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A. Prezentarea Centrului de Zi pentru Minori 

 

Misiune: 

 

     Centrul de Zi are misiunea de a preveni abandonul prin creșterea calității vieții copiilor 

aflați în dificultate și dezvoltarea unor programe de educație adecvate vârstei, nevoilor, 

potențialului de dezvoltare și particularităților acestora. 

 

Viziune: 

 

   Vom trăi momentul în care ne vom da seama ce mult timp a trecut, ce multe realizări avem și cât 

de multe am fi putut avea. Atunci cuvintele contează mai puțin , iar ceea ce ne liniștește este 

siguranța faptului că rata abandonului copiilor de către proprii părinți va scădea semnificativ, iar 

rezultatele școlare ale elevilor din comunitate, vor crește și vor fi mai siguri pe sine. 

 

Valori: 

 

➢ Oferim respect și promovăm cu prioritate interesul superior al copilului, egalitatea șanselor 

și nediscriminare; 

➢ Depășim simplu act de a le purta de grijă, suntem empatici și îi înțelegem fiind aproape de 

sufletul lor; 



➢ Oferim atenție și sensibilitate nevoilor pe care ei le au; 

➢ Ascultăm opinia copilului și luăm în considerare aceasta, ținându-se cont de vârsta și de 

gradul său de maturitate; 

➢ Asigurăm o îngrijire individualizată și personalizată a copilului; 

➢ Recunoaștem valoarea fiecărei persoane; 

➢ Ne comportăm așa cum ne-am dori să fim tratați la rândul nostru. 

 

     2.Servicii oferite  

Centrul de Zi pentru Minori furnizează următoarele servicii: 

➢ servicii medicale: - asistența medicală – centrul de zi se preocupă de benficiarii săi prin 

punerea la dispoziția acestora personal calificat care se ocupă de starea de sănătate a copiilor pentru 

a evita răspândirea de boli contagioase în comunitate; 

➢ servicii de pregătire și servirea mesei a beneficiarilor serviciului, pe timp de zi: 

beneficiarilor li se acordă două mese pe zi după cum urmează:  

   - servirea micului dejun între orele 07.00-08.00; 

          - servirea prânzului între orele  12.00 – 14.30; 

 

➢ servicii educaționale 

Fiecare copil din cadrul serviciului social beneficiază de un program educațional adecvat vârstei , 

nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularitățile acestuia; 

 

➢ servicii de socializare, consiliere psihologică și organizare evenimente:  

În cadrul centrului se desfăsoară următoarele activități: 

   - activități recreative și de socializare; 

         - dezvoltarea de programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale 

părinților și a violenței în familie; 

          - activități de consiliere psihologică și de orientare profesională și școlară; 

          - activități de consiliere și sprijin pentru părinții beneficiarilor; 

 

     Zilele de naștere ale beneficiarilor reprezintă evenimente speciale. În aceste zile se organizează 

petreceri și sunt invitați părinții beneficiarilor. Se organizează periodic întâlniri cu părinții / 

reprezentanții legali ai copiilor, unde se hotărăsc activități care se doresc ca acestea să fie 

implementate. Tot la aceste întâlniri se dicută mulțumirile și nemulțumirile în ceea ce privește 

acordarea serviciilor sociale, și se fac propuneri care sunt luate în considerare pe viitor, pentru 

imbunătățirea calității serviciului. Cu ocazia sărbătorilor, beneficiarii participă cu angajații 

centrului la decorarea și amenajarea spațiilor, în conformitate cu specificul fiecărei sărbători. 

 

✓ spații special amenajate pentru odihnă: copii preșcolari înscriși la grădinița cu program 

normal și elevii din școala primară sau generală care au cursuri între orele 08.00 – 12.00. 

 

3. Parteneriate 2019 

 

  Rezumatul anului 2019 cuprinde noi parteneriate cu: 

      

    a) Inspectoratul pentru situații de urgență ,,A.D.Ghica” al Județului Teleorman Detașamentul de 

Pompieri Zimnicea – având ca scop general cunoașterea formelor de manifestare a principalelor 

tipuri de risc, a măsurilor de protecție, precum și a modului de acțiune și comportare în situația 

producerii lor. 

 

 



    b).  Inspectoratul de poliție Teleorman – Poliția Zimnicea – având ca obiectiv realizarea 

unor activități cu caracter educativ, civic pentru prevenirea delicvenței juvenile , abandonului 

școlar, asigurarea și menținerea siguranței persoanelor vârstnice și a copiilor în cadrul 

centrelor și nu numai. 

 

 c). Biserică – având ca obiectiv general promovarea valorilor moral – creștine în rândul 

elevilor și formarea de comportamente adecvate în receptarea valorilor religioase și de cultură 

și civilizație tradițională românească. 

