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Élménybeszámoló a kalibáskői táborról 

Veres Mónika 

Kónya Adél 

Berecz Zsuzsa 

Szociális munkások 

 

 

 

A Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság kere-

tén belül működő Nevelőszülő Hálózatot 

Koordonáló Iroda, augusztus 18. és 24. 

között, 25 kisiskolásnak, azaz, nevelő-

szülőknél elhelyezett gyereknek adott 

lehetőséget, hogy részt vegyen a 

Kalibáskőn szervezett táborban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tematikája szerint természetbúvár tábor 

célja az élővilág megszerettetése és egyben 

tiszteletben tartása, példamutatás a 

környezettudatos életmódról, ökosziszté-

mák és táplálékláncok megfigyelése, az 

együvé tartozás értelmezése, a vakáció jó 

hangulatban, biztonságos környezetben 

való töltése volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tábor előre megszervezett program 

szerint zajlott, amelyet szakképzett tanárok 

és nevelők vezettek.  

A gyerekek megismerkedhettek a helyi 

élővilággal (rovarokkal, vizben élő 

állatokkal és növényekkel, gyógy-

növényekkel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programokat megfigyelések és kisérletek 

tették érdekessé és színessé. A napi 

program két részből tevődött össze: a 

délelőtti tematikus program, amelyben a 

gyerekek elméleti ismereteket szereztek, 

majd utána a természetben a kirándulások 

 

Események 

Evenimente 
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alkalmával gyakorlatban is megtapasz-

talhatták a hallottakat; a délutáni program 

általában szabad foglalkozásból állt. 

 

A tábor ideje alatt minden gyerek jól érezte 

magát, mindenki aktívan részt vett a 

foglalkozásokon. 

 

A gyerekek visszajelzéseinek alapján 

bátran kijelenthetjük, hogy a résztvevők 

gazdag,  pozitív élményekkel tértek haza a 

kalibáskői táborból.  

 

 

 

Primul traseu montan: Lacul Vulturilor 

Grigore Bianca 

Asistent social 

 

 

 

Datorită amabilității proprietarului 

Cabanei Valea Neagră – Siriu, la sfârşitul 

lunii iulie, timp de trei zile, copiii din Casa 

Familială Întorsura Buzăului, au avut parte 

de o cazare (având şi corturile de rezervă) 

în această cabană minunată. 

 

Prima zi a fost de instalare şi acomodare. 

Copiii s-au  bucurat din nou de bălăceală în 

lacul Siriu. Împreună cu domnul Raul 

Urdă, șeful casei familiale, copiii s-au 

gospodărit, au preparat mâncare şi au făcut 

foc de tabără. 

 

Programul pentru a doua zi fusese stabilit 

în prealabil: parcurgerea traseului montan 

până la Lacul Vulturilor, traseu cu o durată 

de 3 ore de mers pe jos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înainte de plecare, copiii au primit sfaturi 

utile şi esenţiale în ceea ce priveşte mersul 

pe munte, s-au echipat corespunzător: cu 

bocanci, pelerină de ploaie, haine, lanternă, 

chibrite. În rucsac trebuia să fie: apă, 

mâncare, trusă medicală. Totodată au 

primit indicaţii despre urmărirea 

marcajelor de traseu, pe munte nu se 

aleargă, se va merge doar în grup pentru a 

evita rătăcirea sau animalele sălbatice. 

Copiii au aflat despre numărul unic al 

Salvamontului, care este gratuit 

(0725826668) şi alte detalii. 

 

Copiii au fost entuziasmaţi de traseu, dar 

au recunoscut că a fost obositor. Vremea a 

fost prielnică pentru a desfăşura această 

activitate, însă în cea de-a treia zi ploaia 

torenţială a întrerupt vacanţa. 
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Az oltszemi Elhelyezési Központ 

gyerekeinek nyári kirándulása 

Rákosi Lilla 

nevelő 

 

 

 

A 44 fős gyermekcsapat, hat nevelő 

kíséretével, július 2-án kora reggel már 

indulásra kész, a várva várt útra. Mindenki 

a legszebb, új ruháját választotta erre a 

napra, amit pár nappal azelőtt vásárolt 

meg nagy örömmel. Az otthon vezetője 

még egy kis útravaló tanácsot osztogat, 

felkészítve a csapatot az útirányról, a 

fegyelem és a figyelem, az együttmüködés 

fontosságáról. 

 

Pontosan 8 órakor megérkezik az 

autóbusz, mindenki elfoglalja helyét és 

indulunk is. A gyermekek boldogak, 

elégedettek és kiváncsiak: vajon hová 

megyünk, mit fogunk ott látni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első megálló Csíksomlyó, a 

kegytemplom. Ügyesen, szervezetten, 

minden gyermek saját nevelőjével 

csoportosulva elindult a csodálatos 

templom belsejét is megnézni, miután 

kívülről már jól szemügyre vettük. Mivel a 

templomban tilos a beszélgetés, így 

csendben, sorban felsétáltunk a 

Szűzanyához, magunkban elmondtunk egy 

imát és kértük a jó Istent, segítsen meg 

minket. Segítse gyermekeinket és minket 

is, hogy tudjuk még nevelni, gondozni 

őket, majd fegyelmezetten, csendben 

kivonultunk. 

 

Visszaülve a buszra, irány a következő 

célpont: a Gyilkos-tó. Útban a Gyilkos-tó 

felé, Karácsony Imola ismertette 

mikrofonon keresztül a számára már 

előkészített olvasmányt a Gyilkos-tó 

keletkezéséről, fekvéséről és legendájáról, 

valamint a Békás-szorosról is. Gyergyót 

elhagyva nemsokára meg is érkeztünk a 

Gyilkos-tóhoz. Mivel a gyerekek már 

jelezték, hogy egy kicsit megéheztek, 

elővettük a szendvicseinket és a 

péksüteményeket, amit gyorsan el is 

fogyasztottak. Egy kis pihenőt tartottunk a 

parkosított részen, majd lesétáltunk a 

tóhoz, ahol már sokan csónakban ülve, 

indulásra készen álltak, mások már 

javában eveztek a tavon.  
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Gyerekeink nagy figyelemmel kísérték és 

kérdezték, hogy nem borulnak ki, ha neki 

mennek a fáknak? Megnyugtattuk, hogy 

ügyelnek a nénik és a bácsik, vigyázva 

eveznek és figyelnek a fenyőtuskók 

kikerülésére, de ha netán baleset adódik, 

akkor ott van mindenkin a mentő mellény. 

