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1997–ben Kovászna Megye Tanácsának 

határozatával jött létre a Kovászna Megyei 

Gyermekjogvédelmi Igazgatóság, megyei 

érdekeltségű intézmény, melynek fő 

feladata a gyermekvédelmre irányult.  

 

Nyolc évvel később, 2005. januárjától kapta 

a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

elnevezést. A régi-új intézmény a megyei 

szinten működő szakosított gyermek-

védelmi igazgatóság és a megyei szociális 

közszolgálat összevonásával jött létre. 

 

Feladatköre ez{ltal kibővült: megyei 

szinten biztosította  a gyermekek, a család, 

az egyedül{lló személyek, az idősek, a 

fogyatékkal és minden más szükség-

helyzetben levő személy védelmére 

vonatkozó szociális gondozási politikák és 

stratégiák alkalmazását. 

 

A tizenöt év munkájára visszatekintve, úgy 

gondolom mindnyájan elmondhatjuk, 

hogy nem volt könnyű. Rengeteg kitartó 

munka áll a megvalósítások mögött. 

Tulajdonképpen úttörő munk{t v{llaltunk 

mindazok, akik elköteleztük magunkat, 

hogy ebben a rendszerben dolgozunk. 

 

A 15 év alatt sikerült egy teljesen új 

intezményrendszert felépítenünk, egy új 

szociális hálót kialakítanunk. Egy olyan 

rendszert, amely immár európai 

jogszabályokon alapul, és amely, ha nem is 

teljes mértékben, de megpróbálja a megye 

szociális szükségleteit lefödni. 

 

Az évek során pályázatok és Kovászna 

Megye Tanácsának támogatásával sikerült 

a régi hagyományos intézményeket 

felszámolni, átalakítani, és a szükségle-

teknek megfelelően egy teljesen új 

rendszert létrehozni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokan, ha nem is a kezdetektől, de m{r jó 

néhány éve a rendszerben dolgozunk, és 

mindvégig legjobb tudásunkat adtuk és 

 

Évfordulók 

Aniversări 
 

 

Tizenöt év távlatából 
 

Vass Mária 

Vezérigazgató 
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adjuk, hogy Kovászna megye szociális 

rendszere példaértékű legyen. 

 

Természetesen a fejlődés és a minőségi 

szolgáltatások alapja a képzett szak-

emberek jelenléte, valamint a hatékony és 

sokoldalú együtműködés, bel- és külföldi 

intézményekkel és civil szervezetekkel. 

 

Köszönet mindazoknak, akik az évek során 

önzetlen munkájukkal és legjobb 

tudásukkal hozzájárultak ezen szép 

eredmények megvalósításához. 

 

Mivel ismét egy évet zárunk minden 

kollégának, munkatársnak, valamint 

ellátottnak kívánok a továbbiakban 

kitartást, hitet munkájuk eredményes-

ségében, jó egészséget és egy sikerekben 

gazdag boldog új évet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Judeţeană pentru Protecţia 

Copilului Covasna a fost înfiinţată în anul 

1997 pe baza Hotărârii Consiliului 

Judeţean Covasna, ca instituţie de interes 

judeţean, cu atribuţii în domeniul protecţiei 

copilului. 

 

Opt ani mai târziu, prin comasarea 

Direcţiei Judeţeane pentru Protecţia 

Copilului Covasna şi a Serviciului Public 

de Asistenţă Socială, din ianuarie 2005 a 

căpătat denumirea de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna. 

 

Astfel, îndeplineşte atribuţii atât în 

domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanei singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap şi orice alte 

persoane aflate la nevoie, asigurând astfel 

aplicarea strategiilor şi politicilor de 

asistenţă socială la nivelul judeţului. 

 

Dacă analizăm activitatea noastră de 15 

ani, cred, că toţi putem afirma, că nu a fost 

uşor. În spatele realizărilor se află 

persistenţa noastră. 

De fapt, noi, toţi care ne-am asumat 

responsabilitatea de a lucra în acest 

domeniu, am fost deschizători de drum. 

 

În 15 ani am reuşit să clădim un sistem nou 

şi să dezvoltăm a nouă  reţea de asistenţă 

socială. De fapt o reţea, care deja se 

bazează pe norme europene, şi dacă nu 

chiar în totalitate, dar încercăm să 

acoperim nevoile sociale ale judeţului. 

 

În decursul acestor ani prin proiectele 

implementate şi beneficiind de sprijinul 

Consiliului Judeţean Covasna, am reuşit să 

desfiinţăm şi să reorganizăm instituţiile de 

tip vechi şi să înfiinţăm servicii alternative 

moderne conform nevoilor. 

 

Mulţi dintre noi, chiar dacă nu toţi de la 

începuturi, lucrăm de câţiva ani buni în 

sistem; pe tot parcursul acestor ani am dat 

(şi dăm în continuare) dovadă de dăruire, 

oferind cele mai bune cunoştinţe ale 

noastre, ca sistemul social al judeţului 

 

Din retrospectiva a 15 ani 
 

Vass Mária 

Director general 
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Covasna să fie un exemplu de bună 

practică. 

 

Este adevărat că baza dezvoltării şi a 

serviciilor de calitate este condiţionat de 

prezenţa specialiştilor, respectiv 

colaborarea eficientă şi multilaterală cu 

instituţiile publice şi private din ţară şi din 

străinătate. 

 

Doresc să mulţumesc pentru toţi cei care 

prin devotamentul şi prin oferirea de cele 

mai bune cunoştinţe  ale lor au contribuit la 

aceste realizări frumoase. 

 

Deoarece suntem la finalul unui an, doresc 

în continuare tuturor colegilor, 

beneficiarilor şi colaboratorilor 

perseverenţă, credinţă în eficienţa muncii 

pe care le desfăşoară, sănătate, succes şi un 

An Nou Fericit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu prilejul acestui eveniment, am 

organizat o petrecere surpriză împreună cu 

copiii pentru educatorii din Casa Familială 

Întorsura Buzăului. Tematica petrecerii a 

fost “Halloween-ul”, astfel ca, toţi copiii 

din casă au participat la amenajarea 

decorului în această privinţă. 

 

Au confecţionat dintr-un dovleac un 

lampadar iluminat, o vrăjitoare dintr-o 

mătură cu frunze şi flori uscate, au decorat 

livingul casei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiind petrecere tematică, fiecare copil şi-a 

ales un costum prin care să interpreteze un 

rol anume, astfel am avut: mafioţi, rege, 

pirat, ospătar, ţigan şi “dame de 

companie”. Fiecare dintre ei a trebuit să-şi 

prezinte costumul, să spună câteva cuvinte 

despre personaj, o poezie sau un banc, iar 

la sfârşit să motiveze ce le place şi/sau  ce 

nu le place în casa familială. Toate acestea 

au fost jurizate de către şeful casei, 

educatori, psiholog şi asistent social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trei ani de la înfiinţarea Casei 

Familiale nr. 1 din Întorsura Buzăului 
 

Grigore Bianca 

Asistent social 
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După acestea a urmat o “tombolă de 

pedepse” pentru adulţii din casă, copiii s-

au amuzat teribil la realizarea pedepselor 

şi au savurat momentul în care ei deţineau 

controlul şi că puteau să le dicteze adulţilor 

ce să facă.   

 

Premiile pentru realizarea pedepselor au 

fost confecţionate de ei, desenând felicitări 

cu dedicaţie pentru fiecare adult în parte. 

 

La final, şeful casei le-a făcut şi el o 

surpriză, a comandat pizza, fapt care i-a 

bucurat foarte mult pe copiii noştri. Seara, 

pentru cei mici, s-a incheiat cu vizionarea 

filmului de animaţie “Shrek” şi cu multe 

boluri de floricele< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tíz éve, 2002. szeptemberében indultak az 

első rehabilit{ciós programok az autizmus 

spektrumzavarban és/vagy érzékelési 

zavarokban szenvedő gyerekek sz{m{ra 

létrehozott nappali központban. A központ 

megálmodója Herbszt István, a Megyei 

Gyermekjogvédelmi Igazgatóság vezéri-

gazgatója volt, aki e sorok íróját kérte fel 

arra, hogy állítson össze egy pályázatot 

annak érdekében, hogy a központ 

létrehozásához szükséges anyagi fedezet 

biztosítva legyen. 

