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CENTRUL COMUNITAR "BUNICI ȘI NEPOȚI" 

Nr. 666/10.01.2020 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

aferent anului 2019 

 

Serviciul social Centrul Comunitar “Bunici și Nepoți”, cu sediul în municipiul Brăila, str. 

Anghel Saligny nr.17, cod serviciu social 8899CZ-F-I, fără personalitate juridică, este înființat 

și administrat de furnizorul public de servicii sociale, Direcția de Asistență Socială Brăila, 

acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000320. Centrul Comunitar “Bunici 

și Nepoți” este acreditat conform Licenței de funcționare seria LF nr. 000562/11.10.2018. 

Serviciile oferite de centrul comunitar sunt complementare demersurilor și eforturilor 

propriei familii, asa cum decurg din obligațiile si responsabilitățile părintești, precum și 

serviciilor oferite de unitățile de învățământ și de alți furnizori de servicii, corespunzător 

nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.  

Serviciul social răspunde unor situații de dificultate cum ar fi: nivel de informare și educare 

scăzut, abuz și neglijare, familii vulnerabile în risc de separare a copilului de familia sa, 

izolare socială, risc de sărăcie și excluziune socială. Prin acordarea de servicii sociale se 

dorește rezolvarea unor probleme specifice cu care persoanele se confruntă, temporar, prin 

dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a competențelor profesionale prin oferirea 

de consiliere psihosocială și suport emoțional, educare pentru integrare/reintegrare socială, 

facilitare acces la educație generală, facilitare acces la formare profesională, socializare şi 

petrecere a timpului liber.  

Obiectivele centrului comunitar sunt următoarele: 

a) creșterea numărului de părinți care conștientizează nevoile copilului de a se dezvolta într-

un mediu familial stabil din punct de vedere emoțional; 

b) creșterea numărului de părinți care conștientizează factorii ce pun în pericol sănătatea, 

securitatea, dezvoltarea morală, educația și integrarea socială a copilului; 

c) îmbunătățirea abilităților părinților în ceea ce privește îngrijirea și dezvoltarea copiilor; 

d) sprijinirea familiilor/părinților prin dezvoltarea de rețele/grupuri de sprijin; 

e) reducerea numărului de copii care ajung în instituții datorită unor dificultăți temporare 

prin care trec părinții acestora; 

f) creșterea gradului de implicare al profesioniștilor din serviciile comunitare în depistarea 

precoce a riscurilor care determină separarea copilului de familia sa; 
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Centrul comunitar deservește persoanele defavorizate din centrul istoric al municipiului 

Brăila, în principal 350 persoane din care 200 copii, într-un an calendaristic. 

Serviciul social Centrul comunitar “Bunici și Nepoți” funcționează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea 

asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării 

sociale, OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare si 

funcționare a serviciilor sociale, Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de 

voluntariat în România, precum a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.  

Standard minim de calitate aplicabil:  Ordinul nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor 

minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului 

metodologic de implementare a acestor standarde. 

În cursul anului 2019 au fost organizate o serie de evenimente, activități și serbări, care au 

venit în sprijinul beneficiarilor centrului, astfel: 

1. În data de 14.02.2019 a avut loc evenimentul ”Școala Părinților” – Nevoile copiilor și 

înțelegerea etapelor de dezvoltare, component a obiectivului nr. 1 Ameliorarea 

interacțiunilor disfuncționale părinte-copil, menținerea și consolidarea relațiilor parentale. 

Identificarea și ameliorarea tulburărilor de comportament și a dependenței (de 

alcool,droguri). În debutul întâlnirii persoanele participante au  completat un chestionar cu 

întrebări privind identificarea nevoilor copiilor, gradul de satisfacere al acestora dar și de 

gradul de satisfacție al părinților, acestea identificând ca principale nevoi ale copiilor 

următoarele: înțelegerea, învățătura, educația, alimentația. 

În cadrul evenimentului au fost fost abordate două teme: nevoile copiilor și înțelegerea 

etapelor de dezvoltare. Pe parcursul prezentării materialului, s-au purtat discuții interactive 

cu părinții prezenți cu privire la provocările pe care aceștia le întâmpină în educația copiilor 

săi, la modul în care prioritizează nevoile copiilor și modul în care le pot satisface. De 

asemenea, fiecare părinte a primit materiale informative ce au cuprins recomandări pentru a 

putea traversa cu bine provocările pe care le întâmpină în procedul de educație al copiilor .  