 

Itt egy kis fotózkodás és indulás a már 

kiszemelt helyre, a bazársorra. Mindenki 

keresgélt, nézelődött, hogy mit is 

vásároljon. Az ügyesebbek hamar el is 

költötték pénzüket, míg a kicsiknek 

besegítettünk és tanácsot adtunk, hogy 

azért mit is vásároljanak. Amíg a csecse-

becse vásárlás tartott, a kollégák 

megrendelték a kürtőskalácsot, minden két 

gyerek kapott egy kürtőst. Nagyon ízlett 

nekik, hamar el is fogyott mind. Miután 

mindezekkel megvoltunk, visszaszálltunk 

a buszra és lementünk a Békás-szoroshoz; 

az utat a parkolótól gyalogosan tettünk 

meg le végig, hogy tudjuk minél jobban 

szemügyre venni, megfigyelni, szépségeibe 

gyönyörködni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyerekek nagyon élvezték amikor az 

alagúton kellett áthaladni és közlekedett 

autó is benne. A kijáratánál ismét 

készítettünk egy csoportképet. A szoros 

végénél már várt az autóbusz, akinek még 

volt pár leje a zsebpénzből, az a lenti 

bazársornál  elkölthette. Mi üdítőt 

vásároltunk a gyerekeknek, ebéd utánra. 

 

Felszálltunk a buszra és irány a következő 

állomás, a Békás–vízgyüjtő. A kikötőben 

épp akkor készült egy kis csoport a 

hajókázáshoz, akikhez mi is csatlakoztunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatalmas élmény volt a gyerekeknek a 

hajón ülni és onnan megcsodálni a 

gyönyörű panorámát. 

 

Félórás hajókázás után visszaült a csapat a 

buszra és ereszkedtünk lefele. Elérve egy 

szép, hangulatos útszéli vendégfogadót, 

kicsomagoltunk és elfogyasztották 

gyermekeink az ebédet, majd szomjukat 

oltották a megvásárolt üdítővel. 

 

Egy kis pihenő után összecsomagoltunk, 

tisztán hagyva magunk után 

környezetünket, és irány hazafelé. 

Útközben még egyszer tartottunk egy kis 

pihenőt, amikor mindenki el tudta végezni 

ügyes-bajos dolgait, vizet töltöttek a 

forrásból és indulás tovább. 
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Este kilencre érkeztünk a gyerekotthonba, 

kicsit elfáradva, de tele élménnyel, 

feltöltődve a táj adta energiával és annak 

szépségével. 

 

Gyerekeink nagyon jól érezték magukat, 

mint mindig az ilyen közös kiránduláson, 

programokon. 

 

Már várják a következő kiruccanást! 

 

 

 

Tabere pentru copii şi tineri cu nevoi 

speciale 

Székely Csaba Flórián 

Şef Centru 

 

 

 

În ultima săptămână a lunii iulie (29 iulie – 

3 august) beneficiarii celor două centre de 

reabilitare, care aparţin de Centrul de 

Coordonare Székely-Potsa din Chilieni, au 

participat la tradiţionala tabără de vară. 

Cea de a zecea tabără organizată de către 

personalul Centrului de Reabilitare pentru 

Copii cu Tulburări de Spectrul Autist / 

Deficienţe Senzoriale a avut loc de data 

aceasta la Sâncrai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cele şase zile de tabără pensiunea Kiss 

din localitate s-a dovedit a fi o gazdă 

deosebit de bună pentru cei 16 copii cu 

tulburări de spectrul autist. 

 

Ei au fost însoţiţi de către patru educatori 

de specialitate şi asistentul social al 

Centrului. Programul celor şase zile a fost 

foarte variat: multă joacă, concursuri 

pentru copii, plimbări în apropierea 

satului, scăldatul în piscina pensiunii, etc.   

La o distanţă de câteva kilometri, în 

localitatea Şugaş-Băi începea tabăra şi 

pentru copiii şi tinerii Centrului de 

Reabilitare Székely-Potsa din Chilieni. 21 

de copii cu nevoi speciale (3 copii plasaţi la 

asistenţi maternali profesionişti şi 18 copii 

care provin din familia lor naturală). Cei 21 

copii şi tineri cu nevoi speciale au fost 

însoţiţi de 8 educatori de specialitate. 

Această echipă a fost completată de 

asistentul social, asistentul medical, 

psihologul şi kinetoterapeutul Centrului de 

reabilitare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei au fost cazaţi în pensiunea Phoenix, care 

la rândul ei s-a dovedit a fi o gazdă foarte 

ospitalieră, în scurt timp dezvoltându-se 

relaţii deosebit de strânse între copiii şi 
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tinerii cu nevoi speciale şi proprietarii şi 

personalul pensiunii. Deşi spaţiul aflat la 

dispoziţia copiilor şi tinerilor a fost destul 

de restrâns, personalul Centrului a încercat 

să ofere un program cât mai variat. Cu 

toate acestea, cel mai captivant moment s-a 

dovedit a fi invitaţia la concertul oferit de 

Dancs Annamária pentru copiii şi tinerii 

aflaţi în staţiune în diferite tabere.  

   

 

 

Zabolai tábor 

Gergely Erzsébet 

Pszichológus 

Jakocs Szende 

Kelemen Melinda 

Szociális munkások 

 

  

 

Július 8. és 13. között húsz nevelőszülőnél 

elhelyezett kisiskolás vett részt a Zabolán 

megszervezett táborban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amikor megérkeztünk, örömmel vettük 

tudomásul, hogy a Csipkés Panzió festői 

környezetben helyezkedik el, gyönyörű, 

tágas játszótérrel felszerelt udvara van. 

 

Első nap egy hosszú séta alkalmával 

ismerkdtünk meg a környezettel, majd egy 

bevezető-ismerkedő játéksorozattal töltöt-

tük a délutánt. 

 

A gyerekek elkészítették saját „fantázia-

címerüket”, majd rajzokkal fejezték ki 

elvárásaikat az elkövetkező napokra, 

amelyet itt töltenek. Finom vacsorával, 

majd esti játékkal, szórakozással zártuk a 

napot. 

 

Másnap közös kenyérsütésre került sor, a 

gyerekek maguk dagasztották a kenyérhez 

való tésztát, majd miután kisült, közösen 

fogyasztották el, zsírral, lekvárral vagy 

margarinnal kenve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délután csapatversenyekre került sor, ahol 

megmutathatták ügyességüket. Ilyenek 

voltak: kötélhúzás, zsákban ugrálás, 

valamint különböző csapatépítő játékok. 

 

Harmadik nap egy hosszú erdei sétával 

egybekötve, amikor lehetőségük nyílt 

különbőző növények és állatok 

megismerésére, egy esztenát látogattunk 

meg. A séta közben nagy élmény volt a 

gyerekek számára, hogy közelről láthattak 

egy „igazi” viperát, amelynek tulaj-
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donságairól a kísérőnk részletesen 

beszámolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Következő délelőtt minden gyerek 

kipróbálhatta és kedve szerint 

gyakorolhatta a szőnyegszövést. Délután 

szabad játék keretén belül bújócskáztunk, 

tollasoztunk, kergetőztünk, hintáztunk, 

fociztunk. 

 

Utolsó nap, nem kis gyaloglás után 

meglátogattuk a zabolai református 

templomot, ahol a helyi lelkész mesélt a 

templom történetéről és megcsodálhattuk a 

gyönyörű kazettás mennyezetet. 

Ellátogattunk a Mikes kastély udvarába, 

majd a helybéli Falumúzeumba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délután fáradtan, de élményekkel tele 

érkeztünk szálláshelyünkre, ahol 

tábortűzzel egybekötött szalonnasütéssel 

zártuk a napot. 

