pregătit diferite obiecte decorative, origami, au desenat, au colorat, au pictat, au pregătit 

vânturi rotative și au participat la jocuri de dezvoltare a abilităților. 

În perioada 24-25 august am participat la Zilele Culturale Parcium organizat tot în Grădina Romei, unde pe 

lângă activitățile de informare, conștientizare și sensibilizare, specialiștii din cadrul centrului au organizat activități 

psihopedagogice pentru copii în vârstă de 0-3 ani, unde copiii împreună cu părinții au avut ocazia să învețe 

scurte poezii pentru copii, cântece și jocuri creative pentru dezvoltarea abilităților copiilor. 

Pentru copii mai mari cu vârsta între 3-10 ani psihopedagogii și kinetoterapeuții au organizat activități prin 

mișcare pe pista de formare senzomotorie TSMT amenajat. 

Copiilor cu dedicație specială pentru artizanat am asigurat îndrumare și materiale didactice necesare pentru a-și 

experimenta creativitatea lor. 

 

În luna octombrie doi specialiști din cadrul centrului au participat la Conferința Internațională a Psihopedagogilor 

Maghiari din România, unde au susținut o prezentare despre ”Posibilitățile de aplicare a terapiilor prin mișcare la 

copii cu întârzierea limbajului expresiv”. 

Tot în această lună specialiștii centrului au participat la un curs de perfecționare despre intervenția timpurie a 

copiilor, după un model nou portugheză în cadrul Proiectului AGORA. Prezentarea a avut loc în cadrul Centrului 

Fericitul Scheffler Janos și a fost susținută de președintele Asociației Prosperitas Vitae. 

 

Toate evenimentele organizate în perioada raportată a fost publicată pe pagina de Facebook a centrului Boldog 

Scheffler János Központ - Centrul Fericitul Scheffler János, respectiv prin articole mass-media.  

Totodată informarea publicului a avut loc prin pliante de informare, articole mass-media, pagina de web, pagina 

de Facebook . 

 

Servicii de specialitate cu caracter preventiv 

Activități de specialitate destinate copiilor: 

 

- Evaluări de specialitate – pentru stabilirea nivelului de dezvoltare a copilului. În cazul fiecărui nou 
beneficiar, prima etapă este evaluarea complexă. Specialiștii aplică diverse teste cu licență, metode de evaluare 
prin care încearcă să stabilească cât mai exact nivelul de dezvoltare a domeniilor de bază. Astfel și părintele 
poate să-și formeze o imagine reală și obiectivă despre starea copilului, identificând abilitățile și domeniile 
afectate. Evaluările de specialitate sunt repetate periodic, pentru monitorizarea evoluării copilului, respectiv 
pentru a stabili obiectivele terapeutice. 
 

- Intervenții de specialitate cu caracter preventiv : 
 Intervenții senzorio-motorii (TSMT) individual și în grup – având ca scop stimularea maturizării 
sistemului nervos central, prin care dezvoltarea atenției, coordonării mișcărilor, pornirea limbajului și dezvoltarea 
colaborării active . 
 Intervenții logopedice – având ca scop pornirea limbajului în strânsă legătură cu diverse alte metode 
aplicate simultan, stimularea și dezvoltarea limbajului activ și pasiv, dezvoltarea comunicării și tratarea 
problemelor de pronunție. 