 

A pályázat megírását két tanulmányút 

előzte meg. Az elsőre 2000. m{rcius{ban, a 

másodikra 2000. szeptemberében került 

sor; mindkét látogatás célja a Temes 

Megyei Gyermekjogvédelmi Igazgatóság 

és a Bethany Szociális Szolgáltatások 

Alapítványa által működtetett, autizmus 

spektrumzavarban szenvedő gyerekek 

rehabilitációját ellátó nappali központ 

megismerése és feltérképezése volt. E 

központ felépítése és működése később 

modellként szolgált a pályázat 

megírásában.     

 

A pályázat leadása 2001. márciusában 

történt meg, a központ létrehozásának 

indokl{s{ban pedig a következő érvek 

szerepeltek:  

 

 2001. elején a baróti 4-es számú 

Elhelyezési Központban 10 autisztikus/ 

érzékelési zavarokban szenvedő gyerek 

volt beutalva. Az autisztikus/érzékelési 

zavarokban szenvedő gyerekek e 

viszonylag magas aránya (30%) tette 

szükségessé egy komplex rehabilitációs 

program kidolgozását és beindítását. 

 Az intézetekben elhelyezett fogyatékkal 

élő gyerekeknek minim{lis esélyeik 

vannak az intézmények elhagyására. 

 Valamennyi fogyatékkal elő gyerek 

sz{m{ra biztosítani kell fejlesztő 

programokban való részvételüket. 

 Hasonló jellegű szolg{ltat{sok hi{nya a 

megyében. 

 T{mogató jellegű szolg{ltat{sok 

létrehozása autista gyerekek szüleinek.   

 

A felsorolt érvek meggyőzőek lehettek, a 

“Children first” (PHARE Ro9905.02) 

 

Tíz éves az autizmus 

spektrumzavarban szenvedő 

gyerekek Rehabilitációs Központja 

 

Székely Csaba Flórián 

Központvezető 
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pályázati kiíráson a pályázat ugyanis 

elnyerte az Európai Unió támogatását. A 

támogatás teljes összege 54.600 euró volt.  

 

A program 2001. október 10-én indult 

útjára, a Pénzügyminisztérium (C.F.C.U.) 

és a Kovászna Megyei Gyermekjogvédelmi 

Igazgatós{g között megkötött szerződés 

al{ír{s{nak pillanat{ban. Ezt követően 

felgyorsultak az események a Központ 

megvalósítása érdekében. Az ingatlan 

megv{s{rl{sa és felújít{sa, és az első 

szakemberek (központvezető, admi-

nisztrátor, szociális munkás, pszichológus) 

alkalmazása után került sor a szakképzett 

nevelők kiv{l{szt{sra. A sikeresen 

vizsgázottakra máris egy képzés várt: a 

temesvári Bethany Szociális Szolgáltatások 

Alapítványa és az egyesült államokbeli 

Healing Hands Inc. szakemberei 2002. 

márciusában, egy ötnapos képzésen 

ismertették a szakma alapjait.   

 

Ezzel szinte egyidőben indult el a hivat{sos 

nevelőszülők toborz{sa, kiv{laszt{sa és 

képzése is. Ezt követte a kézdivásárhelyi és 

baróti elhelyezési központokban lévő, 

autizmus spektrumzavarban / érzékelési 

zavarokban szenvedő gyerekek elhelyezése 

a kiv{lasztott nevelőszülőknél.     

 

Május végén a Központ három munkatársa 

Temesváron egy újabb, 40 órás képzésen 

vehetett részt. Hazaérkezésük után 

kezdődött meg a gyerekek felmérése, az 

első egyéni fejlesztési tervek össze{llít{sa 

és a tulajdonképpeni rehabilitációs munka 

megtervezése. Ebben a Központ 

munkatársai rendkívül hasznos szakmai 

segítséget kaptak a Diane Jensen által 

vezetett Healing Hands szakembereitől.  

 

Júniusban az Igazgatóság az öt szakképzett 

nevelővel is megkötötte a munka-

szerződéseket, így a Központ személyzete 

teljessé vált.  

 

Az első 11 autizmus spektrumzavarban / 

érzékelési zavarokban szenvedő gyerek 

szeptember elején kezdte el a rehabilitációs 

programot a Központban. Napi 

programjuk az alábbi tevékenységeket 

foglalták magukba: szenzo-motoros 

tevékenységek, kognitív tevékenységek, 

beszéd- és kommunikációfejlesztés, zene és 

mozgás, masszázs, buco-motoros 

tevékenységek, szabadtéri tevékenységek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt a programot minden nevelő két-két 

gyerekkel végezte, eleinte h{rom, később 

már csak két csoportra osztva. A rövid 

t{vú célok természetesen a fejlődésben való 

elmaradás és a fogyatékosság miatt 

hiányzó funkciók, készségek és ismeretek 

pótlólagos kialakítása és fejlesztése volt, 

hosszú távon pedig a gyerekek 

társadalomba illetve csoportba való minél 

jobb beilleszkedése, alkalmazkodása, a 

kommunikáció képességének és az 
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önállóságnak a kialakítása az általuk 

elérhető legmagasabb fokon.  

A fejlesztő programok hatékonyságának 

növelése érdekében bevezettük a 

rendszeres találkozókat a gyerekek szülei 

és a Központ szakemberei között. Ezek a 

megbeszélések eleinte időszakosak voltak, 

néhény éve pedig az új fejlesztési tervek 

bevezetéséhez kötődnek. E tal{lkozók célja 

a gyerekek fejlődésére vonatkozó 

kölcsönös informálás, illetve olyan 

fejlesztési célok kitűzése, amelyek az új 

egyéni fejlesztési tervek alkotórészei 

lesznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az évek során sem a célok, sem azok 

megvalósításának módozata nem változott. 

A Központban zajló fejlesztő 

tevékenységeket – lehetőségeink szerint – 

különböző, ter{pi{s célú programokkal 

egészítettük ki. Így vezettük be 2005-ben a 

nyári táborozást, amelyet azóta is minden 

évben megszervezünk. Így lett rövid ideig 

a rehabilitációs program része a 

gyógyúsz{s, amelyet később a 

hippoterápiás tevékenység váltott fel. 

Szintén e célt szolgálták azok a hosszabb-

rövidebb kirándulások, amelyeket 

időszakosan szerveztünk, és amelyek 

valamilyen módon mindig kapcsolódtak az 

éppen aktuális fejlesztési terv 

tematikájához.   

A központban zajló tevékenységek 

ismertetése, bemutatása céljából 2004. 

decemberében megszerveztük az első 

AUT-EXPO elnevezésű ki{llít{st. Olyan 

tárgyakat állítottunk ki, amelyeket a 

Központba bejáró gyerekek önállóan, 

részleges, illetve teljes segítséggel 

készítettek. Ezzel hozzájárultunk annak 

tudatosításához is, hogy a sérült személyek 

is rendelkeznek kiemelkedő képességekkel, 

képesek értékteremtésre és helyük van 

közöttünk a társadalomban. Idén már a 

nyolcadik ki{llít{st rendeztük meg, „AUT-

EXPO 10.8” címmel.  

 

A Központ az elmúlt tíz évben mintegy 45 

autizmus spektrumzavarban / érzékelési 

zavarokban szenvedő gyerek (és azok 

csal{djai) sz{m{ra nyújtott különböző 

szolg{ltat{sokat. Míg az első néh{ny évben 

elsősorban hivat{sos nevelőszülőknél 

elhelyezett, fogyatékkal élő gyerek vett 

részt a fejlesztő programokban, később ez 

az arány megfordult, és inkább saját 

csal{djukban nevelkedő gyerekek 

látogatták (és látogatják) a Központot. A 

gyerekek nagy része (36) teljes 

rehabilitációs program szerint végezte a 

fejlesztő tevékenységeket (a hét minden 

napján, 8:30-tól 15:30-ig), kisebb részük (8) 

heti két alkalommal, egy gyerek pedig 

havonta egy hetet tölt a Központban.    

 

A fejlesztő programok hatékonys{g{nak, 

illetve a fokozatosan bevezetett óvodai 

integr{ciónak köszönhetően öt autizmus 

spektrumzavarban szenvedő gyerek 

kerülhetett be különböző óvodai csoportba, 

illetve öt gyerek kezdhette el az iskolát 
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hagyományos vagy alternatív oktatásban. 