 

Búcsúzásként, kézműves foglalkozás 

keretén belül, a gyerekek ajándékokat 

készítettek egymásnak. 

 

A hét folyamán a gyermekek tábori naplót 

vezettek, ahova minden élményüket 

rajzban, írásban rögzítettek. Ezeket az 

ajándékokkal együtt magukkal vitték, hogy 

később is emlékezzenek ezekre az 

élménydús napokra. 
 

 

 

Nevelőszülők Napja 

Kolumbán Olga 
Irodavezető 

 

 

 

A Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság kere-

tén belül immár rendszeressé vált a 

Hivatásos Nevelőszülők Napjának meg-

szervezése. Szeptember 12-én tizedik 

alkalommal szerveztük meg a rendez-

vényt, amelyen közel 80 nevelőszülő vett 

részt, családtagjaikkal, valamint a hozzájuk 

elhelyezett gyermekekkel együtt.  
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A rendezvény helyszínéül ezúttal is 

Benedekmező szolgált, amely mind a 

szakmai, mind a szabadtéri programok 

lebonyolítása szempontjából alkalmasnak 

bizonyult.  

 

A találkozó megnyitójaként, Vass Mária 

igazgató asszony köszöntötte a nevelő-

szülőket. Köszöntőjében elismeréssel 

beszélt a nevelőszülők felelősségteljes 

munkájáról, ugyanakkor köszönetét fejezte 

ki, hogy a felmerülő nehézségek ellenére is 

vállalják ezt a nehéz, de értékes feladatot.   

 

Ezt követően Gáspár Erika, református 

lelkipásztor szólt a rendezvény 

résztvevőihez. Beszédében kihangsúlyozta, 

hogy a nevelőszülők segítő tevékeny-

ségükkel, nevelésükkel, gondoskodá-

sukkal, szeretetükkel,  hatalmas hiányt 

pótolnak a gyermekek életében. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A délelőtt folyamán a nevelőszülők 

tartalmas előadásokon vehettek részt. Az 

előadások keretén belül lehetőség adódott 

a megélt tapasztalatok  megosztására, a 

gondokban és örömökben való oszto-

zásban. Míg a nevelőszülők az 

előadásokon vettek részt, a velük érkező 

gyermekek sem unatkoztak, hiszen a 

Bodvaj Egyesület, a Gyulafehérvári Caritas, 

illetve a Vörös-kereszt önkéntesei 

jóvoltából tartalmas és szórakoztató 

foglalkozásokon vehettek  részt.  

 

A Bodvaj Egyesület önkéntesei jóvoltából a 

gyermekek különböző középkori lovagi 

játékokat próbálhattak ki. A Gyula-

fehérvári Caritas családsegítő szolgálata 

által működtetett Négyszögletű kerek 

udvar elnevezésű interaktív játékok  

lehetőséget adtak, hogy a kicsik és nagyok 

egyaránt  kipróbálják  kézügyességüket, 

rátermettségüket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy sikere volt a Vöröskereszt által 

szervezett foglalkozásoknak is, mint 

páldául az  arcfestés. 

 

Az  idei rendezvényt is a közösen 

elfogyasztott ebéd, a bográcsolás zárta. 

 

Bár voltak kisebb-nagyobb hiányosságok, a 

visszajelzések alapján a rendezvény 

sikeresnek mondható, a résztvevők 

elégedetten távoztak.  
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Ezúttal is szeretnénk megköszönni 

mindenkinek: támogatóknak, kollégáknak, 

önkénteseknek, hogy hozzájárultak ennek 

a napnak a sikeres megszervezéséhez és 

lebonyolításához.  

 

 

 

Rám is a te napod süt! 

Fogyatékkal élő gyermekek napja 

Baróton, Erdővidéken 

Demeter Mária 

Szociális munkás 

 

 

 

Az elmúlt 22 év alatt a sérült gyermekek 

napja szimbolikus eseménnyé vált 

világszerte. Baróton, Erdővidék központ-

jában szeptember 27-én harmadszor 

szerveztünk figyelemfelkeltő napot, amely 

idén is nagy sikernek örvendett, hiszen 

több mint 1200 résztvevő kapcsolódott be 

az egész napos rendezvénysorozat 

különböző kulturális és érzékenyítő 

programjaiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sérült gyermekek családtagjai nap mint 

nap előítéletekkel, társadalmi elszige-

telődéssel találkoznak. Az utcán 

megbámulják őket, nagy ívben kikerülik, 

vagy ha betegség miatt a fogyatékos 

gyerekkel kórházba kerülnek, az egész-

séges gyermekek szülei más kórterembe 

kéretik magukat. Az egyik ismerősöm 

mesélte, hogy a kórházban énekkel, 

simogatással próbálta vigasztalni a frissen 

műtött csecsemőt és a nővér csodálkozva 

kérdezte tőle: „Maga szereti ezt a 

gyereket?” Azt gondoljuk, hogy ez az 

előítéletekkel telített magatartás, az 

információ és a megértés hiányából fakad. 

Rendezvénysorozatunkkal az volt a célunk, 

hogy egy szemléletváltó mozgalmat 

indítsunk el Erdővidék lakóinak bevoná-

sával és arra ösztönözzünk mindenkit, 

hogy minél többen tegyünk a fogyatékkal 

élőkért és családjaikért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Szájjal festés a mozgássérültek szigetén 

 

A „Fogyatékkal élő gyermekek napja” 

rendezvény ötlet- és házigazdája idén is a 

baróti Közösségi Szolgáltatási Komplexum 

(Kovászna Megyei Gyermekvédelem) és a 

St. Lucas Egyesület volt, ugyanakkor 

jelentős szerepet vállaltak a szervezésben a 

Laura Ház munkatársai, és örömünkre 

szolgált, hogy a Gaál Mózes Gimnázium és 

a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont 
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speciális osztályokkal foglalkozó szakem-

berei, pedagógusai személyében új 

szervezőtársak is csatlakoztak csapatunk-

hoz. További partnereink voltak: Baróti 

Polgármesteri Hivatal, EDISZ, ZIKE, 

Vöröskereszt, Diakónia Keresztyén 

Alapítvány, Erdővidék Múzeuma, 

Cimbora óvoda és a baróti római katolikus 

egyház. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látássérültek szigete (Fotó: Demeter Zoltán) 

 

Az előző évi rendezvényhez hasonlóan, az 

idén is sor került a sérült gyermekekkel 

foglalkozó erdővidéki szakemberek 

szakmai találkozójára, melyet Dr. Incze 

Mária, a Közösségi Szolgáltatási 

Komplexum vezetője nyitott meg. Alkalom 

nyílt a sérült gyermekekkel foglalkozó 

erdővidéki intézmények munkájának 

ismertetésére és a kerekasztal beszélgeté-

sen arra a kérdésre kerestünk választ, 

hogyan lehetne a lehető leghatékonyabb 

segítséget nyújtani ezeknek a gyerekeknek 

és családjaiknak.  

