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Nr. Înregistrare ____21  ____/15.02.2021 

 

RAPORTUL privind activitatea 

ASOCIAȚIEI SURORILE DE CARITATE SFÂNTUL VICENȚIU  

în domeniul asistenței sociale pe anul 2020 

 

 

în cadrul Serviciului Social     CENTRUL FERICITUL SCHEFFLER JANOS PENTRU COPII  

 

 

ASOCIAȚIEI SURORILE DE CARITATE SFÂNTUL VICENȚIU, cu sediul în Satu Mare, str. Ștefan cel Mare, 

nr. 9, județul Satu Mare, având cod de identificare fiscală 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. 
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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 2020 au fost asigurate servicii sociale pentru un număr de 228 copii, media 

lunară a fost: 132 copii /lună, respectiv 21 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 2020 

 

În  anul 2020, în cadrul centrului s-au realizat o serie de activități destinate atât copiilor cât și părinților. 

Scopul principal era continuarea serviciilor oferite de centru și informarea, formarea părinților și specialiștilor.ăn 

legătură cu necesitatea depistării precoce a semnelor de risc. 

 

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. 

http://www.bsjk.ro/
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- 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.  

 

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

Pachetele de crăciun conțineau jucării, dulciuri și materiale didactice ( cărți de colorat, caiete, creioane colorate, 

carioci, lipici, ascuțitoare, foarfeci, cărți de povești, 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 programe, acțiuni, evenimente: 

 În luna ianuarie a fost organizat un seminar destinat pentru părinți în cadrul căreia invitatul special Borsos 

Tünde, reprezentantul grupului local al babywearingului a prezentat interesanților diferite metode și sisteme de 

purtare a bebelușilor și a copiilor mici, respectiv modelele de bază ale wrapurilor li folosirea lor. 

 În luna februarie specialiștii centrului au susținut un alt seminar destinat pentru părinți pe tema dezvoltării 

limbajului la copii, în cadrul căruia au abordat aspecte legate de legătura dezvoltării motrice a bebelușilor cu 

dezvoltarea limbajului expresiv și receptiv, au discutat efectele pozitive a mișcării bebelușilor asupra dezvoltării 

sistemului nervos central, importanța dezvoltării ontogenetice, importanța stimulării vestibulare. 

 

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

următoarele programe, acțiuni, evenimente: 

 În luna ianuarie a fost organizat un seminar destinat pentru părinți în cadrul căreia invitatul special Borsos 

Tünde, reprezentantul grupului local al babywearingului a prezentat interesanților diferite metode și sisteme de 

purtare a bebelușilor și a copiilor mici, respectiv modelele de bază ale wrapurilor li folosirea lor. 

 În luna februarie specialiștii centrului au susținut un alt seminar destinat pentru părinți pe tema dezvoltării 

limbajului la copii, în cadrul căruia au abordat aspecte legate de legătura dezvoltării motrice a bebelușilor cu 

dezvoltarea limbajului expresiv și receptiv, au discutat efectele pozitive a mișcării bebelușilor asupra dezvoltării 

sistemului nervos central, importanța dezvoltării ontogenetice, importanța stimulării vestibulare. 

 

Servicii sociale în perioada pandemiei 

În perioada stării de urgență (din sfârșitul lunii Martie, până-n Mai) am fost nevoiți să suspendăm activitățile în cadrul 

centrului, dar spiritul de ajutorare și solicitările din partea părinților ne-au condus pe drumul informaticii și a sistemului 

online pentru a putea asigura continuitate pentru micii beneficiari ai noștri în dezvoltarea sau menținerea stări actuale, 

a rezultatelor atinse în evoluția lor. Ne-am reorganizat total și accesând toate posibilitățile ne-am format și adaptat la 

asigurarea terapiilor în sistem online.  
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În această perioadă de aproximativ două luni și jumătate, am asigurat terapii specifice de prevenție, recuperare și 

reabilitare în sistem online pentru un număr de peste 90 de familii, furnizând 751 de ore de terapie online. Rezultatele 

au fost peste așteptările noastre, implicarea familiilor a fost extraordinară și feedbackul primit de la părinți a fost una 

foarte pozitivă. La prima fază am pornit prin acest sistem cu un număr de circa 20 de familii, iar după un scurt timp 

am primit solicitări continuu de la ceilalți familii pentru a beneficia și ei de terapii online. 

În perioada online, realizarea unei sesiuni de terapie a necesitat un timp de pregătire aproape dublă din partea 

personalului de specialitate, dat fiind situația, ca familiile nu dețin acasă toate materialele educative necesare pentru 

terapie. Totuși, cea mai mare dificultate în această perioadă a fost întocmirea și monitorizarea documentațiilor pentru 

fiecare copil în parte conform standardelor de calitate prevăzute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pe baza 

căreia suntem acreditați ca furnizori  de servicii sociale și licențiați pentru acordarea acestor servicii sociale. 

 

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. 

  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.  

 

http://www.bsjk.ro/
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-  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 2020 în cifre 

 

În anul 2020  Centrul Fericitul Scheffler Janos pentru copii  a avut  un număr total de 228 beneficiari, pentru care am 

furnizat 5286 intervenții terapeutice și 440 de evaluări, iar 170 de copii au solicitat doar evaluare complexă de 

specialitate. 

 

Distribuția terapiilor asigurate:  

 

 1240  de intervenții senzorio-motorii (TSMT):  

- 223 Intervenții senzorio-motorii  individual (TSMT I) 

- 1017 Intervenții senzorio-motorii  de grup (TSMT II) 

 591  Logopedie 

- 483 individuală 

- 108 de grup 

 1641 Kinetoterapie  

- 664 individual 

- 977 de grup 

 38 Neurohidroterapie (NHT) 

- 18 individual 

- 20 de grup 

 787  de terapii de specialitate pentru prevenirea tulburărilor instrumentale  

- 707 Individuala 

- 80 grup 

 309 Consiliere psihologică 

- 153 individuală 

- 67 de grup 

- 89 părinți 

 355  Grup de socializare  

 26    Grup de comunicare 

 299  Discuții cu părinți 

http://www.bsjk.ro/
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Situația financiară a anului 2020: 

Cheltuielile totale a Serviciului Social în anul 2020 au fost în valoare de 907.270 Ron, iar susținerea a fost 

asigurată din finanțare de către Primăria Municipiului Satu Mare, prin Direcția de Asistență Socială Satu Mare 

din Bugetul local al Municipiului Satu Mare, finanțare din partea Consiliului Județean Satu Mare, contribuția 

beneficiarilor, sponsorizare din partea APASERV S.A., S.C. TBA. RO, S.C. MUELLER & PRIETENII S.R.L., donații 

și din sursele proprii ale Asociației. 
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Obiective principale pentru planificarea activității profesionale a anului 2021 

 

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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