https://www.facebook.com/BSJKozpont/?__tn__=kC-R&eid=ARBO1gRV4f7S6NoOgt4d2RjCf7u6MmoBKJXAr5YtO9LJolGL6isNmIR8sZosXl_qn8q21G4g66q7DH9C&hc_ref=ARRijv8QHc-W917XwBhLq094BHKgV6cg17PhQ5qbqT1ZUsKyOUfgPgGBZQz5Zrc9Qgg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCiut9Agc3RRFD8edR1t5eJptR6mPWiNvtBzr2k1zaGrGsfroGeC33QJ_j3kz277ghXFo4IKFYqM854miOcQFbltuHdBVM75gHIlijcMsfYfqMwuBzlonly7qrkSpiPL2tzAsV_-OIqbDS7XyMZ2gvnTPVPQKPMilyiLn-cr3y2Q2_2P0pwCcKtAyURIvi4on16AoAuX_0FfBt-gUo--fNos2o1WxFh7JvflnmcP9Z4gNQobivm5T-HAcHZQ-yUszBLhsDrUvoqJjNsNwz6E7EpEwGzcG_Q-QyfefCNUNCYT2ZRODp1rhxDCF7JGWE7sScMhzv8cyyGjxfQ5CbyzxTcXw
https://www.facebook.com/BSJKozpont/?__tn__=kC-R&eid=ARBO1gRV4f7S6NoOgt4d2RjCf7u6MmoBKJXAr5YtO9LJolGL6isNmIR8sZosXl_qn8q21G4g66q7DH9C&hc_ref=ARRijv8QHc-W917XwBhLq094BHKgV6cg17PhQ5qbqT1ZUsKyOUfgPgGBZQz5Zrc9Qgg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCiut9Agc3RRFD8edR1t5eJptR6mPWiNvtBzr2k1zaGrGsfroGeC33QJ_j3kz277ghXFo4IKFYqM854miOcQFbltuHdBVM75gHIlijcMsfYfqMwuBzlonly7qrkSpiPL2tzAsV_-OIqbDS7XyMZ2gvnTPVPQKPMilyiLn-cr3y2Q2_2P0pwCcKtAyURIvi4on16AoAuX_0FfBt-gUo--fNos2o1WxFh7JvflnmcP9Z4gNQobivm5T-HAcHZQ-yUszBLhsDrUvoqJjNsNwz6E7EpEwGzcG_Q-QyfefCNUNCYT2ZRODp1rhxDCF7JGWE7sScMhzv8cyyGjxfQ5CbyzxTcXw


  Kinetoterapie – vizează îmbunătățirea funcțiilor motorii, ajută la dezvoltarea abilităților locomotorii, la 
reglarea problemelor tonusului muscular , previne  posturi neglijente, tratarea problemelor posturale ușoare, 
dezvoltarea motricității grosiere  
 Intervenții de specialitate pentru prevenirea tulburărilor instrumentale – această formă de terapie este 
una dintre cele mai accesate terapii oferite de Centru și ajută copii cu vârstă școlară să învețe să scrie și să 
citească, prin formarea abilităților lor de bază, respectiv prin aplicarea unor metode diferite de cel aplicat în 
școală. 
 Grupuri de socializare – având ca scop dezvoltarea comportamentului adecvat social. Acest tip de 
terapie este una esențială în cazul copiilor cu nevoi speciale, deoarece ai pregăti pentru integrarea în 
colectivitate, comportamentul social adecvat este primul pas.   
 Hidroterapie – având ca scop dezvoltarea psiho-motricității, abilităților motorii, stimularea relaționării 
interpersonale, beneficiarii centrului având  acces forma individuală  sau de grup de terapie în apă.  
 

-  Sesiune intensivă de terapie  individual sau de grup ,în funcție de grupuri de vârsta   .Sesiunea 
intensivă are ca scop de a oferi diferitelor grupe țintă posibilitatea de a beneficia de un pachet terapeutic 
personalizat fiecărui copil, într-o formă intensivă (activitate de specialitate zilnică), pentru a crește impactul 
terapeutic asupra dezvoltării copiilor. Copii care frecventează terapiile Centrului dar si copii din alte județe, în 
cursul anului,  beneficiază de intervenții terapeutice săptămânale, iar în cadrul acestui sesiuni intensive ei au 
posibilitatea de a aprofunda cele însușite, de a le aplica în diverse situații de zi cu zi, iar faptul că specialiștii sunt 
în contact zilnic cu acești copii, timp de 6-8 ore, au posibilitatea de a verifica într-adevăr dacă copii pot pune în 
aplicare toate cele însușite la terapii, dacă pot să le folosească și într-un mediu nestructurat, variabil. Aceste 
repere sunt foarte importante, datorită oferă feedback atât specialiștilor cât și părinților, despre faptul, că abilitățile 
însușite pot fi aplicate de copil în viața de zi cu zi, sau necesită îmbunătățirea acestora, pentru a servi la succesul 
școlar pe viitor. 
 