Tizenkét fogyatékkal élő gyerek a speci{lis 

oktatásban folytatta a rehabilitációs 

programokat, hét gyerek pedig, miután 

betöltötték hetedik életévüket, a 2008-ban 

megnyílt kilyéni Székely-Potsa 

Rehabilitációs Központba kerültek át.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Áprilisban került sor az immár 

hagyományos Szakmai Nap megszerve-

zésére. A harmadik találkozó ismét a 

Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Igazgatóság Sajtó utcai 

székhelyén zajlott le. A Szakmai Nap 

tematik{ja ezúttal a megelőzés volt, és 

olyan meghívottak előad{sait hallhatta a 

közönség, akik jól felkészült és tapasztalt 

szakemberei e területnek.  

 

Adrian Vlădoiu, az Országos 

Emberkereskedelem Elleni Ügynökség 

munkatársa és Mircea Milos a Kovászna 

Megyei Rendőrfőkapit{nys{g tisztje az 

emberkereskedelemről tartott előad{st. 

Demeter Mária a gyereknevelés 

hatékonys{g{t fejlesztő, a baróti Nappali 

Központban szervezett csoportos 

tevékenységeket mutatta be,  Kádár Csilla 

és Maksai Deregán János, a 

sepsiszentgyörgyi Közösségi Szociális 

Igazgatóság munkatársai a prevenció 

holisztikus szemléletéről, Sibianu Adél és 

Rákos Zsolt Levente, a Kovászna Megyei 

Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Igazgatóság szociális munkásai pedig a 

gyermekelhagy{s megelőzéséről beszéltek. 

Az előad{sok sor{t Szép-Márk Linda 

pszichológus anyaga zárta, bemutatójának 

címe: „Tudni kell a veszélyhelyzetet 

időben felismerni, a következményeket 

átgondolva helyesen dönteni, ha kell 

visszautasítani, ha lehet, elkerülni”.          

 

În luna aprilie a avut loc cea de a III-a 

ediţie a Zilei Specialiştilor. Întâlnirea s-a 

desfăşurat la sediul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna din strada Presei. De data aceasta 

tematica principală a fost prevenţia, fiind 

invitaţi specialişti cu o vastă experienţă în 

domeniu.  

Adrian Vlădoiu şi Mircea Milos, ofiţerii 

Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de 

Persoane respectiv a Inspectoratului 

Judeţean de Poliţie au prezentat un 

material despre traficul de persoane. 

Demeter M{ria a prezentat activităţile de 

grup organizate la Centrul de Zi din 

Baraolt pentru părinţii copiilor care 

frecventează Centrul, K{d{r Csilla şi 

Maksai Deregán János, specialiştii Direcţiei 

de Asistenţă Comunitară din Sfântu 

Gheorghe au vorbit despre abordarea 

holistică a prevenţiei, iar asistenţii sociali 

Sibianu Adél şi Rákos Zsolt Levente au 

susţinut o prelegere despre prevenirea 

abandonului. Şirul prezentărilor a fost 

încheiat de către Szép-Márk Linda, 

psiholog în cadrul D.G.A.S.P.C. Covasna. 

Titlul materialului: „Trebuie să ştim să 

recunoaştem în timp pericolul, să fim în 

stare de a lua o decizie bună, luând în 

calcul şi consecinţele, dacă este nevoie să 

respingem, dacă este posibil, să prevenim”:    

 

 

A III. Szakmai Nap 

A III-a ediţie a Zilei Specialiştilor 
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A gyerekek nevelését manapság nem egy 

spont{n, véletlenszerű tevékenységként 

tartják számon, amelyet abból is 

észlelhetünk, hogy egyre több szülő kér 

segítséget szakemberektől, amikor 

problémákba ütközik a nevelés terén.  

 

Ilyen alakalom volt a baróti Nappali 

Központba járó gyerekek szüleinek 

szervezett szülőértekezlet is, amelynek 

keretében a szülők elpanaszolt{k a 

gyereknevelés terén tapasztalt 

elakadásaikat. Ekkor fogalmazódott meg a 

gondolat, hogy szülősegítő szolg{ltat{sra 

van szükség.  

 

A beavatkozási tervnek a megírásakor 

próbáltam beleélni magam a szociálisan 

h{tr{nyos helyzetű any{k helyzetébe, 

mivel azt gondoltam így jobban 

átérezhetem, mire van szükségük. Nehéz 

lehet számukra az a tény, hogy 

gyermekeiket nem tudják önállóan nevelni, 

ugyanis más emberek segítségére 

szorulnak. Nap mint nap átélik a 

gondoktól terhes családi életet, a családi 

konfliktusokat, szembesülnek nehéz 

anyagi helyzeteikkel. Ilyen körülmények 

között megterhelő feladat a 

gyermeknevelés. Miközben ezek a 

gondolatok jártak a fejemben, arra a 

következtetésre jutottam, hogy nagyon 

hiányozhat ezeknek az anyáknak az 

életükből a megértés, elfogad{s, a szeretet 

és a nyugalom. Ekkor elhatároztam, hogy a 

csoportmunka alatt megpróbálom ezeket 

az értékeket előtérbe helyezni. 

 

A szülői rizikófaktorok közt 

megemlíteném a következőket: szorongás, 

depresszió, alacsony önértékelés, érzelmi 

problémák, éretlenség, szerhasználat, 

függőség (alkohol, gyógyszer, drog), 

mentális betegségek, gyenge szociális 

készségek, személyközi kapcsolatok 

hi{nya, izol{ció, mag{nyoss{g, erőszakos 

partner, erőszakos csal{dtag. Családi 

rizikófaktorok: szegénység, alacsony 

jövedelem, zsúfolt, rossz lakás-

körülmények, mostohaszülő, gyakran 

változó partnerek a családban, érzelmi, 

földrajzi elszigeteltség, szociális, közösségi, 

szakmai támogatás hiánya, anyától való 

korai elv{laszt{s (szülők esetébe is), 

nagyon fiatal szülő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azért tartottam jó ötletnek, a csoportos 

foglalkoz{st a szülőkkel, mert a t{mogató 

A gyermeknevelés hatékonyságának 

fejlesztése a baróti Nappali 

Központba járó gyermekek szüleinél  

Szülősegítő szolg{ltat{s 

 

Demeter Mária 

Szociális munkás 
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csoportnak megvan az az előnye, hogy ott 

a szülők megoszthatj{k egy bizonyos 

problémával kapcsolatos tapasztalataikat, 

és ez{ltal a problém{knak különböző 

megközelítési módozatai lesznek 

elérhetőek. Kor{bbi tapasztalatok azt is 

alátámasztják, hogy a „Szülők Iskolája” 

típusú programok alkalmat nyújtnak az 

intézmény és a szülők közti kapcsolat 

javít{s{ra, mivel mindkettőjüket az a közös 

cél vezérli, hogy a gyerekek megfelelően 

fejlődjenek.  

 

Mindezek reményében a baróti Nappali 

Központban is elindítottuk a szülő 

iskoláját, amely 2011. november 11-től 

2012. február 21-ig tartott.  

 

Ennek a programnak egyik fontos célja 

volt, hogy megelőzzük a fizikai 

bántalmazást a gyerekek körében, hiszen 

látható, hogy ebben a tekintetben magas a 

rizikófaktor ezen családoknál. 

 

A csoportmunka általános célkitűzése a 

gyermekek harmonikus nevelése, 

amelyben az anya fontos szerepet vállal. 

Konkrét, specifikus célkitűzések voltak a 

szoci{lisan h{tr{nyos helyzetű any{k 

szociális és személyes készségeinek 

fejlesztése, szülői kompetenci{ik 

megerősítése, hatékony nevelései 

módszerek elsajátítása. 

 

A csoportmunkára kéthetente, hét  

alkalommal került sor, melynek időtartama 

120 perc volt. Ebben a programban nyolc 

szociálisan hátrányos helyzetű anya vett 

részt, akiknek a gyerekei a baróti Nappali 

Foglalkoztató Központba járnak. 

 

A tal{lkozók alatt a következő tematikus 

nevelési módszerek kerültek megbeszé-

lésre, valamint szerepjátékokkal való 

kipróbálásra, eljátszásra, gyakorlásra: 

figyelem, jutalmazás, dicséret, nemet 

mond{s, mellőzés, büntetés. 

 

A szülők minden tal{lkozó végén h{zi 

feladatot kaptak, amellyel arra próbáltuk 

ösztönözni őket, hogy a hétköznapjaikba is 

igyekezzenek beépíteni az itt tanultakat, 

annak reményében, hogy ha kipróbálva 

sikert érnek el, akkor feszült helyzeteikben 

a fizikai bántalmazás helyett inkább ezeket 

alkalmazzák. 