 

       În cursul anului 2019 au fost încheiate 40 de contarcte cu voluntari din cadrul Liceului 

Teoretic Zimnicea. Entuziasmul și devotamentul acestora fac și mai plăcută șederea copiilor 

în centru. 

 

 

B. Centrul de Zi pentru Minori 

 

           1. Evenimente 

 

Pe tot parcursul anului 2019 am desfășurat evenimente cu beneficiarii serviciului social 

astfel: 

• Ziua Culturii Nationale - 15.01.2019. Impreuna cu copiii am  purtat discutii despre 

viata si opera lui Mihai Eminescu apoi acestia au recitat poezii , au  desenat  si colorat 

chipul poetului; 

• Ziua Unirii Principatelor Romana - 25.01.2019. Am purtat discutii cu copiii despre 

Mica Unire , cand si cum a fost infaptuita si ce implicatii a avut; 

• Ziua Internationala a Limbii materne -21.02.2019. S-au discutat cele mai importante 

aspecte ce tin de istoria si continuitatea limbii romane; 

• Atelier confectionare martisoare – 28.02.2019. Sub indrumarea personalului centrului 

copiii au  confectiona martisoare pe care le–au  daruit mamelor lor si beneficiarilor 

din Cadrul Social pentru Recuperare Persoane Varstnice; 

• Atelier de confectionat flori si felicitari pentru 8 Martie - 06-07.03.2019. Copiii au 

confectionat flori si felicitari pentru mamele lor si pentru doamnele beneficiare ale 

Centrului Social pentru Recuperare Persoane Varstnice unde in data de 08.03.2019 

am organizat un mic eveniment artistic iar copiii au recitat poezii și au cântat 

cântecele specifice sărbătorii mărțisorului și a zilei de 8 Martie. La serbarea noastră au 

participat atât vârstnicii beneficiari din cadrul serviciului social pentru recuperare 

persoane vârstnice, cât și preoții din orașul Zimnicea pentru a asculta minunatele 

glasuri ale minorilor. La finalul serbării copilașii au daruit flori si felicitari doamnelor 

si au primit aplauze, îmbrățișări calde și iconițe din partea preoților și a personalului 

centrului. 

• Ziua de nastere a Irinei Glavan - 05.03.2019. Am  sarbatorit cu tort , suc si baloane, 

ziua de nastere a Irinei impreuna cu membrii familiei acesteia si cu voluntarii 

centrului; 

• Serbare cu ocazia Zilei Inernationale a Femeii - 08.03.2019. In cadrul Centrului 

Social pentru Persoane Varstnice Zimnicea copiii au prezentat un mic program artistic 

pregatit cu ocazia Zilei Internationale a Femeii si au inmanat doamnelor martisoare si 

florii confectionate de ei; 

• Ziua Mondiala a Sanatatii – 09.04.2019. Asistenta medicala din cadrul centrului le-a 

vorbit copiilor despre importanta mentinerii starii de sanatate; 



• Ziua Mondiala a Monumentelor si  - 18.04.2019. Doamna profesor de istorie Elena 

Ichim le-a vorbit copiiilor despre Situl Arheologic ,,Campul Mortilor,, de la 

Zimnicea; 

• Ziua planetei Pamant - 13.04.2019. Copiii au desfasurat activitati de constientizare  a 

importantei conservarii Planetei Pamant; 

•  Ziua de nastere a lui Costel Calin - 24.04.2019. Am sarbatorit ziua lui Costel cu tort, 

suc si baloane impreuna cu membrii familiei acestuia; 

• Ziua Europei - 09.05.2019. Fiecare copil a prezentat cate o tara europeana si am 

discutat despre semnificatia zilei Europei; 

• Ziua Internationala a Familiei - 15.05 2019.-Asistentul social din cadrul DPAS 

Zimnicea le-a vorbit copiilor despre importanta familiei in cadrul societatii; 

• Ziua Internationala a Copilului - 03.06.2019. Am desfasurat activitati distractive 

,jocuri si concursuri cu premii surpriza,iar copiii au primit tort cu aceasta ocazie; 

• Viata curata intr-un mediu curat - 07.06.2019. Am purtat discutii despre importanta 

curateniei ,iar copii indrumati de catre noi au facut ordine in camera de relaxare; 

• Sarbatoritii lunii - 11.06.2019. I-am sarbatorit cu tort , suc si baloane pe copiii care si-

au sarbatorit zilele de nastere in perioada vacantei de vara (Arsene Costel , Cinzeaca 

Andreea ,Pipa Ionel  Pruna Alexandru, Cinzeaca Daniel ); 

• Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice - 01.10.2019. Copiii din centru au mers in 

vizita la Centrul Social pentru Recuperare Persoane Varstnice pentru a-i felicita pe 

seniori; 

• Ziua Mondiala a mersului pe jos – 15.10.2019. Asistenta medicala din cadrul 

centrului le-a vorbit copiilor despre importanta mersului pe jos si le-a recomandat 

acestora ca zilnic sa faca scurte plimbari; 

• Ziua de nastere a Alexandrei Cinzeaca – 04.11.2019. Am sarbatorit cu tort, suc si 

baloane ziua de nastere a Alexandrei impreuna cu membrii familiei acesteia.  

