
 

RAPORT 

privind activităţile derulate în cadrul Centrului pentru de zi copii  Mia Casa  Inculeţ 

 

 Centrul de zi pentru copii Mia Casa Inculeţ, proiect implementat de către Fundaţia 

Solidaritate şi Speranţă în parteneriat cu Fundaţia Mia Casa Norvegia şi Consiliul Local 

Bîrnova are drept scop dezvoltarea sistemului de servicii de asistenţă socială primară şi 

specializată a familiilor şi copiilor aflaţi în situaţie de risc din zona Bîrnova. 

 Deschiderea centrului pentru copii Mia Casa Inculeţ a vut loc în data de 21 aprilie 

2009, acest moment fiind marcat de prezenţa Inalt Prea Sfinţitului Teofan, Mitropolitul 

Moldovei şi Bucovinei.  

 

 Din punct de vedere funcţional al programului – îndeplinirii scopului Centrului 

 

 Stabilirea criteriilor unitare pentru intrarea în categoria de beneficiari ai serviciului 

precum şi a documentelor pe care familia trebuie să le pună la dispoziţia centrului în 

vederea constituirii dosarului social al copilului. 

 Finalizarea anchetelor sociale, emiterea dispoziţiilor de frecventare a centrului pentru 

fiecare din cei 20 de beneficiari actuali. 

 S-au încheiat contracte cu părinţii celor 20 de beneficiari, contracte prin care s-au 

stabilit drepturile şi obligaţiile pentu copiii/părinţii cuprinşi în programul centrului. 

 Activităţile zilnice au loc între orele 12 – 17 şi sunt concentrate pe dezvoltarea 

personală a copiilor (activităţi educative, de socializare, medicale, etc.). 

 S-au încheiat protocoale de colaborare cu cabinetul medicului de familie doctor 

Covaliu precum şi cu Poliţia comunală Bîrnova şi Şcoala Bîrnova. 

 Activitatea de informare la nivel comunitar s-a realizat prin promovarea misiunii, 

scopului şi activităţilor centrului, instituţiile implicate fiind şcoala, biserica şi 

primăria. Pentru asigurarea vizibilităţii proiectului s-a organizat mai multe evenimente 

festive: 

- ziua copilului – 1 iunie (la Centru fiind prezenţi elevii, domnii învăţători, 

beneficiarii direcţi şi studenţi voluntari). 

- 4 iunie, schimb de experienţă cu un grup de 15 elevi de la Colegiul Costache 

Negruzzi, locaţia Centrul de zi pentru copii Mia Casa Înculeţ. 



-  14 iunie, serbare cu ocazia sfârşitului de an şcolar la care au participat 

reprezentanţi ai Primăriei, părinţi şi un grup de copii din comunitate. 

 

 Au fost diversificate activităţile educative (jocul de rol, interpretarea unor texte cu caracter 

moralizator, împroprierea bunelor maniere prin joc, sceneta, etc) dar şi activităţi de 

socializare (prin prezenţa altor grupuri, diferite ca şi constituție psiho-educativă elevi de 

aceeaşi vârsta de la Colegiul C. Negruzzi, Colegiul M. Sadoveanu, Şcoala Ghe. Asachi, de la 

Liceul de Artă, etc)  

 În perioada 29.06.2009 -14.08.2009, în cadrul complexului Mia Casa Înculeţ se derulează  

programul „Tabara de vară la Bîrnova” cu sprijinul SC Mateius. Programul a avut un 

număr de peste 150 de beneficiari şi cuprinde transport şi masă dar şi organizarea unor 

activităţi diverse precum: 

  Cursuri de iniţiere în arte marţiale (metode de autoapărare); 

  Cursuri de Arta Decorativă și design vestimentar; 

  Atelier de creație și modelaj în lut; 

 Aeromodelis. 

 În data de 31.07.2009, beneficiarii Centrului de zi pentru copii  Mia Casa  Inculeţ au 

beneficiat de o excursie de o zi în Iaşi. Programul a cuprins vizitarea unor obiective culturale 

şi religioase din municipiul Iaşi dar şi activităţi distractive: joc, vizionare de film, etc. 

 Pe data de 13 octombrie au venit finanţatorii Norvegieni, au cunoscut copii şi au evaluat 

activitatea, s-a organizat şedinţa la care au participat Dl. Primar Dan Constantin Popa, 

reprezentantul Consiliului Local, cei 5 reprezentanţi ai Fundaţiei Mia Casa-Norvegia  

(4 norvegieni şi reprezentantul român), doi reprezentanţi ai Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă 

precum şi echipa noastră managerială. 

 Părintele Adrian Albet a organizat în luna octombrie o excursie prin colaborare cu IMPACT 

în cadrul căreia copii noştri au vizitat Mănăstirea Miclăuşeni. 

În decursul acestui an am avut numeroase activităţi practice care au dat copiilor 

posibilitatea de a-şi folosi şi descoperi abilităţile pe care le au. 

Principalele activităţi desfăşurate: 

 Activităţi de artă culinară; 

 Implicarea în activităţi administrative; 

 Încurajarea şi menţinerea ordinii şi a bunei organizări în tot ceea ce fac beneficiarii şi 

angajaţii noştri; 

 Croitorie şi lucru de mână. 



 Activităţi ecologice prin care să încurajăm respectul faţă de natură (plantarea de flori 

în jurul centrului, curaţenie în parcul de joacă şi în împrejurimile acestuia etc. 

 Bune maniere (inclusiv maniere la masă). 

 Participarea la slujbe religioase – îi ajută pe copii să îşi găsească liniştea interioară şi le 

dă forţă ştiind că Dumnezeu îi ajută pe cei care cred în El. 