2. În data de 07.03.2019 s-a desfășurat evenimentul de popularizare al centrului comunitar, 

în colaborare cu domnul Ioan Angelin, instructor de șah. În cadrul acestui eveniment domnul 

Ioan Angelin a explicat atât părinților cât și copiilor avantajele și beneficiile șahului în 

dezvoltarea intelectuală a copiilor. Acest joc clasic de strategie ajută la creșterea 

coeficientului de inteligență, la rezolvarea problemelor de la diferite materii, la școală. Prin 

șah se exersează luarea de decizii rapide și exacte sub presiunea unei limite de timp de 

gândire, o calitate care ajută copiii să obțină rezultate mai bune la examenele școlare. La 
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finalul întâlnirii, cei prezenți și-au manisfestat interesul în ceea ce privește participarea la 

această activitate. 

3. În data de 20.03.2019 a avut loc evenimentul de popularizare al Centrului Comunitar 

,,Bunici și Nepoți’’ realizat în colaborare cu Agenția Națională Antidrog-Centrul de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila (reprezentanți doamna Condrat Olga și doamna Merlan 

Felicia) și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane-Centul Regional Galați 

(reprezentanți domnul Mereuță Ionel și doamna Frigioiu Ștefania). Domnul Mereuță Ionel a 

discutat despre Campania de prevenire a traficului de persoane "Distruge zidul indiferenței! 

Traficul de persoane poate fi prevenit", activitate care are drept scop îmbunătățirea 

cunoștințelor participanților cu privire la manifestarea fenomenului traficului de persoane, 

informarea participanților asupra riscurilor asociate și prevenirea formelor de exploatare a 

tinerilor. În cea de-a doua parte a întâlnirii, doamna Condrat Olga a prezentat Proiectul 

Național de prevenire în familie "Eu și copilul meu ", prin care se propun alternative de 

comunicare și relaționare cu copiii, astfel încât aceștia să poată lua decizii responsabile și să 

adopte un stil de viață sănătos. La această întâlnire a participat și domnul Ivanof Florin Ionuț, 

inspector în cadrul Biroului Coordonare Servicii de Găzduire Persoane Adulte, din subordinea 

Direcției de Asistență Socială Brăila, care a împărțit celor prezenți flyere cu privire la 

violența domestică.  

4. În data de 27.03.2019 Proiectul Național de prevenire în familie "Eu și copilul meu ", a 

continuat prin evenimentul organizat în colaborare cu Agenția Națională Antidrog-Centrul de 

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila, reprezentată de doamna Condrat Olga și 

doamna Merlan Felicia. În cadrul acestei întâlniri, au fost propuse alternative de comunicare 

și relaționare cu copiii, astfel încât aceștia să poată lua decizii responsabile și să adopte un 

stil de viață sănătos. Obiectivul evenimentului a fost necesitatea creșterii factorilor familiali 

de protecție și implicit reducerea factorilor familiali de risc față de consumul de tutun, alcool 

și droguri la preadolescenți. 

5. În data de 10.04.2019 a avut loc evenimentul ”Școala Părinților” – Tulburări de 

comportament și dependențe (alcool, droguri)- identificare și ameliorare. Subiectele 

abordate în cadrul întâlnirii au fost următoarele subiecte: care sunt semnele că un copil 

consumă alcool, locul unde consumă alcool copiii, efectele consumului de alcool la copiii, 

tipuri de consumator. Persoanelor participante li s-a adus la cunoștință faptul că uneori copiii 

sunt predispuși să consume substanțe interzise în funcție de tipul de părinți, Astfel, cei 

crescuți de părinți democratici sunt adaptați și veseli și sunt mai puțin predispuși înspre 

consumul de substanțe în timp ce copiii crescuți de părinții autoritari sunt ascultători și 

îndeplinesc sarcinile, dar nu sunt fericiți. 

6. În data de 16.04.2019 s-a desfășurat evenimentul de popularizare al Centrului Comunitar 

”Bunici și Nepoți” în cadrul proiectului didactic ”Școala Altfel”, eveniment organizat în 

colaborare cu Școala Gimnazială  ”Dr. Luca” care a debutat cu un tur al sălilor centrului făcut 
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de cei mici, preșcolari din cadrul Grădiniței „Dr. Luca”. Ulterior, domnul Pohariu Eugen, 

profesor voluntar, a făcut vizitatorilor o scurtă prezentare a instrumentelor muzicale dar și o 

reprezentație la trompetă sub forma unui cântecel specific vârstei micilor participanți. În 

continuarea evenimentului, copiii au vizionat filmulețe cu caracter educativ, fiind 

recompensați la final cu fețe zâmbitoare. 