 

A rendezvénysorozat csúcspontja a város 

központjában lezajlott szabadtéri esemény-

sorozat volt, amelynek keretében a 

megzenésített gyermekverseket játszó 

baróti Kelekótya együttesnek sikerült 

fergeteges hangulatot varázsolnia, de sor 

került extrém sportbemutatóra, 3D-s 

aszfaltfestésre, flash mob és elsősegély-

nyújtás bemutatókra is. Különböző 

szigeteken interaktív játékok által az 

érdeklődők betekintést nyerhettek a 

fogyatékkal élők mindennapjaiba, hogy 

jobban megértsék és elfogadják őket a 

másságukkal együtt, hogy megtalálják 

bennük az indivídumot, amely pont olyan 

egyedi és értékes, mint bármelyik másik 

embertársuké. A rendezvényt a bardoci 

Kolumbán Sándor látássérült ifjú 

csodálatos gitárkoncertje zárta. A rendez-

vénysorozat védnökei Vass Mária, a 

Kovászna Megyei Szociális Ellátási és 

Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője, 

illetve Lázár-Kiss Barna-András, Barót 

polgármestere voltak, ugyanakkor a 

megnyitó ünnepséget megtisztelte 

jelenlétével Farkas Alajos katolikus 

tisztelendő úr, Klárik László szenátor és 

Szakács László alpolgármester is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozgássérültek szigete (Fotó: Demeter Zoltán) 

 

Az idéntől újdonságok voltak a délelőtti 

programok. A rajzkiállításra az óvodások 

és kisiskolások küldtek 110 rajzot, 
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melyeknek témája a fogyatékkal élő 

gyerekekhez való viszonyulás, segítő 

hozzáállás volt. Ezzel a tevékenységgel 

arra próbáltuk ösztönözni a pedagó-

gusokat és a gyermekeket, hogy 

beszélgetést kezdeményezzenek a téma 

kapcsán és ezáltal a másság elfogadásán 

együtt gondolkozzanak. A Foltos, a torkos 

zsiráf című bábelőadással, a sepsiszent-

györgyi Cimborák bábszínház arra 

igyekezett rávilágítani, hogy van esély a 

változásra, hiszen a „fogyatékos” zsiráf is, 

aki nagyon falánk volt és rövid nyaka miatt 

nem sikerült eleget egyen, egy véletlen 

történés kapcsán, ahol társai épp 

kigúnyolni akarták, egészséges zsiráffá 

alakult, megnőtt a nyaka és így sikerült a 

továbbiakban teljes életet élnie. Erre az 

előadásra nagy volt a kereslet, a baróti 

iskolák és óvodák mellett négy vidéki 

iskolából és óvodából is érkeztek résztvevő 

csoportok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vöröskeresztes sátor, elsősegélynyújtás 

bemutató (Fotó: Demeter Zoltán) 

 

Derűs szívvel mondhatjuk, hogy az 

előadásra sikerült elvinni olyan sérült 

gyerekeket is, aki először láttak élő 

bábszínházat. 

Az I-VIII osztályos diákok speciális 

osztályfőnöki órákon vehettek részt, ahol 

szakemberek vezetésével betekintést 

nyerhettek a fogyatékkal élő embertársaink 

nehézségeibe, élethelyzeteibe. Hallhattak 

arról, hogy a sérült gyermekek számára a 

legfontosabb abban segíteni őket, hogy ne 

legyenek megkülönböztetve, vagy esetleg 

kirekesztve a társadalomból, alkalmazkod-

junk szükségleteikhez, illetve abban, hogy 

megkapják a számukra fontos odafigyelést 

és akkor ők is lehetnek teljes értékű tagjai a 

társadalomnak. 

 

Hisszük, hogy ennek a napnak több 

hozadéka is volt. A legfontosabb, hogy a 

közösség illetve annak tagjai közül 

néhányan kezdik megérteni, elfogadni 

fogyatékkal élő embertársaikat. 

Mindezekről leginkább a gyermekek 

visszajelzései tanúskodnak, de idén azt is 

tapasztaltuk, hogy egyre többen kezdenek 

kíváncsiak lenni intézményünkre, az itt élő 

gyermekekre, tanulók látogatnak hozzánk, 

tanáraikkal, tanítóikkal. A Baróti Szabó 

Dávid Technikai Líceum nyolc önkéntes 

diákja idén a rendezvény után, toborzás 

nélkül jelentkezett, hogy hétvégén segíteni 

szeretne a sérült gyerekek foglalkoztatá-

sában. Az Iskola másképp hét keretén belül 

két csoport is választotta intézményünket, 

ahol a fogyatékkal élők nehézségeiről, a 

velük folytatott önkéntes munkáról sikerült 

minél többet megtudjanak, ezáltal is 

fejlesztve szociális kompetenciájukat. 

 

Tudatában vagyunk, hogy még gyerek-

cipőben járunk az elfogadás, a szemlélet-

váltás területén, de reménykedünk abban, 

hogy a hasonló rendezvények elősegítik 

ezeknek a folyamatoknak a kiteljesedését.  
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Végezetül pedig azt is megtapasztaltuk, 

hogy egy ilyen nap megtervezése, 

lebonyolítása a szervezőcsapatból is 

felszínre hozza a kreativitást, a segítő-

készséget, illetve a közös munka, az 

együttdolgozás örömét, ezért ezt a 

rendezvényt nyugodtan mondhatjuk 

csapatépítő tevékenységnek is, amelyből 

minden szervező példaértékű hozzáállással 

vette ki a részét. Szívből köszönjük 

mindannyiuk segítségét!  

 

 

WHITE PARTY 

pentru cei 4 ani de Casa Familială 

Întorsura Buzăului 

Grigore Bianca 

Asistent social 
 

 

 

Casa Familială nr. 1 din Întorsura Buzăului 

în toamna acestui an a împlinit 4 ani  de la 

înfiinţare. Devenind aproape o tradiţie, şi 

în acest an am încercat ca această zi să nu 

fie trecută cu vederea, dorindu-ne să 

sărbătorim cu toţi membrii „familiei”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica din acest an a fost „white party”. 

Astfel, toţi participanţii au avut dress code: 

ţinută albă. Împreună cu beneficiarii, casa a 

fost frumos decorată cu ghirlande albe, cu 

forme confecţionate din hârtie, folosindu-

ne de tehnica origami.  

 

Au fost extrem de încântaţi să îşi aducă 

aportul în decorarea livingului, iar 

rezultatul strădaniei a fost pe măsură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seara a început cu un discurs de mulţumire 

ţinut de Borviz Cristina, cu înmânarea 

unor diplome de „bun părinte”, a unei 

fotografii de grup de anul trecut şi a unei 

scrisori emoţionante pe care fiecare copil a 

scris-o educatorului de referinţă.  

 

Educatorilor le-au fost date diverse 

provocări de la jocuri de mimă, la 

înterpretarea unei melodii karaoke, 

moment care a fost unul extrem de copios. 