• Ziua Mihail Sadoveanu - 05.11.2019. Li s-a vorbit copiilor despre viata si opera lui 

Sadoveanu; 

• Ziua lui Valentin Glavan - 08.11.2019. Am sarbatorit cu tort ,suc, baloane si coifuri 

ziua lui Valentin impreuna cu membrii familiei acestuia; 

• Ziua Mondiala a Salutului - 21.11.2019. Educatoarea le-a vorbit copiilor despre 

semnificatia salutului si despre particularitatile acestuia in diferite culturii ale lumii; 

• Ziua Nationala a Romaniei - 03.12.2019. Copiii au realizat desene tematice si au 

purtat discutii despre evenimentele care au determinat Marea Unire de la 1918; 

• Ziua Inernationala a Persoanelor cu Dizabilitati - 04.12.2019. Copiii au mers in vizita 

la Centrul pentru Recuperare si Consiliere Psihologica pentru Minori cu Dizabilitati; 

• In data de 13.12.2019 am organizat cu copiii din centru un targ cu obiecte 

specifice  Cracinului confectionate de ei . Acest targ a avut loc in holul Primariei 

orasului Zimnicea. 

• Serbarea de Crăciun din 19.12.2019, reprezintă cel mai mare eveniment desfășurat în 

luna decembrie, unde copiii au participat la realizarea decorațiunilor de Crăciun, 

activitate foarte îndrăgită de către aceștia. Noi împreună cu minorii din cadrul 

centrului am mers la colindat și sorcovăit la vârstnicii instituționalizați din cadrul 

centrului social de recuperare unde i-am  încântat  cu colinde și urări cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă. Sub privirile curioase ale familiilor și personalului centrelor, atât 

vârstnicii cât și copilașii au  deschis cadourile care îi așteapta  sub braduțul împodobit. 

 



              

        

2 Abilitati practice 

 

      Pe parcursul anului copiii au fost creativi si indemanatici la treaba, ei realizand 

martisoare, felicitari, pasari calatoare, rama foto, flori de primavara, vas cu flori, incondeiat 

de oua, masti de carnaval, covor de frunze, ghetuțe colorate cu ocazia zilei de Sf. Nicolae, 

diverse planse destinate Centenarului Zilei Nationale si ornamente pentru impodobirea 

bradului de Craciun. 

      3. Activități 

 

 După efectuarea temelor, copiii participă la diferite activități cum ar fi: 

- desenul familiei și a unui personaj preferat dintr-o carte, film sau desen; 

- activități de lucru manual în care minorii fac felicitări pentru bătrânii instituționalizați la 

diferite evenimente; 

-activități de întreținere – pentru că desenele copiilor sunt importante, le- am lipit pe peretii 

din cadrul serviciului social; 

- activități de relaxare și socializare: copiii însoțiți de personalul centrului au mers la picnic 

pentru a se relaxa jucând cărți și a schimba câteva idei la iarbă verde. 

    

 

 4. Programul unei zile în centrul de zi 

 

 Centrul de Zi pentru Minori își are deschise porțile de luni până vineri în intervalul orar          

07.00 – 15.00, după cum urmează: 

- servirea micului dejun între orele 07.00 – 08.00; 

- preșcolarii înscriși la grădiniță cu program normal și elevii din școala primară sau generală care 

au cursuri între orele 08.00 – 12.00, iar cei din învățământul liceal între orele 08.00 – 14.00; 

- servirea prânzului între orele 12.00 – 14.30; 

- programul de somn pentru preșcolarii înscriși la grădiniță și școlarii din clasele primare este între 

orele 13.30 – 14.50; 

- după servirea prânzului minorii își efectuează temele școlare. 

La ora 15.00 activitățile se încheie iar minorii merg acasă însoțiți de părinți. 

 

   5. Donații 

 

 Minorii din cadrul serviciului social au primit donații constând in cadouri de Paste si 

Craciun oferite de persoanele cu suflet mare. 

 

 

 

 

Întocmit, 

 

    Referent - Țigăneșteanu Daniela 

                                                  Educator – Macsin  Simona 

  Asistent medical - Jumară Ionița 

 