7. În data de 17.04.2019 proiectul didactic ”Școala Altfel” a continuat cu evenimentul de 

popularizare a Centrului Comunitar ,,Bunici și Nepoți’’, participând elevi din cadrul Școlii 

Gimnaziale ”Dr. Luca”. Copiii au făcut un tur al centrului, explorând cu interes fiecare colț al 

sălilor de curs. Totodată,  cei mici și-au arătat abilitățile artistice prin colorarea unor planșe 

specifice sărbătorilor de Paști, bucurându-se în același timp de o serie de cântece. La 

sfârșitul întâlnirii, micilor exploratori le-au fost pictate pe chipurile inocente mici simboluri 

de către doamna Volcu Elisabeta, profesor voluntar pentru cursul de pictură din cadrul 

centrului, creându-se astfel un univers al copilăriei plin de culoare și încântare prin 

intermediul face painting-ului. 

8. În data de 19.04.2019 programul didactic ”Școala Altfel” s-a încheiat prin participarea 

elevilor din cadrul Colegiului Economic ”Ion Ghica”.  Adolescenții au fost foarte încântați de 

oportunitățile de dezvoltare oferite la nivelul centrului și au participat activ la dezbateri pe 

tema unei prezentări educative ”Alegoria Broscuțelor”. Totodată tinerii au descoperit cine 

sunt, ce știu și ce pot face prin completarea unei fișe de lucru denumită  ”Copacul abilităților 

mele”. 

9. În data de 10.05.2019 a avut loc evenimentul ”Școala Părinților” – Importanța comunicării 

în cadrul familiei; dependența de tehnologie (telefon mobil, tabletă, etc.) și efectele sale. 

Subiectele abordate în cadrul întâlnirii au fost următoarele: efectele negative ale tehnologiei 

asupra copiilor și modalități și metode ce vin în ajutorarea părinţilor, pentru a reuşi să-i 

îndepărteze pe micuţi de smartphone-uri şi tablete. Persoanelor participante li s-a adus la 

cunoștință faptul că, accesul la tehnologie are loc de la vârste tot mai fragede, atât la școală 

cât și acasă. Fie că vorbim de computer, tablete, telefoane mobile, toate sunt surse de 

învățare și de distracție. Mulți părinți apelează la ea și în momentele în care sunt extrem de 

ocupați. Există o mulțime de programe, aplicații și jocuri care conțin informații interesante și 

importante pentru dezvoltarea copilului, dar și o serie de dezvantaje care trebuie luate în 

considerare: tehnologia poate conduce la mai puțină activitate fizică, scade durata de 

atenție, poate influența activitatea școlară și un somn de calitate, scade numărul de ore 

petrecute în familie, precum și interacțiunea personală, poate expune copiii la multă 

publicitate necorespunzătoare.  

Ulterior, cei prezenți au fost informați despre posibilitatea acordării unei prestații financiare 

excepționale, în baza HCLM nr. 167/16.04.2019. Prestația financiară se acordă în bani și/sau 

tichete sociale pentru situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar cu 

probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pune în pericol viața, 



5/12 
 

sănătatea copilului și a membrilor familiei și pentru a cărei soluționare este necesară 

intervenția colectivității locale și a structurilor ei asociative întrucât familia cu copii nu își 

poate asigura integral nevoile sociale.  

Prestația se acordă familiilor cu copii care realizează venituri nete lunare pe mebru de 

familie de până la 750 lei. Aceasta se acordă o singură dată pe an, în limita a 1500 lei, pentru 

plata utilităților, alte situații care țin de obligațiile reprezentantului legal al copilului cu 

privire la creșterea, educarea și îngrijirea acestuia, în lei, și/sau sub formă de tichete sociale 

pentru achiziționarea produselor alimentare, a produselor de îmbrăcăminte, încălțăminte, 

manuale și rechizite sau echipamente școlare, suportarea cheltuielilor de transport, 

procurarea de proteze, medicamente și alte accesorii medicale. 

Participanților li s-au adus la cunoștință actele care trebuie depuse, condițiile pe care trebuie 

să le îndeplinească pentru a putea beneficia de prestație financiară excepțională.  

10. În data de 30.05.2019 s-a desfășurat evenimentul ”Ziua Internațională a Copilului”, 

eveniment ce a fost organizat de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brăila în colaborare 

cu Centrul Comunitar ”Bunici și Nepoți”. Copiii au sărbătorit copilăria, această lume mirifică 

din care lipsește tristețea. Așadar, aceasta este ziua în care toți copiii trebuie să se simtă 

bine, să primească cadouri, să se distreze împreună. Este un bun prilej pentru a uita de toate 

grijile, de a ne aminti de cea mai frumoasă perioadă din viața oricărui om....copilăria!!!  

În continuarea evenimentului, reprezentanții Centrului Comunitar "Bunici și Nepoți" au 

împărțit cadouri copiilor prezenți, care s-au arătat foarte încântați de darurile primite, ce au 

constat în haine, rechizite și jucării. 