 

A legtöbb helyről ezek az any{k panaszt 

halnak a gyerekeikről, ezért a 

csoportmunka alatt igyekeztünk a pozitív 

mintanyújtásra, valamint arra irányítani a 

szülők figyelmét, amibe a gyereke ügyes, 

hogy ne folyton a hiányosságokra 

figyeljenek. 

 

Összefoglaló és önreflexióként néhány 

személyes tapasztalatot említenék. 

Fontosnak tartom az adott időszak 

jellemzőit figyelembe venni a szülők 

életében, ugyanis h{tr{ltató tényező volt 

nálunk, hogy a csoportot nyáron kezdtük 

el, amikor több kertimunka adódott a 

szülők sz{m{ra, ezért azt{n késő ősszel 

újraindítottuk a csoport és így már sikerült 

a szülőnek gyakrabban részt venniük a 

tevékenységeken. 

 

Voltak nehéz pillanatok, meg kellett 

szokni, hogy ezt a csoportot „m{sképp” 

kell vezetni. Igyekeztünk úgy felkészülni, 

hogy kis és nagy létszámmal is véghez 

lehessen vinni a csoporttervet. A mottónk a 
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következő volt: két jelenlevő szülő siker és 

nem kudarc! 

Nagy sikernek örvendtek a játékos, 

bemelegítő feladatok, melyek megfelelő 

légkört teremtettek a fejlődésre. Fontosak 

voltak a csoportszabályok megbeszélése, 

betartása, párat közülük megemlítenék: 

egymás szavába ne vágjanak, valamint az 

én-üzenetek gyakorlása.  

 

Ugyancsak fontos volt a szóbeli meghívó 

mellett, az ír{sos emlékeztető a csoportülés 

időpontj{ról, mivel a szülők hajlamosak 

voltak, hogy elfelejtsék azt. 

 

A csoportülések végén a nevelési 

módszerekről a szülők rövid kis szórólapot 

kaptak, emlékeztetőként a csoportban 

elhangzottakról. 

 

Munkánk végeztével tudatában vagyunk 

annak, hogy ez a hét találkozó nem 

hozhatott gyökeres v{ltoz{st a szülők 

nevelési módszereiben, de hiszem, hogy 

letette az alapokat. Inkább az új  készségek 

elsajátítására került a hangsúly, mint az 

attitűdök megv{ltoztat{s{ra hiszen az a 

tapasztalat, hogy a beépülés után 

megv{ltozik az attitűd is. 

 

A csoportmunka alatt az anyák másfajta 

megvil{gít{sból l{thatt{k a szülői 

szerepüket, és ha nehéz pillanataikban 

eszükbe jut a csoportban elhangzott egy- 

két ötlet, javaslat, akkor reméljük, hogy 

fokozatosan elindulhat a változás, 

mentalitásváltás. Végezetül azt gondoljuk, 

hogy a Nappali központban folyamatosan 

szükség van családi vagy egyéni 

tanácsadásra, amelyet felajánlottunk a 

szülőknek, és amikor szükségét érzik, 

élhetnek vele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Clienţii centrului de Zi Baraolt sunt elevi 

cu vârste cuprinsă între 7-14 de ani, 

proveniţi din familii defavorizate, cu 

condiţii grele de trai.  

 

Centrul de zi din Baraolt are ca misiune 

prevenirea abandonului şi instituţiona-

lizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul 

zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, 

recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a 

deprinderilor de viaţă independentă, 

orientare şcolară şi profesională etc. pentru 

copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, 

consiliere, educare etc., pentru părinţi sau 

reprezentanţi legali. 

 

Planul intervenţiei a fost elaborat pentru 

părinţii copiilor din Centrul de Zi din 

Baraolt. Centrul este frecventat de 14 de 

copii, pritre care sunt şi fraţi, de aceea la 

întălnirile planificate participă 8 mame. 

 

Ideea formării acestui grup a venit cu 

ocazia unei şedinţe pentru părinţi, care se 

ţin de obicei lunar, când i-am întrebat pe 

participanţi, dacă şi-ar dori să ne întălnim 

pentru a discuta despre problemle şi 

greutăţile statutului de părinte şi dacă ar fi 

 

Dezvoltarea eficacităţii creşterii 

copilului la părinţii copiilor din 

Centrul de Zi Baraolt 

 

Demeter Mária 

Asistent social 
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interesaţi ca în cadrul acestor întălniri să 

însuşească mijloace şi  practici educaţionale 

mai optime, mai eficiente de creştere a 

copiilor. Părinţii au fost deschişi, interesaţi 

cu privire la aceste activităţi, astfel ne-am 

căzut de acord cu datele întălnirilor 

următoare. 

 

Focus grupul a fost coordonat de către 

asistentul social  şi psihologul Complexului 

de Servicii Comunitare Baraolt. Întălnirile 

au fost planificate bisăptămânal, în fiecare 

zi de vineri, cu o durată de o oră şi 

douăzeci de minute în incinta clădirii 

instituţiei, respectiv în Centrul de 

Reabilitare, unde există o sală potrivită 

pentru a ţine activităţile de grup, formate 

din opt părinţi (mame). 

 

Condiţiile participării activităţilor de grup 

au fost: prezenţa la fiecare întâlnire într-o 

ţinută comodă. Grupul a fost unul stabil, 

de sprijin cu şapte întruniri, membrii 

grupului au fost egali, activităţile au fost 

orientate către probleme concrete reale, iar 

accentul a fost pus pe dezvoltarea 

competenţelor şi abilităţilor parentale 

optime şi pe abilitatea rezolvării 

problemelor. 

 

Considerăm ca fiind foarte importante în 

intervenţie dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare, a consecvenţei, a persistenţei 

şi a fermităţii. În cadrul  întâlnirilor am 

organizat: exerciţii de dezvoltare a 

empatiei, a abilitităţilor de comunicare, 

precum şi jocuri situative. A fost menţinut 

şi importanţa acordării atenţiei atât 

dezvoltării personalităţii căt şi întăririi 

încrederii în sine şi formării imaginii de 

sine. 

Obiectivul nostru general a fost educaţia 

armonioasă a copiilor, în care mama are un 

rol important. Totodată am mai avut 

obiectiv general şi ca părinţii să ignore 

metodele tradiţionale de disciplinare, cum 

ar fi abuzul fizic. Obiective concrete, specifice 

au fost ca mamele defavorizate social să-şi 

dezvolte competenţele sociale şi personale, 

să-şi consolideze competenţele parentale 

existente şi să înveţe metode eficiente de 

educare. 

 

În acest program am încercat să implicăm 

părinţii ca parteneri, ca să încercăm să 

accentuăm participarea şi stimularea 

eforturilor părinţilor. A-i ajuta cu aceasta 

părinţii să-şi construiască un set de abilităţi 

parentale, care pot produce schimbări la 

nivelul comportamentelor cu problemă. 

 

La terminarea grupului, memebrii au 

discutat despre ceea ce au achiziţionat şi 

despre ataşamentul personal la grup. Am 

încercat să-i încurajăm memebrii grupului 

să transpună cele învăţate în situaţii din 

afara grupului şi să se gândească cum să 

găsească soluţii pornind de la ceea ce au 

învăţat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despre prevenţie 

Kádár Csilla, consilier 

Maksai Deregán János, referent 
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Există o tendinţă universală în abordarea 

problemelor terestre şi anume din punct de 

vedere holistic, privit ca un întreg. 

 

Deasemenea şi problemele, cazurile cu care 

se ocupă portecţia copilului trebuie 

abordate în întregime, fără a ne rezuma 

doar la copil, soluţionarea cazului trebuie 

să includă toată familia. Pilonul de bază şi 

cel major în creşterea şi educarea copilului 

îl reprezintă familia. Familia are o influenţă 

majoră în dobândirea identităţii, a 

personalităţii lui, astfel problema ridicată 

de copil este problema întregii familii. 

  

Experienţa acumulată în decursul aniilor 

ne-a învăţat că relaţia dintre familia 

naturală şi copil este cea mai putenică, atât 

în cea ce priveşte ataşamentul, afecţiunea 

dintre membrii familiei, rolul acestora în 

formarea identităţii de sine cât şi a 

încrederii în forţele proprii. Astfel 

intervenţia personalului cu competenţă 

socială înseamnă implicarea familiei în 

soluţionarea problemelor apărute.  

 

Familia nu trebuie să fie doar un spectator, 

care doar aşteaptă şi urmăreşte ce se va 

întâmpla cu familia lui, ci să acţioneze în 

favoarea soluţionării problemelor cu 

sprijinul acordat de către specialiştii 

implicaţi. 