 

Aniversarea a fost una specială şi datorită 

faptului că am primit drept donaţie un tort, 

care era replica fidelă a casuţei noastre, 

astfel, fără prea mare efort, copiii au făcut 

ca seara de 18 octombrie 2013, să fie una 

memorabilă. 
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Útban Karácsony felé 

Kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatási 

Komplexum 

 

 

Adventi időben a Szentkereszty Stephanie 

Egyesület csapata minden napot a 

várakozás ünnepének tartva teszi szebbé a 

Közösségi Szolgáltatási Komplexum 

ellátottjainak életét. Prioritásának tekinti az 

adventi szokások felelevenítését, a belső 

lelki élet feltöltődését, az angyali szeretetet 

hordozó egymásra figyelést. Az ellátottak 

idén is önkéntesek segítségével készítettek 

egyedi karácsonyi termékeket, karácsonyi 

egyházi énekeket tanultak és  családias 

szeretettel fogadták az ajándékot 

adományozó  szervezeteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közös énekelésükön: „Istengyermek kit 

irgalmad...” 

 

A Zöld Nap Egyesület tagjai, karácsonyi 

programunkhoz csatlakozva, meghívá-

sunkra idén először látogatták meg 

felkaroltjainkat, „az egy játék, egy mosoly” 

programjuk keretén belül. Játékokat 

hoztak, a Csipkerózsika óvoda csöppsé-

geivel, akik „több mosollyal” is meglepték 

a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő  

személyeket, az óvodások is megismerked-

hettek az ő munkáikkal, vendég-

szeretetükkel, másság értékeikkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örömet szerző ajándékok, a Caritas részéről 

 

A németországi Caritas újra ellátogatott a 

kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatási 

Komplexum ellátottjaihoz, mindenkinek 

egy ajándékkal teli dobozt adott, akik a 

közösen tanult egyházi énekekkel fogadták 

az önkéntes csapatot.  

 

 

 

Csodák Karácsony előtt 

Székely Csaba Flórián 

Központvezető 

 

 

 

 

Az adventi időszak a Székely-Potsa 

Koordonáló Központ alárendeltségébe 

tartozó rehabilitációs központokban évek 

óta egyet jelent a hagyományos adventi 

kiállítások megszervezésével.  
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„A Puskás Tivadar utcai székházban évről 

évre megszületik a karácsony előtti csoda” 

– írta Fekete Réka a Háromszék hasábjain. 

A kilencedik alkalommal megszervezett 

sepsiszentgyörgyi Aut Expo ebben az 

évben rendhagyó módon a Dobozba zárt 

kiállítás címet viselte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a korábbi években a kiállított tárgyak 

minden esetben az ajándékdobozok 

tartalmát képezték, idén a kiállítás tárgya 

maga az ajándékdoboz volt.  „A cím talán 

arra utal: az a legszebb ajándék, amit ki-ki 

a maga képessége szerint beleképzel egy 

üres dobozba. Az autizmus 

spektrumzavarban szenvedő gyermekek 

esetében ez még inkább igaz.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kissé szokatlan címválasztással a 

szervezők azt is remélték, hogy az felkelti 

olyanok figyelmét is, akik számára 

ismeretlen vagy kevésbé vonzó a 

fogyatékkal élők világa. Ez, sajnos, nem 

történt meg: a dobozba zárt kiállítás sokak 

számára továbbra is zárt maradt... 

 

Az egy héttel később sorra kerülő kilyéni 

Karácsonyi kiállítás és vásár már nagyobb 

forgalmat könyvelhetett el. A hatodik 

alkalommal megrendezett kiállítás 

előkészületeiben – a korábbi évekhez 

hasonlóan – több óvodai csoport és osztály 

is részt vett. A Csipike Óvoda Tipe-Tupa 

csoportjának és a kilyéni Óvoda gyerekei 

illetve a Székely Mikó Kollégium, a Mikes 

Kelemen Gimnázium, a kilyéni Általános 

Iskola, a Gödri Ferenc Általános Iskola, a 

Váradi József Általános Iskola és a Plugor 

Sándor Művészeti Líceum diákjai lelkesen 

segítettek a fogyatékkal élő gyerekeknek a 

különböző Karácsonyi tárgyak 

elkészítésében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiállításra december 13-án került sor a 

Székely-Potsa Rehabilitációs Központban, a 

megnyítón a Plugor Sándor Művészeti 

Líceum VI. B osztálya (Sebestyén Lázár 

Enikő vezetésével) felejthetetlen énekes 
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előadással teremtett adventi hangulatot. A 

műsor – írta Fekete Réka – arra is 

figyelmeztetett: a sérült gyermekek házába 

csak minőségi produkciót szabad bevinni, 

mert itt az érzékek húrján lehet a leginkább 

kapcsolatot teremteni a kicsinyekkel. 

„Kevesebb soha ne legyen az odafigyelés, a 

gondoskodás, a szeretet, mint 

karácsonykor, és ne legyen kisebb a 

megértés sem azok iránt, akik önhibájukon 

kívül fogyatékkal jöttek a világra, vagy 

gyermekkorukban sérültek maradandóan.” 

 

 
 

Együtt lenni jó a szeretet szeretett 

ünnepén! 

Kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatási 

Komplexum 

 

Sajnos a felkaroltaknak nem adatik meg, 

hogy családtagjaikkal együtt ünnepeljenek. 

Rendhagyó módon idén is december 20-án  

a Szentkereszty Stephanie Egyesület 

önkéntesei és a  Közösségi Szolgáltatási 

Komplexum szakemberei  „egy nagyobb 

családot ajánlva”  szervezték meg a Közös 

Karácsonyi Ünnepséget az ellátottak 

számára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnepség ünnepi beszédekkel és a 

hátrányos helyzetű gyermekek és a 

fogyatékkal élő személyek zenés-verses 

előadásával kezdődött.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt követte a közös ünnepi ebéd, az egész 

évre visszapillantó bemutató, az ellátottak 

megajándékozása, a Közösségi Szolgálta-

tási Komplexum és a Szentkereszty 

Stephanie Egyesület részéről.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnepségzárón a Szentkereszty 

Stephanie Egyesület a segítői munka 

elismeréséül és motiválásául a Közösségi 

Szolgáltatási Komplexum szakembereit 

karácsonyi ajándékkal lepte meg.     
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Szívtől szívig 

Karácsonyi ünnepély a baróti Nappali 

Központban 

Demeter Mária 

Szociális munkás 

 

Az ünnepek apró értelmek, lehetőségek az 

életünkben, amelyek figyelmeztetnek 

valamire, valamikre. A Karácsony a 

szeretet mellett arra is int, hogy el kell 

engednünk a haragot, a dühöt és előtérbe 

kell helyeznünk az elfogadást, az 

elengedést, a feloldást és a megbocsájtást, 

azért, hogy a családi légkörben sikeresen 

tudjunk feloldódni. A szeretet nyelvét kell 

gyakorolnunk, amelyben fontos a dicséret, 

az együtt töltött gondfeledt idő, és talán 

még ennél is fontosabb az érintés, az 

egymásra figyelés és a csend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az év vége felé a nappali központ 

munkaközössége együtt a gyerekekkel egy 

kis jelképes ajándékkal próbálta meglepni a 

szülőket, amelynek igazi értéke abban 

rejlett, hogy a gyerekek szívből adták 

szüleiknek, nevelőiknek. Amikor felcsen-

dült a gyerekek ajkáról a vers, akkor 

szemmel láthatóan a szülők és a nevelők 

úgy érezték, hogy ezt nagy szeretetből 

teszik, annak hálájául, hogy egész évben 

gondjukat viselték.  