11. În data de 12.06.2019  a avut loc evenimentul "Școala părinților" - Legătura dintre 

competența parentală - dezvoltarea stimei de sine a minorului și disciplină. Să-i învățăm pe 

copii să gândească. Subiectele abordate în cadrul întâlnirii au fost următoarele: 

comportamentele unui parenting competent care facilitează dezvoltarea sentimentului de 

competență la copil; comportamentele unui parenting deficitar; cele șapte criterii care 

definesc competența parentală minimă; tips-tricks de parenting; dezvoltarea gândirii copiilor. 

În cadrul întâlnirii, persoanele participante au fost informate cu privire la rolul părintelui în 

dezvoltarea socială și emoțională a copiilor. Astfel, un parenting competent implică mai 

multe comportamente care au la bază comunicarea, dialogul, flexibilitatea în stabilirea 

limitelor de comportament. La celălalt pol, un parenting deficitar reprezintă orice atitudine 

sau comportament al părintelui care expune copilul la risc.  

Persoanele participante au primit informații legate de importanța procesului de luare a 

deciziilor în rândul copiilor și despre cât de importantă este organizarea și responsabilitatea 

copilului atât acasă cât și în societate, prezentându-li-se o listă completă cu modalități în 

care părinții pot învăța copilul să gândească singur. 

12. În data de 18.06.2019 s-a desfășurat evenimentul ”Eu și Copilul Meu” din cadrul 

PROIECTULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ÎN FAMILIE DERULAT DE AGENȚIA NAȚIONALĂ 
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ANTIDROG ÎN COLABORARE CU MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE. Doamna psiholog Condrat 

Olga din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila a prezentat 

filme reprezentative în ceea ce priveşte pericolul consumului de tutun şi a substanţelor 

nocive asociate acestuia în ţigări. Astfel, participanţii la discuţia condusă de doamna psiholog 

au ajuns la concluzia că lipsa de supraveghere a copiilor, comunicarea ineficientă între 

părinţi şi copii, stilul educativ inconsecvent, comportamentul familial şi anturajul favorabil 

consumului de tutun sau droguri sunt factori de risc în debutul consumului acestor substanţe 

de către minori sau adolescenţi. 

Ulterior acestei prezentări, domnul Mereuţă Ionel, comisar de poliţie în cadrul Agenţiei 

Naţionale împotriva traficului de persoane Galaţi, a dezbătut subiecte legate de simptomele 

pe care le poate prezenta o fată intrată în anturajul traficanţilor, furnizând exemple în acest 

sens. De asemenea, s-a atras atenţia asupra pericolului iminent pe care-l reprezintă 

internetul în ceea ce priveşte pornografia infantilă, chiar şi în cazul copiilor cu vârste foarte 

fragede, care au acces la tablete sau telefon date de părinţi pentru a sta liniştiţi şi aceştia să-

şi poată rezolva problemele cotidiene. O concluzie şi o statistică importantă a prelegerii a 

fost faptul că aproape jumătate din victimele traficului de persoane sunt recrutate de către 

prieteni sau cunoştinţe. 

13. În data de 04.07.2019 a avut loc evenimentul ”BINE AI VENIT, VACANȚA MARE!”, în 

colaborare cu doamna Bărbuță Gina Ionela, șef centru- Centru Social Multifuncțional din Lacu 

Dulce, acesta desfășurându-se în camera de joacă. Astfel, cei mici au explorat fiecare colț al 

camerei și s-au bucurat de jucăriile puse la dispoziție pentru a crea un cadru specific 

copilăriei. 

Cu ocazia acestui eveniment, copiii Centrului Comunitar ,,Bunici și Nepoți’’ și cei ai Centrului 

Social Multifuncțional din Lacu Dulce au interacționat și și-au stabilit singuri reguli de joc, 

învâțând în acest fel să comunice și să respecte diversitatea și unicitatea fiecărui copil în 

parte. 

14. În data de 10.07.2019 s-a desfășurat evenimentul "Școala părinților" – Nevoile copiilor 

noștri și rolul fiecărui membru din familie. Să-i învățăm pe copii să gândească. Subiectele 

abordate în cadrul întâlnirii au fost următoarele: categoriile de nevoi ale copilului; 

importanța tatălui în creșterea și dezvoltarea copilului; influența tatălui în dezvoltarea 

emoțională și socială a copilului; relația tatălui cu mama, influența indirectă asupra 

comportamentului și gândirii copilului; semnificația implicării tatălui atât pentru băieți cât și 

pentru fete; modele de "tată"; sfaturi privind implicarea pozitivă a părinților în viața copiilor. 

În cadrul întâlnirii, persoanele participante au fost informate cu privire la rolul părinților, cu 

precădere a tatălui în dezvoltarea socială și emoțională a copiilor.  

Persoanelor participante li s-a prezentat care sunt cauzele care generează absența tatălui din 

relația cu copiii: implicarea crescută a taților la serviciu, relația de cuplu defectuoasă, 
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contextul de viață în care a crescut tatăl, ritmul mai lent al taților de a se adapta la noua 

condiție de părinte. 