 

Bazându-ne pe cele prezentate anterior, că 

familia naturală este izvorul tuturor 

energiilor benefice pentru copil, noi, 

personalul cu competenţă în asistenţă 

socială, avem sarcina de a interveni în 

familiile aflate în situaţii de criză în 

vederea prevenirii destrămării familiei. 

 

Metodele utilizate în prevenire: apelarearea 

la servicii, utilizarea fondului alocat 

conform HCL nr. 204/2008, serviciile oferite 

de Centrul de Zi şi consiliere psihologică. 

Foarte important în cazul prevenirii este, ca 

implicarea să se realizeze într-un stadiu 

incipient a problemelor. Amânarea 

momentului intervenţiei sau chiar 

ignorarea problemelor duc la agravarea 

acestora, chiar până la inevitabilitatea 

separării copiilor de părinţi. 

 

Deşi ar fi mult mai eficient să prevenim 

despărţirea copiilor de familia lor naturală, 

în realitate din totalul de cazuri cu care 

lucrăm, doar o mică parte este de 

prevenire. 

 

Pe lângă metodele de prevenţie enumerate 

mai înainte, ne permitem să numim 

prevenţie şi modul nostru de a fi. 

Asumându-ne acest loc de muncă, după 

părerea noastră, ne asumăm şi un anumit 

statut în societate, în comunitatea în care 

trăim. Acest lucru ni s-a confirmat şi din 

feed-back-ul anturajului în care trăim, şi 

anume că oamenii ne numesc „cei care sunt 

cu protecţia copilului”, iar acest lucru dă o 

notă de responsabilitate. 

 

Un psiholog contemporan renumit şi 

anume MÜLLER PÉTER spune, că 

,,niciodată nu oferi educaţie copilului cu 

teoriile, el este educat de modul tău de a 

fi”. 

 

Când facem prevenţie avem o sarcină 

destul de dificilă, deoarece trebuie să 

realizăm o relaţie de parteneriat cu familia 

în cauză, iar în această relaţie este destul de 

greu de menţinut obiectivitatea şi de a 
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dobândi o autoritate faţă de familie. 

Autoritatea este şi ea foarte importantă, 

deoarece familia aflată în dificultate este 

foarte greu de mobilizat în vederea 

determinării sale de a face ceva pentru a 

ieşi din situaţia dificilă în care se află. 

  

O altă modalitate des folosită în cazurile de 

prevenţie este implicarea şcolii în 

prevenţie, atitudinea cadrului didactic 

poate fi un suport major pentru copil şi 

familia aflată în dificultate. 

 

Ca o menţiune la acest fapt ar fi că este 

mare nevoie ca să existe în fiecare şcoală un 

specialist, un psiholog, care să ajute copii în 

depăşirea problemelor lor. 

 

De multe ori ne-am pus întrebarea, care ar 

fi factorii care pot determina familiile să 

ajungă în situaţii de criză. Se pare că la 

acele familii există o lacună în sistemul lor 

de valori, iar singura, care ne ajută este 

ajutorul susţinut în timp, şi anume cea 

bazată pe sistemul de valori spirituale. 

 

Noi, cei care lucrăm în acest domeniu, 

avem de învăţat în urma acestor 

experienţe, ne ajută în dezvoltarea 

personalităţii şi în evoluţia noastră ca 

spirite ce ne-am născut pe această planetă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua specialiştilor organizată în data de de 

20 aprilie 2012 a reprezentat o nouă 

manifestare a D.G.A.S.P.C. Covasna. 

Tematica discursului nostru a fost 

prevenirea abandonului şi a sarcinii 

nedorite în judeţul Covasna. 
 

În prima parte a discursului am atras 

atenţia asupra numărului mare de avorturi, 

copii părăsiţi în unităţi sanitare, cercetarea 

efectuată în 5 unităţi şcolare din Sfântu 

Gheorghe cu privire la viaţa sexuală şi 

folosirea contraceptivelor şi importanţa 

problemei referitoare la faptul că până şi în 

ziua de de azi, există minore care rămân 

însărcinate, iar prin faptul că devin mame 

insuficient de mature, există riscul de a-şi 

abandona copiii. 

 

Obiectivul nostru, a fost acela de a pune în 

lumină mamele aflate în situaţia de a fi pur 

şi simplu constrânse de a-şi abandona 

copii, însă prin intermediul nostru au putut 

acţiona în interesul evitării unei sarcini 

nedorite, iar prin aceasta, să prevină şi 

riscul de abandon al copiilor. Astfel am 

reflectat asupra utilităţii şi importanţa 

răspândirii acestui proiect, prin care se 

poate preveni ca, copiii să intre în sistemul 

Direcţiei. 

 

Date privind numărul avorturilor 

 

Presa internaţională a tratat ca fapt şocant 

că în România s-au efectuat 22 de milioane 

de avorturi între 1989 şi 2008, mai multe 

decât populaţia ţării. Potrivit datelor din 

2009, în România la o mie de naşteri s-au 

înregistrat 520 avorturi, în timp ce 

 

Prevenirea abandonului, scopul 

proiectutului „SERA” 

 

Sibianu Adél, asistent social 

Rákos Zsolt Levente, asistent social 
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procentajul din 2008 a fost 576/1000, în 

2007 639/1000. 

 

În judeţul Covasna, la Spitalul din Târgu 

Secuiesc în 2010 s-au practicat 590 avorturi 

la cerere şi s-au nascut 560 copii, deci se 

înregistrează 1053 de avorturi la 1000 de 

naşteri (conform Dr. Mar Erzsebet- 

ginecolog în Târgu Secuiesc). 

 

Această rată este alarmant faţă de media pe 

ţară. Însă la nivelul judeţului Covasna, în 

anul 2008 la 1000 de naşteri s-au înregistrat 

1270 de avorturi, astfel judeţul cel mai mic 

a devenit fruntaş în efectuarea avorturilor 

la cerere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date privind copiii părăsiţi în unităţile 

sanitare din judeţul Covasna 

 

În anul 2005 au fost părăsiţi 122 de copii, în 

anul 2006 71, în anul 2007 44 , în anul 2008 

42, în anul 2009 50, în anul 2010 35 iar în 

anul 2011 43 de copii. 

  

Datele statistice în urma cercetării efectuate 

împreuna cu fosta studentă Kedves 

Henrietta de la Universitatea „Babeş-

Bolyai” la cinci unităti şcolare din 

localitatea Sfântu Gheorghe (Liceul „Mikes 

Kelemen”, Liceul „Székely Mikó”, Liceul 

de Artă „Plugor Sándor”, Grup Şcolar „Kós 

Károly”, Grup Şcolar „Berde Áron”) pentru  

a afla dacă elevii din învăţământul 

gimnazial sunt/de cine informaţi despre 

viaţa sexuală, despre contarceptive, etc., 

sunt următoarele: 

 

1) ai vorbit cu părinţii despre viaţa 

sexuală? 

 51% - da 

 49% - nu 

 

2) care e cauza /motivul pentru care nu 

vorbeşti cu părinţii despre viaţa sexuală? 

 51% - în familia lor sexualiatea este încă 

o temă tabu, părinţii consideră că sunt 

imatur(ă),  îmi e ruşine să vorbesc 

despre acest lucru 

 7% - părinţii sunt conzervativi 

 

3) în şcoala voastră se ţin ore având 

tematica »viaţa sexuală »? 
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 22% - da 

 28% - niciodată 

 34% - poate odată 

 13% - de puţine ori 

 3% - des 

4) cine a predat aceste ore ? 

 29% - dirigintele 

 17% - un profesor 

 54% - specialist din afara unităţii 

 şcolare 

 

Au fost întocmite 157 chestionare, dintre 

care 32% băieţi, 68% fete, vârsta lor fiind: 

15% -15 ani; 23 % - 16 ani; 22% - 17 ani; 40% 

- 18 ani şi peste 

 

După aceste date reieşite din cercetare ne-

am propus ca la sfârşitul anului 2012 sau 

cel târziu la începutul anului 2013 să 

începem să predam o oră despre viaţa 

sexuală în fiecare clasă din ciclul gimnazial  

în toate unităţile şcolare din judeţ. 

 

În partea doua a discursului am prezentat 

în câteva cuvinte  Fundaţia Sera Romania 

şi justificarea continuării activităţilor 

proiectului. 