 

A verseket a nappali központ nevelőnői 

tanították be: Lázár Enikő, Pakocs Aida és 

Farkas Gizella, az énekeket pedig 

Kolumbán Sándor, fiatal látássérült 

önkéntes barátunk tanította, aki a 

rendezvény keretében gitárral is kísérte 

őket.  

 

Az előadás végén Sándor karácsonyi 

meglepetés koncertjét hallgathattuk meg, 

amely igazán szívből szólt és többünk 

szemében megpillanthattam a fényt, amely 

arra utalt, hogy valóban eljutott az üzenet a 

hallgatók szívéhez. Remélem, hogy ez az 

érzés a lehető legtovább él majd bennünk.  
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Kapcsolatápolás a mindennapokban (I) 

Csóka Erzsébet Edit 

Szociális munkás, családterapeuta 

 

 

 

“A házasságkötés az egyik legnagyobb 

horderejű döntés, amelyet életünk során 

hozunk. Sokan mégis úgy vetik bele 

magukat a házasságba, hogy szinte 

egyáltalán nem tájékozódnak azzal 

kapcsolatban, hogy mi teheti sikeressé az 

együttélést. A párok nagy része sokkal 

nagyobb figyelmet szentel az esküvő 

előkészületeinek, mint az utána következő 

éveknek, pedig az esküvő csupán néhány 

óráig tart, a házasság viszont - reményeink 

szerint - életünk végéig.” (Gary Chapman) 

Biztosan mindannyiunk számára ismert a 

“Boldogan éltek, míg meg nem haltak…” 

szlogen, amivel általában a népmesék 

zárulnak. A romantikus filmek is valahol 

ott szoktak véget érni, ahol a legnagyobb a 

boldogság és nem igazán mesélnek arról, 

hogy mi történik azután. Talán ez is 

szerepet játszhat abban, hogy a legtöbb 

fiatal úgy gondolja, hogy a házasságkötés 

után felhőtlen boldogság vár rá, nyugodtan 

hátradőlhet és lazíthat, hiszen a boldogság 

magától értetődő módon ragyogja be 

mindennapjait. A szerelem érzésének 

átélése még inkább megerősíti ezt az érzést. 

Azt hiteti el, hogy az érzés, amit átélünk, 

egyedi és megismételhetetlen, csak a 

mienk, nincs hozzá hasonló. Ugyanakkor 

azt is elhiteti, hogy ez az állapot állandó és 

örökké tart majd. Természetesen a 

szerelmes ember is látja a környezetét, 

hogy szülei, nagyszülei, ismerősei nem 

feltétlenül úsznak a szerelem 

boldogságában, de ez még inkább 

megerősíti azt a hitét, hogy ő különleges, 

az érzései is azok és pont ezért nem 

múlnak el. Ha eszünk tudja is az igazságot, 

a szívünk egész mást hitet el velünk és a 

szerelemes ember köztudottan a szívére 

hallgat.  

A szerelem megélése egy csoda, ajándék, 

amelyet az ember Istentől kap. Talán 

néhányunkban fel is merül a kérdés, hogy 

miért nem kaptuk egy életre ezt az érzést, 

hogy miért kell idővel véget érnie? Magam 

is sokat foglalkoztam ezzel a gondolattal és 

arra jutottam, hogy ez is annak a 

nagyszerű tervnek a része, amelyet Isten 

kigondolt a számunkra. Ha egy életen át 

szerelmesek lennénk, akkor minden 

területen csak csökkentett teljesítménnyel 

működhetnénk, és ennek meglennének a 

nem kívánt következményei, amit 

mindenki végig tud gondolni.  

A szerelem egyszer elmúlik, átváltozik és a 

kérdés csak az, hogy mi marad utána. A 

szerelem elmúltával mintha felhőről 

zuhannánk a végtelenbe… Nem tudjuk 

hová érkezünk, mi vár ránk, milyen 

veszélyekkel nézünk szembe. Zuhanás 

közben két választásunk van: elengedjük 

egymás kezét és külön-külön érkezünk a 

“valóságba”, vagy egymásba kapaszkodva. 

Amikor a házasságkötés után 

szembetaláljuk magunk a mindennapok 

 

Szakemberek fóruma 

Forumul specialiştilor 
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gondjaival: lakhatás, megélhetés, 

munkahelyi elvárások, gyermekek 

vállalása és az ezzel járó nehézségek, 

bizony nem vagyunk könnyű helyzetben. 

Olyan ez, mint amikor egyből a mély vízbe 

vetik az embert és elvárják, hogy profi 

módon ússzon, akár árral szemben is. Az 

úszás könnyebben megy annak, aki 

tanulta, aki gyakorolta magát benne, mint 

ahogy a párkapcsolatokban is könnyebben 

mozog az, akit felkészítettek rá. Mit jelent 

ez a felkészülés? Leginkább azt, hogy 

gyermekként azt tanultuk: jó dolog 

családban élni. Ez a tanulás főként 

tapasztalatokra épül. Annak a 

gyermeknek, akinek szülei egymással 

szeretetben, békességben éltek, az lesz a 

természetes, hogy szeresse, megbecsülje 

tárását, és bármilyen nehézség közepette is 

olyan megoldásra törekedjen, ami nemcsak 

az egyén, hanem az „egész” hasznára is 

szolgál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészséges családban felnövekedő 

gyermek felnőttként ösztönösen azokhoz 

vonzódik majd, akik képesek számára 

szeretetet és figyelmet adni. 

Természetesen, ezáltal sokkal könnyebb 

dolga van, mint azoknak, akik számára 

nem adatott meg mindez. Szomorú, de 

nagyon is valós, hogy sok gyermek 

kénytelen kevésbé optimális körülmények 

között felnőni. A gyermek számára nagyon 

fájdalmas dolog megtapasztalni, hogy 

szülei már nem szeretik egymást, vagy ha 

szeretik is, csak egymást kínzó módon 

tudják azt tenni. A napokig tartó néma 

csend ugyanúgy tud fájni, mint a gúnyos 

sértő megjegyzések. Az ilyen családban 

felnövő gyermek felnőttként, amikor 

párkapcsolatot alakít ki, nagyon nehéz 

helyzetbe kerül. Ösztönösen szüleit 

utánozza és bármennyire is nem akarja, 

legtöbbször ösztönösen rossz társat választ. 

Természetesen nem mondom azt, hogy ez 

minden esetben így történik, de a 

valószínűség sokkal nagyobb rá. A rosszul 

működő családban felnövekvő gyermek-

nek felnőttként sokkal több időt és energiát 

kell befektetnie ahhoz, hogy párkapcsolata 

jól működjön. Természetesen nem 

lehetetlen, hitem szerint az akarat és 

odafigyelés legalább olyan fontos, mint az 

elsajátított minták. Viszont fontos belátni, 

hogy ahhoz, hogy egy kapcsolat jól 

működjön mindkét félnek tennie kell érte. 