15. În data de 25.07.2019 a avut loc întâlnirea trimestrială în vederea creșterii eficacității 

intervențiilor de sănătate publică și a calității vieții, intitulată "STOP! RUPE LANȚUL 

INFECȚIEI! CUM SĂ NE SPĂLĂM PE MÂINI!" în colaborare cu Serviciul Public de Asistență 

Medicală și Administrare a Creșelor. La acest eveniment au participat reprezentanții Centrului 

Comunitar "Bunici și Nepoți" și cei ai instituției menționate mai sus, respectiv, doamna dr. 

Daniela - Narcisa Măciucă – medic coordonator, doamna dr. Carmen Carp, doamna Gina Sandu 

– asistent medical și doamna Emilia Coman – mediator sanitar. 

Doamna dr. Daniela – Narcisa Măciucă a prezentat participanților temele din cadrul întâlnirii, 

respectiv: hepatita A (semnificație, prevenire, simptome, modalități de transmitere, 

tratament), toxiinfecțiile alimnentare și îmbolnăvirile generate de bacterii, virusuri, paraziți. 

În continuarea evenimentului, doamna Gina Sandu – asistent medical, a explicat persoanelor 

prezente ce înseamnă hepatita A, cum se transmite, care sunt simptomele și cum putem 

preveni apariția acesteia. Aceasta a subliniat faptul că, spălatul mâinilor reprezintă cea mai 

eficientă cale de a preveni și de a stopa răspândirea germenilor care duc la apariția 

hepatitei. Doamna Gina Sandu – asistent medical- a adus în atenția tuturor care sunt 

momentele când trebuie să ne spălăm pe mâini. 

Ulterior, doamna dr. Carmen Carp a făcut o prezentare a toxiinfecțiilor alimentare: cum 

apar, care sunt semnele și cum putem preveni apariția acestora (prin prepararea hranei la 

temperaturi ridicate, prin depozitarea mâncărurilor în mod corespunzător la frigider și 

bineînțeles, printr-o igienă corectă). De asemenea, aceasta a explicat pe înțelesul tuturor 

care sunt tipurile de bacterii și paraziți, cum putem recunoaște prezența acestora și 

modalitatea în care putem acționa pentru îndepărtarea lor. Doamna Măciucă a concluzionat 

că mâinile reprezintă cea mai expusă parte a corpului la germeni care pot produce 

îmbolnăviri (bacterii, virusuri, paraziți).  

Cei prezenți au primit obiecte de igienă și material informative privind temele abordate în 

cadrul evenimentului. 

Ulterior, familiile prezente au fost informate în ceea ce privește serviciile și beneficiile la 

care pot apela pentru a preveni riscul separării copilului de familie.  

Conform HG 691/2015 situația de risc reprezintă orice situație, măsură sau inacțiune care 

afectează dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală ori socială a copilului, în familie 

sau în comunitate, pentru o perioadă determinată de timp.   

De asemenea, persoanelor participante li s-a adus la cunoștință procedura care trebuie 

urmată atunci când un părinte pleacă la muncă în străinătate. Copiii rămași acasă în urma 

plecării părinților la muncă în străinătate, fiind lipsiți de afecțiunea și supravegherea 

acestora, se confruntă cu dificultăți de ordin emoțional, școlar și social. În acest sens, părinții 
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au aflat cum pot gestiona aceste situații și cum pot construi alături de copiii lor o relație 

apropiată, constantă, bazată pe încredere și sinceritate. 

Nu în ultimul rând, celor prezenti li s-a amintit faptul că dacă știu cazuri de minori aflați în 

situație de risc sau care au părinți plecați la muncă în străinătate, pot sesiza Serviciul Public 

de Asistență Socială unde domiciliază minorul, astfel încât să poată realiza intervențiile de 

specialitate. 

16. În data de 09.08.2019, a avut loc evenimentul intitulat "Drepturile copilului. Învățăm să 

fim în siguranță!", în colaborare cu doamna Bărbuță Ionela-Gina, Șef Centru Social 

Multifuncțional - Lacu Dulce. Tema centrală a întâlnirii a constituit-o siguranța copiilor în 

contextul social actual. Doamna Bărbuță a explicat pe înțelesul celor mici ce  trebuie/nu 

trebuie să facă pentru a fi în siguranță, deoarece trebuie să știe despre existența persoanelor 

străine, nu la modul alarmist, ci la modul preventiv.  

Ulterior, doamna Bărbuță a propus celor mici să afle împreună, prin intermediul desenului, 

care sunt drepturile lor și cum sunt acestea illustrate în viata de zi cu zi. Astfel, copiii au 

descoperit că au dreptul la familie, dreptul la sănătate, dreptul la educație, dreptul la viață, 

fiecare transpunând pe hârtie propria viziune. 