 

Fundaţia Sera Romania este o organizaţie 

nonguvernamentală, privată, înfiinţată în 

anul 1996 cu scopul de a crea, organiza şi 

dezvolta activităţi în favoarea copiilor aflaţi 

în dificultate. Motoul Fundaţiei este: 

„COPII AU DREPTUL LA FAMILIE”. Până 

în prezent Fundaţia a iniţiat şi desfăşurat 

proiecte de prevenţie a sarcinii nedorite în 

21 de judeţe din România; în intervalul 

2004 – prezent a investit pentru aceste 

programe 502.296 euro şi investesc în 

continuare; echipele Sera au străbătut peste 

1 milion de km şi au ajutat 20.407 femei 

fertile să se informeze şi să practice metode 

de prevenţie a sarcinii nedorite, diminuând 

astfel abandonul de copii în aceste judeţe. 

 

D.G.A.S.P.C. Covasna în perioada 10 

septembrie 2009 – 31 martie 2012 a derulat 

Programul „Prevenirea sarcinii nedorite” 

în baza Convenţiei de colaborare nr. 

6838/2009, încheiata cu Fundaţia Sera 

Romania. După finalul convenţiei proiectul 

a fost preluat de Direcţie. 

 

În perioada susamintită, echipa Sera 

(Izbăşoiu Marcela, asistent medical, 

Sibianu Adél şi R{kos Zsolt, asistenţi 

sociali) a consiliat 712 beneficiare, respectiv 

s-a instituit 392 măsuri contraceptive 

(sterilete, injecţii de către medicii de 

specialitate, pilule contraceptive, 

prezervative recomandate de  medicii de 

specialitate). 

 

Având în vedere criza financiară actuală, 

lipsa venitului minim garantat, cât şi lipsa 

educaţiei despre contraceptive, toate 

contribuie la apariţia sarcinilor nedorite în 

rândul femeilor şi a adolescenţilor. Situaţia 

statistică ne arată că acest fenomen, 

precum abandonul copiilor este în 

continuă creştere, şi totodată, apare tot mai 

des la o vârsta destul de fragedă. Aceste 

aspecte ne indică la nevoia unei intervenţii 

susţinute şi de instituţiile de specialitate, în 

toate mediile şi la vârste destul de mici.  

 

Prin implementarea proiectului s-au făcut 

primi paşi în acest domeniu. Acum se 

poate afirma că după 3 ani, persoanele care 

constituie grupul ţintă, s-au familiarizat cu 

această posibilitate/oportunitate de a 

decide dacă pot şi doresc să-şi asume 
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răspunderea păstrării unei sarcini. De 

asemenea specialiştii din comunitate 

(medicii de familie, medicii ginecologi, 

asistenţii comunitari, etc.) implicaţi sau au 

tangenţă cu aceasta problematică, au 

început sa aibă deschidere în a veni in 

sprijinul persoanelor în cauză. 

 

Prin continuarea activităţilor derulate în 

cadrul proiectului vom oferi femeilor 

fertile şi celor care sunt însărcinate şi se află 

în situaţia de a renunţa la sarcină sau de a–

şi abandona copilul, sprijinul necesar 

pentru evitarea şi chiar înlăturarea situaţiei 

de risc, ce pot apărea şi pe care nu o pot 

rezolva fără sprijin din partea personalului 

specializat. Nu în ultimul rând am putea 

preveni scăderea numărului de naşteri a 

unor copii nedorite de către părinşi şi 

abandonaţi, care pe tot parcursul vieţii lor 

ramân cu traume, devenind persoane care 

se vor adapta greu în societate. 

 

Totodată este de remarcat şi costul mare pe 

care statul şi noi toţi il avem de suportat 

pentru aceşti copii părăsiţi, abandonaţi. 

 

După discurs, cei invitaţi şi colegi prezenţi 

la cea de a III-a ediţie Zilei Specialiştilor au 

vizionat câteva poze făcute la domiciliul 

beneficiarelor din proiect, poze din care au 

reieşit condiţiile dezastruoase în care 

trăiesc aceştia şi copiii lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La invitaţia celor de la Muzeul Naţional al 

Carpaţilor Răsăriteni din Sf. Gheorghe, jud. 

Covasna, am petrecut o zi explorând 

vechea civilizaţie din zona noastră. Ne-a 

fost asigurat drumul dus- întors, punându-

ni-se la dispoziţie un microbus pentru 

transportarea celor 12 copiii din Casa 

Familială nr. 1 din Întorsura Buzăului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Események 

Evenimente 

 

Explorând labirintul preistoric 

 

Grigore Bianca 

Asistent social 
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Vizita a început cu modelarea lutului, 

doamnele arătându-le copiilor tehnica ce se 

folosea pentru confecţionarea oalelor de 

lut. Copiii au fost creativi, realizând opere 

deosebite şi interesante. După modelarea 

lutului am vizionat un filmuleţ despre 

“Aşezarea preistorică Păuleni-Ciuc, 

Dâmbul Cetăţii”. Au fost foarte 

impresionaţi de îmbinarea tehnologiei de 

ultimă generaţie cu reprezentarea fidelă a 

construcţiilor antice, a oalelor, a unelteor şi 

a altor obiecte folosite în antichitate. 

 

După ce au făcut turul muzeului, au primit 

drept sarcină pictarea unor castroane de 

lut, reproducând o pictură a civilizaţiei 

costisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalul vizitei au avut posibilitatea dea 

lua acasă obiectele modelate din lut şi 

castronul pictat, precum şi un pacheţel cu 

rechizite şcolare. 

 

Această actvitate le-a plăcut foarte mult 

copiilor, strânind interesul şi celor mai 

mari dintre ei. Îşi doresc ca pe viitor să 

repete experienţa explorării şi a altor 

labirinturi preistorice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Április 22. és május 11. között, az S.E.S. 

(Senior Experten Service) program keretén 

belül a kilyéni Székely-Potsa Rehabilitációs 

Központ vendége volt Inga Baudisch 

asszony, berlini pszichológus és 

fizioterapeuta, a Friedenau Intézet volt 

munkat{rsa. Szakterülete a fogyatékkal élő 

gyerekek, fiatalok integrálása, a 

fogyatékkal élő gyerekek szüleinek 

tanácsadása és a szakemberek 

szupervíziója volt. Nyugdíjazása után négy 

évig Nicaraguában dolgozott, ahol a 

fogyatékkal élő személyek integr{ciój{ban 

nyújtott szakmai segítséget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy berlini szakember Kilyénben 

Székely Csaba Flórián 

Központvezető 
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Ezt követően, szintén az S.E.S. program 

keretén belül, Indonéziában rehabilitációs 

központok szakembereinek tartott 

különböző képzéseket. 

Tudásával és hatalmas tapasztalatával a 

Kilyénben eltöltött időszakban is rendkívül 

sokat segített a Központ munkatársainak. 

A szakmai tan{csad{son túlmenően, 

aktívan bekapcsolódott a gyerekek 

fejlesztésében, gyakorlati példákkal is 

alátámasztva az átadott elméleti 

ismereteket.  

 

Ebben az időszakban Inga Baudisch egy 

három modulból álló képzést is tartott a 

kilyéni illetve a sepsiszentgyörgyi 

központok szakembereinek és a gyerekek 

szüleinek. Április 27-én a fogyatékkal élő 

személyek ellátásának egy új szemléletével 

ismertette meg a hallgatóságot, mintegy 

előkészítve a következő előad{s{t. M{jus 4-

én ugyanis a P-A-C (Progress Assessment 

Chart) módszert, a Herbert Günzburg által 

kidolgozott „Pedagógiai Analízis és 

Curriculum a szociális és 

személyiségfejlődés mérésére értelmi 

fogyatékosokn{l” elnevezésű elj{r{st 

ismertette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmadik előad{s{ban, m{jus 11-én, a 

fogyatékkal élő gyerekek szüleivel való 

munk{ról beszélt, különböző szerep-

játékokkal adva nyomatékot az 

elhangzottaknak.     

 

A Kilyénben eltöltött három hét 

tapasztalatait Baudisch asszony egy 

jelentésben összegezte, amelyben nagyon 

sok hasznos javaslattal igyekezett ellátni a 

Központ munkatársait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A Baróti Közösségi Szolgáltató 

Komlexumot évről évre megl{togatj{k a 

kedves, lelkes, segítősz{ndékú külföldi 

önkéntesek. Idén sem volt ez másként. 

Több csoport is látogatott el hozzánk 

Hollandiából, Svájcból és Írországból is, 

amelyet intézményünk vezetőjének Dr. 