Ha a párok a fentebb említett hiányokkal 

érkeznek a házasságba, akkor még inkább 

küzdeniük kell. A házasság ápolása 

ugyanolyan naponkénti feladat, mint egy 

érzékeny növény gondozása. A napfény és 

a víz együtt kellenek, férj és feleség csak 

közös elhatározással, közösen befektetett 

idővel és energiával képesek változást 

hozni.  

 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lusta ember története 

Bara Bálint 

IV. osztályos tanuló 

Illyefalvi Családi Ház 

 

 

 

Egyszer volt, hol nem volt, az erdő szélén 

egy házikó, abban lakott egy lusta ember. 

Egyszer azt mondja a feleségének: 

- Hé, asszony, menj a kútról hozz vizet! 

De az asszony azt felelte: 

- Menj, hozz te vizet! 

A lusta ember elgondolkodik. Felkel, fogja 

magát és reggelizik. Azt mondja az 

asszonynak: 

- Asszony, adj egy cipót, elmegyek szeren-

csét próbálni. 

Az asszony pakol cipót, szalonnát és 

hagymát. A lusta ember olyan lusta volt, 

hogy elfelejtett elbúcsúzni a feleségétől.  

 

Megy, mendegél, és az erdő közepén talált 

egy nyulat. Ez a nyúl beszorult a lyukba, és 

így könyörög: 

- Hé, te lusta, segíts kijutni a lyukból, jó tett 

helyébe jót várj. 

A lusta ember ki is húzta, a nyúl pedig azt 

feleli: 

- Tessék, te lusta ember, kapsz egy répát, 

harapj bele, és máris ott leszek.  

A lusta ember azt feleli: 

- Köszi, te nyúl úrfi! 

Ment, mendegélt, heted-hét országon túl, 

és az Óperenciás tengeren is túl eljutott egy 

házhoz. Abban lakott szorgos bácsi. 

Bekopogtat. 

- Igen, ki az? 

- Én vagyok lusta bácsi. 

- Adj’ Isten, lusta komám! Hát mi járatban? 

- Én szerencsét próbálni jöttem, hogy ne 

legyen a nevem lusta. 

- Hát, kerülj beljebb! Szorgos ember akarsz 

lenni? 

- Igen! 

- Gyere, adok munkát, de nem szabad 

lazsálj! 

- Jó! – mondja a lusta ember. 

- Gyere, hátul van fa, amit össze kell vágni 

a szomszédnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felteszi a tőkére, és azt feleli: 

- Csapjunk rá! 

Eltelt az idő, és jön az ember a szekérrel. 

Felteszik a fát a szekérre, és akkor szólt a 

szekeres: 

- Hallod-e te lusta, már nem vagy lusta 

ember! 

 

 

 

 

 

A mesék világa 

Lumea basmelor 
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Noi interfernţe culturale 

Székely Csaba Flórián 

Şef Centru 

 

 

 

În perioada 14-26 octombrie cinci 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 session 

in an european country), în conformitate cu 

prevederile noului Contract 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 cele 

două centre de reabilitare a fost una (şi 

poate cea mai importantă) din perioadele 

de practică obligatorie pentru ei, fiind 

parte integrantă a programului de 

pregătire profesională din cadrul 

învăţământului profesional şi tehnic.  

 

Cei cinci elevi (Cindye Cloarec şi Sarah 

Fevrier la Centrul de Reabilitare pentru 

Copii cu Tulburări de Spectrul Autist / 

Deficienţe Senzoriale, respectiv Coline Le 

Merdy,  Marie Guehennec şi Mégan 

Laurent la Centrul de Reabilitare Székely-

Potsa din Chilieni), însoţiţi de profesorii 

Aude Eyraud şi Michel Rannou, s-au 

implicat în activităţile de recuperare care se 

desfăşoară în Centrul de Reabilitare, 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 

cunoştinţă cu anumite elemente culturale 

ale regiunii, dar şi de a împărtăşi la rândul 

lor cunoştinţe despre regiunea bretonă 

Morbihan. 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolatok 

Conexiuni 
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Informare privind implementarea 

proiectelor de finanţare a obiectivelor de 

investiţie: Reabilitarea termică a 

Centrului de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc 

şi Reparaţii capitale şi extindere Centru 

de Zi Sf. Gheorghe 

Molnár Éva 

Csutka Mária Magdolna 

Manageri proiect 

 

 

 

În cadrul programului de finanţare a unor 

cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale 

pentru centrele de zi şi rezidenţiale din 

bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna a depus în luna noiembrie 2012 

două solicitări de finanţare, pentru 

următoarele obiective de investiţii: 

”Reabilitarea termică a Centrului de 

Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc”, valoarea 

totală a investiției fiind de 598,598 mii lei, 

inclusiv TVA, respectiv ”Reparații capitale 

și extindere Centru de Zi Sf. Gheorghe, 

str. Gödri Ferenc”, valoarea totală a 

investiției fiind de 596,968 mii lei, inclusiv 

TVA.  

 

În luna martie 2013 s-a primit informarea 

despre faptul că a fost aprobată finanţarea 

nerambursabilă a celor două proiecte, iar la 

începutul lunii aprilie s-au încheiat 

contractele de finanţare între Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice, prin Agenţia pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului 

Covasna şi Consiliul Judeţean 

Covasna/Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna.   

 

Prin acestea, Direcţiei i-au fost aprobate 

sumele de 537.271 lei pentru finanţarea 

contravalorii lucrărilor de reparaţii capitale 

şi mansardare la clădirea în care 

funcționează Centrul de zi Sf. Gheorghe, 

contribuţia proprie a instituţiei fiind de 

59.697 lei, respectiv de 538.738 lei, pentru 

lucrările de reabilitare termică executate la 

Centrul de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc, 

contribuţia proprie a instituţiei fiind de 

59.860 lei. 

 

Lucrările executate la cele două clădiri vor 

avea ca un prim rezultat îmbunătăţirea 

stării tehnice  şi a performanţelor 

energetice ale clădirilor, implicit 

îmbunătățirea condițiilor de trai ale celor 

găzduiți.  

 

Reparațiile executate la clădirea centrului 

de zi vor duce și la îmbunătățirea 

aspectului arhitectural al acestuia. Prin 

extinderea, în urma mansardării, ne dorim 

separarea celor două servicii care 

funcționează în clădire: centrul de zi şi 

centrul maternal, cu asigurarea condiţiilor 

necesare respectării standardelor specifice. 

Vor fi create de asemenea condiții și  

pentru creşterea capacităţii celor două 

servicii.  

 

 

Proiecte 

Pályázatok 
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În cazul ambelor proiecte au fost încheiate 

contractele de lucrări cu firmele 

constructoare declarate câștigătoare în 

urma derulării procedurii de achiziție.  

 

În ceea ce privește lucrările efectuate la 

clădirea centrului de zi, având în vedere 

întârzierile legate de obţinerea autorizaţiei 

de construire, a fost necesară modificarea 

termenului de execuţie a lucrărilor, noul 

termen de începere fiind luna martie 2014, 

preconizându-se că acestea se vor finaliza 

până la sfârșitul lunii octombrie.  

 

În cazul Centrului  de Plasament nr. 2 Tg. 