În continuarea întâlnirii, cei prezenți au urmărit un filmuleț educativ, în care au fost redate 

în linii mari drepturile copilului într-un mod reprezentativ și specific universului copilăriei. 

La finalul evenimentului copiii au explorat cu interes camera de joacă a Centrului Comunitar 

"Bunici și Nepoți" legând prin intermediul jocului noi prietenii. 

De asemenea, părinții prezenți au fost informați din nou cu privire la serviciile oferite în 

cadrul Centrului Comunitar "Bunici și Nepoți" și Centrului Social Multifuncțional – Lacu Dulce, 

înțelegând astfel oportunitățile oferite în vederea dezvoltării sociale și emoționale a copiilor, 

dar și în vederea sprijinirii adulților pentru a face față dificultăților psiho-sociale care 

afectează relațiile familiale.  

17. În data de 24.09.2019 s-a derulat evenimentul "Școala părinților" – 

Agresivitate/Agresiune/Violența domestic. Tema centrală a discuției, condusă de doamna 

psiholog Herghelegiu Liliana, a fost reprezentată de violența domestică și vulnerabilitatea 

familială/individuală. 

În debutul întâlnirii persoanele participante au fost informate cu privire la semnificația 

termenilor de agresivitate, agresiune și violență. S-a adus în atenția celor prezenți 

caracteristicile sistemului familial care îl fac mai susceptibil la violență, comparativ cu alte 

grupuri, printre care: timpul mai mare petrecut împreună, gama largă de interese și activități 

care poate da naștere unor situații conflictuale, nivelul crescut al stresului ca urmare a 

schimbărilor majore de structură apărute ca rezultat al parcurgerii ciclului vieții de familie, 

normele culturale care permit violența în familie, etc. 

Discuția a continuat cu identificarea, împreună cu părinții, a cauzelor care generează 

violența, acest lucru transformând întâlnirea într-una interactivă și antrenantă. 
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Persoanele participante au fost informate cu privire la drepturile violenței domestice: la 

respectarea personalității, demnității și a vieții sale private; informarea cu privire la 

exercitarea drepturilor sale; protecție specială, adecvată situației și nevoilor sale; servicii de 

consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum și la asistență medicală gratuită, în 

condițiile prezentei legi. 

În data de 26.03.2019, între Direcția de Asistență Socială-Brăila și Serviciul Public de 

Asistență Medicală și Administrarea Creșelor-Brăila a fost încheiat un protocol de colaborare 

în vederea creșterii eficacității intervențiilor de sănătate publică și a calității vieții, prin 

intermediul mediatorilor sanitari.   

Colaborarea interinstituțională s-a desfășurat prin acțiuni de prezentare a avantajelor igienei 

personale, a locuinței și a spațiilor comune, popularizându-se în cadrul comunității măsurile 

de igienă și sănătate dispuse de autoritățile competente.  

În perioada aprilie-decembrie 2019 doamna Coman Emilia, mediator sanitar, a desfășurat, 

împreună cu reprezentanții Centrului Comunitar ‟Bunici și Nepoți‟, campanii de informare 

realizate prin deplasarea la domiciliul beneficiarilor centrului, în cadrul cărora au fost 

dezbătute diferite subiecte: combaterea gripei și simptomele acesteia; sfaturi utile privind 

simptomele și gripei și modalități de răspândire; igiena orală; viroze; tuberculoza; hepatita A; 

informații utile despre mediile prin care se transmite acest virus periculos şi modul cum 

poate fi contactat; prevenirea apariției bolilor infecțioase și a altor probleme de sănătate 

care afectează participarea copiilor la cursurile școlare; prevenirea bolilor cu transmitere 

sexuală; bolile copilăriei- simptome și modalități de intervenție, etc. 

18. În data de 28.10.2019, conform art. 2, alin. 2, lit. c din Protocolul de colaborare 

încheiat între  Direcția de Asistență Socială Brăila și Serviciul Public de Asistență Medicală și 

Administrare a Creșelor, a avut loc evenimentul PROMOVAREA PRINCIPALELOR METODE 

CONTRACEPTIVE ȘI PLANIFICARE FAMILIALĂ. La acest eveniment au participat reprezentanții 

Centrului Comunitar "Bunici și Nepoți" și cei ai instituției menționate mai sus, respectiv, 

doamna Dr. Daniela - Narcisa Măciucă – medic coordonator, doamna Dr. Adina Anastase- 

medic, doamna Iuliana Nedelcioiu – asistent medical și doamna Emilia Coman – mediator 

sanitar. Doamna Dr. Daniela – Narcisa Măciucă a prezentat participanților temele din cadrul 

întâlnirii, respectiv: bolile cu transmitere sexuală, principalele metode contraceptive, 

importanța planificării familiale și igiena intimă. 

