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Misiunea Centrului Social Multifunctional pentru comunitatea romă este de a preveni 

excluderea socială a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în 

incapacitate de a oferi condiții minimale de subzistență, creștere și educație, printr-un 

program de servicii sociale, consiliere și educare pentru igienă, sănătate  și asigurarea bazei 

materiale pentru pregătirea temelor școlare. 

Centrul  de zi, promovează dreptul copilului de a crește în mediul familial, asigurându-i, pe 

timpul zilei, îngrijire, hrană, educație, consiliere, în special pentru copiii ce provin din familii 

numeroase şi există un risc real de abandon sau instituționalizare a copiilor. 

Grupul țintă îl constituie 40 de copii care sunt în situația de risc privind abandonul şi 

instituționalizarea copiilor, ca urmare a situației socio-economice precare a familiei, precum și 

familiilor acestora. 

Rolul principal al serviciului Centrul este de a oferi asistență gratuită în timpul zilei copiilor, 

care provin din familii aflate în dificultate, dând astfel posibilitatea părinților de a-și găsi un 

loc de muncă, și de a putea oferi condiții materiale adecvate creșterii copiilor. 

Prin crearea unor astfel de centre se urmărește menținerea copilului în familie, evitându-se 

intrarea în sistemul de protecție din cauze preponderent socio-economice. 

Centrul de zi asigură copiilor îngrijire, programe educative și distractive, consiliere - pe timpul 

zilei, urmând ca seara să se întoarcă acasă, în mediul său, evitându-se ruptura cu familia.  

Centrul reprezintă nu numai un suport pentru copii ci si pentru părinți/reprezentanții legali ai 

copiilor regăsind aici informațiile necesare, sprijin, consiliere și modalități creative de 

petrecere a timpului liber (Școala părinților,  excursii, sărbătorirea zilelor de naștere, serbări). 

Sprijinul, implicarea directă și susținută permanent prin experiența, entuziasmul, empatia, 

motivarea  acestora pentru a frecventa cursurile scolare și a-și îmbunătăți rezultatele școlare, 

au creat un model de intervenție care a diminuat riscul abandonului școlar, a determinat  



 

comportamente sociale adecvate, pozitive, avantaje sociale pentru beneficiari si pentru 

comunitate deopotrivă. 

În cadrul activităților de educație extracurriculară, elevii au fost sprijiniți în formarea 

deprinderilor de studiu individual și au primit suport educațional în vederea pregătirii temelor 

pentru a doua zi.  Activitățile predominante au fost de stimulare a creativităţii în cadrul unor 

ateliere de lucru (dans, desen, pictură, muzică, teatru de  păpuși, jocuri colective  și sportive). 

Jocul desfăşurat în centru de zi, dezvoltă personalitatea copilului, pune în valoare eul propriu 

al acestuia şi îl pregăteşte pentru viaţă. Prin joc, copilul înţelege ce trebuie să facă şi cum 

trebuie să facă un anumit lucru, prin joc învaţă cu cine şi când să pornească  la drum şi ce 

trebuie să facă în anumite situaţii, ca totul să fie favorabil lui. Centrul este dotat cu materiale 

necesare fiecărei activități: Jocuri de grup, Șah, Nu te supara frate! Puzzle, Piticot, etc., 

Activități sportive, mingii de fotbal, de volei, de tenis, badminton/rachete, ansamblu de joacă 

în aer liber- leagăne, tobogan, jucării din pluș, etc. Am organizat lunar  Cercul de creație, cu 

diverse teme: atelierul de cusături, atelierul de mărgelit, confecţionarea unor 

decorațiuni/articole specifice fiecărei sărbători, mărțișoare, felicitări pentru mămici, 

încondeierea ouălelor, semne de circulație, decorațiuni de brad, etc. 

Activităţile de socializare  dau posibilitatea micuţilor de a interacţiona, de a se juca fără a 

exista bariere emoţionale, de sex, religie etc. În timpul jocurilor liber alese fiecare copil 

optând pentru un sector preferat deschis în acea zi, oferă copiilor posibilitatea de a-şi alege 

coechipierii, de a avea prioritate amiciţia, prietenia. Am organizat petrecere pentru 

sarbătoriții fiecărei luni, cu tort, sucuri, confetii, - activități artistice, muzică și dans Karaoke, 

concurs de dans și mișcare (dezvoltarea deprinderilor concomitent cu dezvoltarea intelectuală 

a acestora). Cu sprijinul sponsorilor noștri, prin diferite proiecte și protocoale de colaborare cu 

ONG-uri, persoane fizice din comunitate, am reușit să organizăm excursii la Galați,la  

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” și la Grădina Zoologică și o  excursie 

pe Dunăre, cu nava de pasageri Chira Chiralina. 

Activitățile de informare și educare pentru igienă și sănătate au fost susținute de asistenta 

medicală și mediatorul sanitar, care au oferit familiilor beneficiare servicii de asistență 

medicală preventivaă, îndrumare și informare asupra riscurilor și beneficiilor în cazul 

tratamentelor medicale. Igiena și ingrijirea personală a copiilor a fost atent monitorizată si au 

fost  asigurate materialele igienico-sanitare pentru uzul personal pentru fiecare copil (săpun, 

șampon, soluție antiparazitară). 



 

În luna noiembrie 2021, a fost eliberată noua Licență de funcționare a serviciului social Centrul 

Social Multifuncţional pentru comunitatea romă din cartierul Lacu Dulce, având seria LF 

nr.1385, în baza căreia, centrul este autorizat să funcționeze pe o perioadă de 5 ani, de la 

data de 17.12.2021 până la data de 16.12.2026. 

Pe tot parcursul anului, familiile beneficiare ale centrului au accesat serviciul gratuit, de 

spălătorie, fiecare familie respectând programul săptămânal, stabilit de comun acord. În 

scopul sprijinirii beneficiarilor centrului de zi, Cantina Socială  “Sfântul Nicolae și Sfântul 

Vasile cel Mare “ Brăila a asigurat masa caldă/zilnic copiilor prezenți la activități. 

În anul 2021, pe lângă darurile oferite de instituția noastră, comunitatea locală, prin voluntari 

ce au ales să rămână anonimi, s-a implicat în sprijinirea copiilor beneficiari și a familiilor 

acestora, prin oferirea de articole de igienă, de îmbracăminte, încălțăminte, jucării, dulciuri și 

fructe. 

Educația nu începe odată cu orele de la școală și nu se termină cu acestea. Copilul este 

influențat atât de ce face la școală, dar și de activitățile din timpul liber. Astfel, misiunea 

noastră  este să oferim, în cadrul centrului, un mediu ideal, propice pentru dezvoltarea 

caracterului și personalității distincte a fiecărui copil, un loc în care educația este văzută ca o 

metodă de a implini potențialul optim al copilului. 
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