Rezultatele anului 2019 în cifre 

 

În anul 2019  Centrul Fericitul Scheffler Janos pentru copii  a avut  în medie un număr  de 180  copii /luna, din 

care în medie 20 de copii au solicitat doar evaluare (număr beneficiari pe 12 luni împărțit cu 12) , 7127 intervenții 

terapeutice  și 791 de evaluări, ceea ce  înseamnă față de rezultatele anului precedent în cazul intervențiilor 

terapeutice o creștere  a numărului de terapii cu 29 %, iar în cazul  numărului evaluărilor o creștere de 132 % . 

 

Distribuția terapiilor asigurate:  

 

 2313  de intervenții senzorio-motorii (TSMT):  
- 401 Intervenții senzorio-motorii  individual (TSMT I) 
- 1912 Intervenții senzorio-motorii  de grup (TSMT II) 

 552  Logopedie individuala 
 1541 Kinetoterapie  

- 428 individual 
- 1113 de grup 

 327 Neurohidroterapie (NHT) 
- 61 individual 
- 266 de grup 

 178 Hidrokinetoterapie  
- 115 individual 
- 63 de grup 

 63 Hidroterapie (tip HRG) 
- 49 individual 



- 14 de grup 
 1217  de terapii de specialitate pentru prevenirea tulburărilor instrumentale  

- 978 Individuala 
- 239 grup 

 466  Grup de socializare  
 20 Consiliere părinți 
 323 Discuții cu părinți 

 

 

Obiective principale pentru planificarea activității profesionale a anului 2020 

 

Datorită faptului, ca nivelul de informare și de conștientizare a importanței prevenției este scăzută la nivelul 

populației, un obiectiv important a Centrului este de a continua campania de conștientizare și informare pe 

diverse teme centrale legat de dezvoltarea copiilor. 

Cu toate că părinții și cadrele didactice sunt doar beneficiarii indirecți ai activității Centrului, creșterea implicării lor 

și nivelului de conștientizare a importanței prevenției este cheia accesului copiilor aflați în situație de risc la 

serviciile cu caracter preventiv. 

În cadrul serviciilor oferite, dorim să punem accent în special în conștientizarea stării copilului  prin evaluările de 

specialitate. Dorim să creștem accesul la noi servicii de evaluare cu caracter preventiv – vizând acele domenii, 

unde diferitele categorii de vârstă pot fi în special vulnerabile, respectiv de a pune accent pe perioada senzitivă a 

dezvoltării unor abilități și de importanța oferirii din timp a unor servicii de specialitate în cazul prezenței unor 

semne de risc. Acest aspect trebuie să fie una dintre cele mai importante și conștientizate la nivel de populație, 

ca ajutorul oferit din timp în dezvoltarea diferitelor abilități la copii, crește și maximalizează posibilitatea 

succesului intervențiilor de specialitate, oferind șansa pentru o dezvoltare echilibrată a fiecărui copil. 

Totodată dorim să continuăm serviciile sociale acordate de centru inclusiv intervențiile terapeutice și de a crește 

calitatea serviciilor centrului. Acesta poate fi realizată în special prin personal de specialitate cu o formare 

profesională corespunzătoare, cu instrumente licențiate,  cu crearea unei rețele de specialitate, forumuri care să 

cunoască activitatea noastră, să cunoască acele metode și echipamente inovative care ne stau la dispoziție – 

pentru a putea îndruma copii și familiile acestora în accesarea lor. 
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