Deși este un subiect sensibil, participanții au urmărit cu interes un film în care au fost 

prezentate cele mai comune boli care se pot transmite prin contact sexual: chlamydia, 

herpes, negi genitali- Human Paliloma Virus (HPV), gonoree, sifilis, boala pelvină 

inflamatorie, infecția tractului urinar, vaginita, păduchi genitali, paraziți interni, hepatita B, 

HIV/SIDA. 

În contextul unei societăți în care se înregistrează cele mai multe nașteri din Europa la fete 

cu vârsta de 10-14 ani iar rata avorturile a crescut alarmant, doamna doctor a precizat că 
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planificarea familială permite persoanelor să decidă asupra numărului dorit de copii și asupra 

intervalului dintre sarcini. Astfel, participanții au aflat că se pot adresa atât medicului de 

familie cât și cabinetului de planificare familială din comunitate unde pot beneficia de acces 

fără trimitere de la medicul de familie, informații și fără a fi însoțiți de părinți, chiar dacă 

vârsta solicitantului este sub 16 ani, consiliere gratuită pentru alegerea unei metode 

contraceptive adecvate, recomandări pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuală. 

În continuarea întâlnirii, doamna Dr. Adina Anastase- medic și doamna Iuliana Nedelcioiu – 

asistent medical le-au adus la cunoștință celor prezenți câteva reguli esențiale de igienă 

intimă, precizând faptul că orice semn care indică o afecțiune este un motiv întemeiat pentru 

ca persoana în cauză să se prezinte la medic pentru investigații. 

Participanții au primit materiale informative privind metodele contraceptive și planificarea 

familială, broșuri personalizate pentru fete și băieți aflați la vârsta pubertății, lista bolilor cu 

transmitere sexuală.  

La finalul întâlnirii, părinții au fost informați cu privire la drepturile copilului, drepturile și 

obligațiile părinților dar și a serviciilor publice disponibile la nivel local. 

La acest eveniment au participat 11 familii beneficiare de servicii oferite în cadrul Centrului 

Comunitar, discuțiile fiind interactive și cuprinzând sfaturi utile părinților. 

19. În data de 13.11.2019 a avut loc evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Bunăvoinței, 

eveniment organizat în colaborare cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 56, reprezentată de 

doamna educatoare, Ispas Săndița care a adus la cunoștința tuturor semnificația Zilei 

Bunăvoinței. Ulterior, copiii au vizitat și explorat, sub îndrumarea doamnei Ispas și a 

reprezentanților centrului comunitar, sălile de curs, fiind încântați de specificul fiecărei 

cadru de activitate. Astfel, cei mici au pășit cu pași timizi în universul picturii, al muzicii, 

teatrului și al jocului. 

La finalul întâlnirii, familia Călin, beneficiară a centrului comunitar ,,Bunici și Nepoți’’ a 

primit din partea micilor exploratori, pachete ce conțineau alimente, haine și jucării. 

20. În data de 19.11.2019 conform prevederilor Standard 6 "Sprijin și educație parentală"- 

Anexa 1 din Ordinul nr.289 din 06 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime 

obligatorii privind centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii și a ghidului 

metodologic de implementare a acestor standarde, a avut loc evenimentul "Școala părinților" 

– Rolul familiei în combaterea absenteismului școlar- O problemă mereu actuală”. La 

întâlnire au fost prezenți 7 părinți, beneficiari ai Centrului Comunitar ‘’Bunici și Nepoți’’.  

Tema centrală a întâlnirii a constituit-o absenteismul școlar, o problemă de actualitate care 

reprezintă primul factor asociat în mod direct cu abandonul școlar. Doamna psiholog 

Herghelegiu Liliana a explicat celor prezenți că absenteismul poate fi o formă de manifestare 

a devianței școlare și poate semnala reducerea atașamentului și a integrării copiilor în 

societate. Acesta este folosit de elevi ca o formă de agresiune pasivă împotriva școlii, fără a 
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le mai fi frică de posibilele pedepse ce ar surveni atât din partea conducerii instituției, cât și 

a părinților. 

La finalul întâlnirii participanții au completat un chestionar privind abandonul școlar și rolul 

educației copiilor în contextul de viață al fiecăruia. 

21. În data de 18.12.2019 reprezentanții COMDATA GROUP, doamna Dincă Mădălina și 

domnul Lipan Ionuț au îmbrăcat haina lui Moș Crăciun și au dăruit beneficiarilor centrului 

cadouri ce au constat în produse alimentare, haine și jucării. Astfel, familiile Nicoară Lucica-

Marcela și trei dintre copiii familiei Călin, respectiv Călin Zara-Florentina, Călin Manuel-

Gabriel și Călin Leonard-Ștefan au primit cu bucurie și emoție darurile.  