Incze Máriának rendkívül jó kapcsolattartó 

és kapcsolatépítő érzékének köszönhetünk. 

 

Év elején egy nagyon kedves holland 

csoport látogatott meg minket. 

Megismerkedtek az intézményben élő 

fogyatékos gyermekekkel és az őket 

nevelő, segítő nevelőnőkkel. Két napot 

töltöttek el nálunk, ez alatt megfigyelték a 

munkánkat, és felmérték a 

szükségleteinket, valamint azt, hogy ők 

mivel tudnának segíteni nekünk.  

 

 

Külföldi önkéntesek a baróti 

Központban 

 

Márton Emília 

Pszichológus 
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Augusztus elején újra találkoztunk ezekkel 

a szakemberekkel. Szakterületük a 

mozgáskorlátozottak fejlesztése és a 

logopédia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itt tartózkodásuk alatt kiscsoportos 

tevékenységeket folytattak a Rehabilitációs 

Központban az itt dolgozó nevelőkkel 

közösen. A kölcsönös tapasztalatcsere 

mindenkinek hasznos volt. Új ötletekkel 

gazdagodtunk és ők is ugyanígy merítettek 

ötleteket a mi munkánkból. 

 

A csoporttevékenységek alatt a 

mozgáskorlátozott gyermekek fejleszté-

séhez számos új ötletet adtak, amit előre 

láthatóan jól fogunk hasznosítani. Ilyen 

gyakorlatok voltak többek között a 

nagymozgásos koordináció fejlesztése, 

finommotorika, izomlazító és nyújtó 

gyakorlatok. 

 

A megkésett beszédfejlődésű gyermekek 

fejlesztéséhez szintén sok hasznos tanácsot 

kaptunk, úgy a beszédindítás, mint a 

szókincsfejlesztés és hangjavítás területén. 

Mivel a fejlesztés csak jól megtervezett terv 

alapján valósítható meg, erre is kaptunk 

újabb hasznos ötleteket amiket a tervek 

elkészítésekor célkibővítésképpen haszno-

síthatunk. 

 

Június közepén ismét ellátogatott 

intézményünkbe régi kedves svájci 

barátunk, Cecilia Kessler, aki délelőtt a 

Rehabilitációs Központban foglalkozott a 

mozgássérült gyerekekkel, délután a 

Nappali Központot látogató, valamint a 

Csal{di H{zban élő gyerekeknek tanított 

be egy rövid énekes műsort a baróti 

református templom felavatásának V. 

évfordulója alkalmából megrendezett 

ünnepségre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez alkalomból a Csal{di H{zban élő és a 

Nappali Központba járó gyerekeknek négy 

különböző nyelvű vid{m éneket tanított 

be: mozgás, hangszerek és sok-sok eszköz 

segítségével. 

 

A templomavat{si megemlékező ünnepség 

és az arra való felkészülés maradandó 

élményt nyújtott úgy a gyerekek, mint az 

intézményben dolgozó nevelők sz{m{ra. 

Ez olyan rendkívüli alkalom volt, ahol 

gyermekeink megmutathatták magukat a 

város lakóinak és az ünnepségre 

összegyűlt vendégseregnek, egy újabb 

lehetőséget nyújtott az intézménynek arra, 



 22 

hogy nyitson a közösség felé, valamint az 

taps és az elismerés, amit a gyerekek 

produkciója kapott, önbizalom-erősítő 

hatással bírt számukra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia a rehabilitációs foglalkozások során 

izomlazítást végzett, finommorikát és 

feladattudatot fejlesztett, agresszió-

csökkentő technik{kat alkalmazott és 

stimuláló gyakorlatokat végzett személyre-

szabottan, igény szerint egyénileg a 

szenzo-motoros fejlesztésre járó gyerekek 

számára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is 

ellátogatott hozzánk egy önkéntes ír 

csapat, akik megajándékozták a 

Rehabilitációs Központot néhány 

eszközzel, amelyek hasznosak az 

intézményben élő l{t{s- illetve hallássérült 

gyermekek fejlesztése szempontjából. Ezen 

kívül a csoportos játékok alatt sok vidám 

percet szereztek a fogyatékkel élő gyerekek 

sz{m{ra, segítették a nevelők nehéz 

munk{j{t. Nyitotts{guknak, segítőkész-

ségüknek köszönhetően leomlottak a 

nyelvi határok, szavak nélkül, 

nonverbálisan is nagyon jól megértették 

egymást. 

 

Ezen látogatások, az önkéntes emberek 

munk{ja példaként j{r elől az intézmény 

összes dolgozója számára. Sokat tanultunk 

és újabb ötletekkel gazdagodtunk, 

melyeket jól hasznosíthatunk a 

mindennapi munkánk során.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid{ms{guk, önzetlenségük lelkesítőleg 

hatott az intézményre, újabb lendületet, 

megerősítést kaptunk ahhoz, hogy 

munkánk fontos, hasznos és a közösség 

épülését szolgálja. 
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În perioada 15-26 octombrie patru elevi ai 

Liceului Profesional Saint Yves din Gourin 

(Franţa) au efectuat un stagiu profesional 

la Centrul de Reabilitare pentru Copii cu 

Handicap „Székely-Potsa” din Chilieni. 

Acest stagiu a fost organizat în cadrul 

programului Leonardo (At the heart of the 

curriculum of the professional baccalaureat 

Services in Rural Areas; a practical study in 

an european country), în conformitate cu 

prevederile Contractului de colaborare 

încheiat între D.G.A.S.P.C. Covasna şi 

Liceul Saint Yves.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această perioadă de practică a avut ca 

obiectiv punerea în practică într-o 

instituţie, spre beneficiul elevului, a 

cunoştinţelor acumulate în perioada 

pregătirii şcolare, respectiv verificarea 

aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice 

însuşite în cadrul programului de isntruire. 

Stagiul efectuat de elevi la Centrul de 

Reabilitare din Chilieni a fost ultima 

perioadă de practică (şi poate cea mai 

importantă) înaintea bacalaureatului, fiind 

parte integrantă a programului de 

pregătire profesională din cadrul 

învăţământului profesional şi tehnic.   

 

Cei patru elevi, Marine Guenver, Elodie Le 

Boulaire, Kevin Rannou şi Erwann Bourvil 

(însoţiţi de profesorii Aude Eyraud şi René 

Briand) s-au implicat în mod deosebit în 

activităţile de recuperare care se desfăşoară 

în Centrul din Chilieni, fiind pregătiţi în 

prealabil foarte atent de către profesorii lor. 

Ei au sosit cu diferite materiale şi jocuri 

pregătite, pe care le-au utilizat în 

activităţile efectuate cu copii cu nevoi 

speciale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe de altă parte, cele două săptămâni de 

practică au însemnat şi o bună oportunitate 

pentru elevi de a face cunoaştinţă cu 

anumite elemente culturale ale regiunii, 

dar şi de a oferi câteva aspecte ale culturii 

 

Interferenţe culturale în Centrul de 

Reabilitare „Székely-Potsa” din 

Chilieni 

 

Székely Csaba Flórián 

Şef Centru 
 



 24 

bretone, prezentând printre altele în ultima 

zi a stagiului un mic spectacol cu dansuri şi 

cântece specifice regiunii Bretagne.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii din Casa Familială nr. 1 Întorsura 

Buzăului în vara acestui an, au avut parte 

de câteva zile petrecute cu cortul la Barajul 

Siriu din judeţul Buzău. Plecarea a fost 

spontană, dar bine organizată, grupul 

nostru înarmându-se cu toate cele necesare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După un drum de aproximativ de 1 oră, au 

ajuns la destinaţie. Au instalat corturile şi 

au trebuit să se gospodărească singuri,  în 

ceea ce priveşte prepararea hranei. 

Împreună cu domnul Urdă Raul - şef casă 

şi cu educatorul de specialitate - doamna 

Stroe Andreea, copiii au făcut o drumeţie 

până la băile termale de la Lacul Siriu.  

 

Aceste băi sunt hrănite de izvoarele de la 

baza versanţilor, alcatuiţi din roci 

bituminoase, oligocene, adesea au un 

conţinut ridicat în sulf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvorul termal sulfuros, uşor carbonatat, 

poate atinge o temperatură de 31 º C. 