Secuiesc, lucrările de reabilitare termică au 

fost demarate, termenul de finalizare 

stabilit fiind  31.07.2014. 

 

S-a solicitat şi aprobat transferarea sumelor 

primite în cadrul proiectelor (în totalitate 

sau parțial), pe anul 2014. În acest sens în 

luna decembrie 2013 au fost încheiate acte 

adiționale la cele două contracte de 

finanțare.  

 

 

 

Fedezzük fel a gyermekjogokat! 

Demeter Mária 

Szociális munkás 

 

 

 

“Az a mód, ahogyan a társadalom a 

gyermekeket kezeli, nemcsak az 

együttműködés és a törődés fokát jelzi, 

hanem jól tükrözi társadalmi 

igazságérzetét, a jövő iránti elkötelezett-

ségét és azt, mennyire fontos az eljövendő 

generáció emberi feltételeinek javítása.” 

(Pérez de Cuéllar, az ENSZ főtitkára, 1989.) 

 

A gyermekjogi egyezményt 1989. 

november 20-án fogadta el az ENSZ. Ezek 

a jogok minden gyermek emberi 

méltóságát és harmónikus fejlődését 

segítik. Az egyezmény védi a gyermekek 

jogait, követelményeket szögez le az 

egészségügy, az oktatás, a jogi, 

közigazgatási és szociális szolgáltatások 

területein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportmunka – Nappali Központ 

 

A gyermekjogok nagyon fontos szerepet 

foglalnak el a világ lakhatóbbá tételében. 

Úgy gondoljuk hogy minden generáció 

hozzá kell járuljon ezek népszerűsítéséhez, 

hogy tudatosabb, magabiztosabb korosz-

tályok követhessék egymást. 

 

2013 őszén a baróti Nappali Központ és a 

baróti Gaál Mózes Gimnázium közös 

projektben vett részt a gyermekjogok 

népszerűsítése céljával. Tókos Gabriella 

tanítónő az interneten talált rá egy nagyon 

részletes, a demokratikus állampolgársági 

nevelés elvei szerint írt kézikönyvre. Ezt 

tanulmányozva elhatározta, hogy társakat 



 27 

keres, akikkel közösen kipróbálhatja, hogy 

a gyakorlatban mit is lehet megvalósítani 

ebből a kezdeményezésből. Itt csatlakozott 

a Nappali Központ is ehhez a történethez. 

A csapatmunka október 21-től november 

19-ig tartott, négy héten keresztül. A 

projekt november 20-án, a gyermekjogok 

világnapján, egy nyilvános kiállítással 

egybekötött projektzáró rendezvénnyel 

zárult, amelynek a helyszíne a baróti 

Művelődési Ház nagyterme volt.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baróti Művelődési Ház – projektzáró bemutató 

(Fotó: ZeBart Image studió) 

 

A Gaál Mózes Gimnázium hét osztálya és a 

Nappali Központ összesen 100 gyermeké-

nek csoportmunkája konkrét, példából 

kiinduló tanuláson alapult, induktív 

megközelítést alkalmazott, mindvégig 

szem előtt tartva, hogy a gyermekeknek 

érezniük kell, hogy tisztelik őket emberi 

mivoltukban, elmondhatják véleményüket, 

meghallgatásra találtak. 

 

A csoportmunka alatt a gyermekek 

megvitatták a problémáikat, mindennapi 

nehézségeiket, szerepjátékok keretében 

bemutatták, megoldásokat próbáltak 

keresni rájuk. A tevékenységek alatt 

értelmezni tanulták jogaikat és azokhoz 

társuló kötelezettségeiket. Elmondhatták 

véleményüket jogaikkal kapcsolatosan, 

hangot adtak annak, hogy jólesik, ha a 

felnőttek komolyan veszik őket, figyelembe 

veszik véleményüket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportmunka – Nappali Központ 

 

Kiderült, hogy a gyermekek nagy 

empátiával fordulnak a szociális 

kérdésekhez, fontosnak tartják a 

szabadidőhöz és a játékhoz való jogokat, 

de tanuláshoz való jogukat is előtérbe 

helyezik.  

 

Meggyőződésünk, hogy a csoportmunka 

meghozta gyümölcsét, magatartásukban és 

cselekedeteikben is toleránsabbá váltak a 

diákok és reméljük, hogy a tanultakat a 

jövőben majd kamatoztatni fogják. 
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Modele de economie socială în România 

Fehér Gabriella 

Şef Birou 
 

 

 

 

În perioada 3–4 octombrie 2013, la invitația 

Incubatorului de Economie Socială din 

Sf.Gheorghe, alături de mai mulți 

specialiști din domeniul incluziunii 

sociale/economiei sociale din județul 

Covasna, trei persoane din cadrul direcției 

noastre (Szigety Tünde, Fehér Gabriella și 

Kóródi Attila) am participat la schimbul de 

experiență organizat la București, de către 

Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD) România,  în cadrul 

proiectului Modelul Economiei Sociale în 

România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitarea schimbului de experiență dintre 

entitățile de economie socială și persoanele 

interesate de domeniu, facilitarea 

construirii de parteneriate, promovarea 

economiei sociale și prezentarea unor 

modele de succes de întreprinderi sociale 

au reprezentat obiectivele evenimentului 

care a reunit 16 specialiști din județ, mulți 

dintre aceștia fiind direct interesați de 

înființarea unei întreprinderi sociale și de 

dezvoltarea la nivel local a inițiativelor de 

economie socială în vederea integrării/ 

reintegrării sociale a grupurilor dezavan-

tajate. În cadrul schimbului de experiență, 

am avut oportunitatea de a vizita 

magazinul social Somaro și Centrul de 

Incluziune Socială Sf. Lazăr înființat de 

Organizația Umanitară Concordia.  

 

Somaro este o asociaţie privată, cu 

conducere proprie, nonprofit şi 

independentă politic din România, fondată 

la iniţiativa câtorva parteneri, în 2010. 

Organizaţia promovează conceptul de 

supermarketuri sociale şi sprijină 

înfiinţarea unui lanţ de magazine cu 

produse de calitate superioară, în România. 

Concordia este o organizaţie umanitară, 

neguvernamentală, apolitică şi non-profit, 

care are ca obiectiv recuperarea şi 

reintegrarea socială, şcolară şi familială a 

copiilor şi tinerilor care provin din familii 

dezorganizate, defavorizate social sau 

direct din stradă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://somaro.org/
http://www.concordia.or.at/romania/
http://somaro.org/en/about-us/partners/
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Deschis în decembrie 2002, Centrul Social 

“Sfântul Lazăr” reprezintă primul contact 

pentru copiii și tinerii veniți din stradă, un 

loc în care ei pot găsi oricând îndrumare, 

îngrijire medicală, îmbrăcăminte, mâncare, 

un loc de dormit. Copiii și tinerii primesc 

asistență socială de urgență și beneficiază 

de servicii de alfabetizare, terapie 

ocupațională și consiliere.  

 

Reprezentanții celor două organizații ne-au 

prezentant inițiativele de economie socială 

și au răspuns întrebărilor legate de 

economie socială. 

 