22. În data de 20.12.2019 a avut loc Serbarea de iarnă intitulată sugestiv ,,Moș Crăciun, adu-

ți și de mine-aminte”, serbare la care au participat 18 copii înscriși în Centrul Comunitar 

„Bunici și Nepoți“ precum și 12 copii înscriși în Centrul Social Multifuncțional din cartierul 

Lacu Dulce.  

Serbarea a debutat cu o reprezentanție susținută de domnul Pohariu Eugen, care a transpus 

colindele și cântecele de iarnă la un alt nivel, prin intermediul instrumentelor de suflat. 

Ulterior a urmat un moment sensibil, în cadrul căruia micii interpreţi ne-au cântat și încântat 

cu colindele şi melodiile alese prin care au eliberat cea mai puternică formă de magie 

specifică Sărbătorilor de iarnă. 

În continuarea evenimentului o parte din copiii înscrişi în Centrul Social Multifuncţional din 

cartierul Lacu Dulce, sub îndrumarea doamnei Gina Bărbuţă, a interpretat un colaj de melodii 

şi colinde de Crăciun. Ulterior, a venit Moş Crăciun cu daruri pentru toţi copiii prezenţi, 

aceştia primindu-le cu bucurie şi curiozitate şi mulţumindu-i moşului cu câteva versuri sau 

cântecele pregătite sau improvizate. 

În finalul întâlnirii, reprezentanții centrului comunitar au transmis, cu ocazia Sărbătorilor de 

iarnă, cele mai bune gânduri și urări celor prezenți. 

În cadrul Centrului Comunitar “Bunici și Nepoți” sunt organizate periodic campanii de 

colectare a obiectelor vestimentare, produse alimentare neperisabile, rechizite școlare, 

jucării, cărți, produse electronice (televizor, sistem de operare PC), care ulterior sunt donate 

familiilor nevoiașe care beneficiază de serviciile oferite în cadrul centrului. 

Conform Standardului nr. 8 "Proceduri administrative și de management" din Ordinul 

289/2006 pentru aprobarea ’’Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere și 

sprijin pentru părinți și copii și a ghidului metodologic de implementare a acestor 

standarde’’ s-au întocmit procese-verbale ale reuniunilor de lucru cu echipa interdisciplinară 

din cadrul Centrului Comunitar "Bunici și Nepoți". 

Pe parcursul perioadei 01.01.2019-31.12.2019, activitățile centrului au fost monitorizate prin 

afișarea  programului de  desfășurare  și  postarea  pe pagina de facebook a diverselor imagini 

reflectând modul de derulare al acestora. 
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Periodic, au fost apelați telefonic părinții în vederea mobilizării copiilor pentru participarea 

acestora sub îndrumarea atentă a voluntarilor la activitățile extracurriculare respectiv: 

desen, canto, teatru, dans și instrumente muzicale. Au fost discuții interactive și constructive 

între specialiști, părinți și voluntari în vederea determinării și altor copii să participe la 

activități și de asemenea, motivarea celor care frecventează, prin expunerea lucrărilor 

efectuate pe panourile centrului în vederea recunoașterii eforturilor depuse, precum și 

provocarea, încântarea și atragerea altor copii să participe la aceste activități. 

Specialiștii centrului s-au deplasat pe raza centrului istoric vechi al municipiului Brăila unde 

au distribuit pliante și flayere cu informații utile pentru a promova serviciile acordate și 

activitățile extracurriculare oferite de centru, precum și informarea comunității privind 

documentele necesare înscrierii.  

S-au efectuat evaluări periodice ale implementării planurilor personalizate de consiliere 

pentru familiile admise în centrul comunitar, precum și evaluări psihologice concretizate în 

fișa de evaluare psihologică a familiei și copilului. 

Specialiștii centrului comunitar au ca obiective,  pentru anul 2020: 

- creșterea numărului de părinți care conștientizează nevoile copilui de a se dezvolta într-un 

mediu familial stabil din punct de vedere emoțional;  

-creșterea numărului de părinți care conștientizează factorii ce pun în pericol sănătatea, 

securitatea, dezvoltarea morală, educația și integrarea socială a copilului, îmbunătățirea 

abilităților părinților în ceea ce privește îngrijirea și dezvoltarea copiilor; 

- reducerea numărului de copii instituționalizați datorită unor dificultăți temporare prin care 

trec părinții acestora;  

-creșterea gradului de implicare a profesioniștilor din serviciile comunitare în depistarea 

precoce a riscurilor care determină separarea copilui de familia sa; 

-continuarea promovării serviciilor acordate în cadrul centrului și a activităților 

extracurriculare care se vor desfășura. 
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