Izvoarele termale, feroase, sunt puţin 

bogate în bicarbonate, cloruri sodice, sulf şi 

foarte puţin mineralizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacanţa cu cortul la Băile Termale din 

Siriu  

 

Bianca Grigore 

Asistent social 
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Pe lânga acest loc inedit, au mai vizitat şi 

Monumentul Eroilor (1933-1936) tot din 

Siriu, despre care au aflat că, statuia din 

bronz a fost sculpată de către Fredrick 

Stork, şi cântăreşte 3 tone. 

 

Copiii noştrii s-au bucurat de soare şi de 

bălăcitul în lac, au făcut foc de tabără, şi 

cum de la nici o ieşire în natură nu lipseşte 

grătarul, copiii au mâncat carne preparat la 

grătar şi mici pe săturate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hagyományokhoz híven, 2012. 

szeptember 15-én, kilencedik alkalommal 

szervezte meg a Kovászna Megyei 

Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatós{g keretén belül működő, 

nevelőszülők koordon{l{s{val foglalkozó 

szolg{ltat{s a Hivat{sos Nevelőszülők 

Napját.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezvény helyszíne a 

Sepsiszentgyörgy melletti Benedekmező 

volt, mely alkalmasnak bizonyult mind a 

szakmai, mind a szabadtéri programok 

megszervezésére. 

 

A rendezvényen Vass Mária igazgató 

asszony köszöntötte a nevelőszülőket, ezt 

követően G{sp{r Babos Etele, illyefalvi 

református lelkipásztor beszéde adott a 

nevelőszülők sz{m{ra értékes útravalót a 

mindennapi nehézségeik leküzdéséhez.  

 

Az eddigi rendezvényeink hagyományától 

eltérő módon, az idén legink{bb a 

nevelőszülőkre fókusz{ltunk. Ez az igény a 

szakmai programokra nemcsak a 

szolgáltatás szakembereiben, hanem a 

nevelőszülőkben is megfogalmazódott, 

amint azt egy, a nevelőszülők körében 

végzett előzetes felmérés eredményei is 

mutatták.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei rendezvény kiemelkedő pontjai 

voltak a különböző témakörökben 

szervezett műhelyfoglalkoz{sok. Ezek 

keretén belül a nevelőszülőknek 

lehetőségük adódott a v{llalt hivat{suk 

nehézségeiről, a tanul{si zavarokról, 

 

A Hivat{sos Nevelőszülők Napja 

Kolumbán Olga 

Szolg{ltat{svezető 
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kudarcokról, a serdülőkor problém{iról 

beszélni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyerekek és fiatalok egyaránt 

megtalálták a kedvükre valót, a Caritas és 

Vöröskereszt által szervezett foglal-

koz{sok, illetve sportvetélkedők közül 

választhattak.  

 

Különös sikere volt a sütiversenynek, 

amelyre a nevelőszülők nevezhettek be 

egy-egy általuk készített süteménnyel, a 

legfinomabbakat pedig zsűri díjazta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei találkozó is sikeresnek bizonyult, 

lehetőséget adott a nevelőszülőknek és a 

náluk elhelyezett gyerekeknek a 

kikapcsolódásra, ismerkedésre, az 

összetartoz{s érzésének erősítésre. A 

rendezvényt a közösen elfogyasztott ebéd, 

a bográcsolás zárta.  

 

Köszönettel tartozunk kollégáinknak és 

támogatóinknak, akik segítettek a 

rendezvény megszervezésében és 

lebonyolításában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság,  a 

vicei Bástya Egyesület , a 

sepsiszentgyörgyi Életfa Csal{dsegítő 

Egyesület, a hollandiai Wolphaartsdijki 

gyülekezet és a bethleni alpolgármester, 

Máthé  István támogatásával, nyári tábort 

szervezett nevelőszülőknél elhelyezett 

gyerekek részére. A Berszterce megyei 

Vicén húsz gyerek és h{rom kísérő 

tölthetett egy kellemes, élménydús hetet. 

 

A hétfő reggel, vonattal Bethlenbe érkező 

gyerekeknek külön kaland volt a "sárga 

busz", ami döcögve, rángatózva vitte ki 

őket a B{stya Egyesület kisbusz{val együtt 

a 20 kilométerre fekvő kis faluba. A  

gyerekeknek a Bástya Egyesület bentlakása 

adott sz{ll{st, a helybeli szak{csnők 

gondoskod{ssal elkészített főztjével laktak 

jól az itt töltött öt nap alatt.  

 

Táborozás Vicében  

 

Gergely Erzsébet 

Pszichológus 
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A változatos  program színes élményekkel 

gazdagította a t{borozókat. Első nap, p{r 

óra pihenés után, a gyerekek két csapatot  

alakítottak, „T{bori csillagok” és a 

„Sziv{rv{ny” néven, melyek a t{boroz{s 

alatt többször összemérték erejüket, 

ügyességüket és kitartásukat. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kreatív délután, kincskeresés, sportnap, 

kirándulás tartotta lefoglalva az állandóan 

mozg{st és cselekvést igénylő gyerekeket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legszínesebb és legkedveltebb nap a 

szerda volt, amikor kirándultuk a Bethlen 

melletti méneshez, ahol Imre Zoli bácsi 

megkocsikáztatta a gyerekeket, majd 

onnan Fügébe mentünk, ahol az 

aquaparknak is beillő, modern strandon 

fürödhettek, lubickolhattak, onnan  pedig 

egy  bethleni  pizzázóban óriási pizzákkal 

csillapíthatták éhségüket. A mozgalmas 

nap után fáradtan, de boldogan tértünk 

vissza szálláshelyünkre. 

 

Utolsó előtti nap felmásztunk a Vicét 

körülölelő dombok egyikére és a magasból 

megcsodáltuk a csendet és mérhetetlen 

nyugalmat árasztó falut, majd 

képeslapokat készítettünk, este pedig 

t{bortűz mellett kedvenc dalokat 

énekeltünk. 

 

A hazaindulás napján még egy nagyot 

sétáltunk, megismerve a táj szépségeit, 

majd emléklapokat osztottunk ki a 

résztvevőknek, hogy évek múlva is jusson 

eszükbe a vicei tábor és vendégszeretet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December elején az érdeklődők ismét 

megtekinthették az immár hagyományos 

adventi kiállításokat a sepsiszentgyörgyi 

autizmus spektrumzavarban szenvedő 

gyerekek számára létrehozott 

Rehabilitációs Központban, illetve a kilyéni 

Székely-Potsa Rehabilitációs Központban.  

 

Az előző években a két központ {ltal 

közösen szervezett kiállítás idén külön-

 

Adventi kiállítások a 

sepsiszentgyörgy és kilyéni 

Rehabilitációs Központokban  

 

Székely Csaba Flórián 

Központvezető 
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külön volt látogatható: a sepsiszentgyörgyi 

Központban december 6-án és 7-én, a 

kilyéniben pedig december 14-én. Előbbi 

AUT-EXPO 10.8 néven szervezte meg az 

eseményt, utalva arra, hogy a Központ 

idén ünnepelte tízéves fennállását, és az 

idei kiállítás volt a nyolcadik a sorban. A 

Székely-Potsa Rehabilitációs Központ is 

egyfajta jubileumot ünnepelt: idén ötödik 

alkalommal került sor a kiállítás 

megszervezésére.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előkészületek mindkét központban a 

tavaly bevezetett módon zajlottak: 

óvodákat és iskolákat, csoportokat és 

osztályokat hívtunk meg, így teremteve 

lehetőséget arra, hogy egészséges és 

fogyatékkal élő gyerek együtt készíthesse 

el a ki{llítandó t{rgyakat. Az előző évhez 

hasonlóan nagyon sok pedagógus fogadta 

örömmel meghívásunkat, és látogatott el 

gyerekeivel a két központba.  

 

Az uzoni Általános Iskola II. osztálya, a 

Speciális Iskola hetedik osztálya és a 

sepsiszentgyörgyi Nappali Központ 

óvodásai a Puskás Tivadar utcai Központ 

gyerekeivel közösen készültek a kiállításra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilyénbe a Székely-Mikó Kollégium és a 

Speciális Iskola két-két osztálya, a Gödri 

Ferenc Általános Iskola I. osztálya, a 

Nicolae Colan előkészítő oszt{lya, a V{radi 

József negyedikes, Step-by-Step osztálya, a 

kilyéni Óvoda és az Árvácska Óvoda 

középcsoportja látogatott ki, hogy 

hozzájáruljon a kiállítás sikeréhez, és 

ahhoz, ami az előkészületek legfontosabb 

célja volt: közelebb hozni egymáshoz e két, 

ma még eléggé távoli világot.              

 

 

 


