
 

 

 

 

 

 

 
 Raport anual  2013 

 Istoric şi prezentare: 

 

Centrul de zi pentru copii Mia Casa Inculeţ, proiect finanţat de către Mitropolia 

Moldovei şi Bucovinei prin Fundaţia Solidaritate şi Speranţă în parteneriat cu Fundaţia Mia 

Casa Norvegia, are drept scop dezvoltarea sistemului de servicii de asistenţă socială primară 

şi specializată a familiilor şi copiilor aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar din zona 

Bîrnova.  

Pe timpul verii au fost organizate activități individuale cu copiii prin  acestea fiind 

crescută situaţia  fiecărui copil din punct de vedere intelectual şi şcolar. 

La fel ca în anii, precedenţi am organizat o excursie de 3 zile la Bisoca - Buzău.  

Această  excursie a fost posibilă cu  banii din sponsorizările  pe care le-am  primit   special 

pentru activităţile cu copiii .  Excursia a fost benefică pentru întărirea relaţiei dintre angajaţi şi 

copii precum descoperirea anumitor comportamente speciale ale copiilor atunci când sunt în 

exterior. 

 

Scopul nostru pentru aceşti copii este: Dobândirea unor abilităţi generale şi specifice 

menite să aducă beneficiarii la standardele calitative ale unei vieţi normale, comparabile cu a 

copiilor proveniţi din familii echilibrate afectiv şi economic; 

În atingerea acestui scop avem următoarele obiective şi activităţi specifice, care, în 

decursul anului 2013 au fost atinse în următorul fel: 

 

Obiective:  

 

Consilierea psihopedagogică a copiilor: 

 Anul acesta s-a acordat o atenție deosebită copiilor care și-au serbat zilele de naștere 

primind cadouri simbolice și dulciuri, făcute de copiii celor două grupe, în semn de 

participare la bucuria celor sărbătoriți; 



 S-au efectuat teste de inteligență la copiii beneficiari. Rezultatul testelor a arătat că 

majoritatea dintre aceștia au un grad de inteligență mediu sau sub mediu; 

 Tot anul acesta s-au intensificat întâlnirile dintre copii, psihopedagog și coordonatorul 

centrului. Prin aceste întâlniri s-a dorit urmăriea schimbărilor comportamentale și 

cognitive ce au început să apară în viața copiilor. Acest lucru se datorează apropierii 

multora dintre ei de vârsta adolescenței. 

 Mama a doi dintre copiii beneficari ai centrului a decedat. Acest moment dificil din 

viaţa copiilor a fost depășit mai ușor prin sprijinul moral de care au avut parte din 

partea celorlalți copii din centru. Afecțiunea dintre ei și-a spus cuvântul și au arătat că 

într-adevăr sunt o familie. 

 Așa cum am ne-am obișnuit în fiecare toamnă și anul acesta copiii au avut parte de 

activitatea de gospodarire a centrului. Așadar toata lumea a participat la culesul 

fructelor și legumelor din grădina de care dispune centrul.  

 Pentru a distinge atmosfera în care ne aflăm încă de la începutul școlii (copiii au foarte 

multe teme la școala ccea ce le-a răpit foarte mult timp; a trebuit să le acordăm sprijin 

deoarece acasă nu există suport educațional), am avut un profesor de muzică voluntar 

ce a pregătit cu copiii colinde de Crăciun. Această activitate a fost o adevărată 

încântare pentru copiii. 

 Luna Decembrie a fost extrem de semnificativă pentru copii. Evenimentele la care au 

participat i-a introdus în magia Sărbatorilor de iarnă. Trăirile de care au avut parte în 

această perioadă vor suplini perioada sărbătorilor în care vor sta acasă și vor avea 

parte de momente neplăcute datorită părinților ce sunt consumatori de alcool. 

 

 

Prevenirea abandonului școlar: 

 

 Câțiva dintre copiii beneficiari au terminat anul cu note  peste 8, ceea ce le-a adus 

bucuria de a primi burse de merit. Sunt însă și copii care în continuare sunt în stadiul 

de adaptare și trebuie să lucrăm intens pentru a ajunge la rezultate satisfăcătoare; 

 Copiii au fost în fiecare zi verificați la comportamentul și notele pe care le-au obținut 

la școală. Acest lucru a reprezentat pentru ei o mare relaxare și bună dispoziție; 

 Participarea la ședința fetelor de clasa a VIII-a unde am aflat că notele acestora sunt 

slabe și insuficiente pentru luarea examenului de capacitate. Datorită acestui lucru în 



fiecare week-end cele două fete vor avea parte de pregătire gratuită la limba romană și 

matematică; 

 Implicarea copiilor în activități de învățare informală menite să le sporească cultura 

generală; 

 Pe data de 1 Iunie copiii centrului de zi au participat la a doua ediţie a concertului 

caritabil ’’ Zâmbeşte copile,,. Aceştia au avut un scurt program pe care l-au prezentat. 

Copiii s-au simţit minunat deoarece au avut parte de o gustare dulce, cadouri şi multe 

surprize. Participarea la acest concert i-a motivat pe copii să devină responasbili în a-şi 

învăţa rolurile.  

 Pe data de 20 Iunie a avut loc serbarea copiilor pentru finalul de an şcolar. Au 

promovat toţi copiii cu excepţia unui copil ce a rămas repetent şi care din motive 

întemeiate nu va mai fi beneficiarul centrului nostru  

La serbare au participat şi angajaţii centrului nostru ceea ce le-a provocat copiilor o 

imensă bucurie.  

 S-a făcut multă pregătire cu cele două fete ce sunt în clasa a VIII-a și și-au suținut 

examenul de capacitate în luna Iunie. Ambele au promovat examenul și au fost 

înscrise cu ajutorul angajatțlor din centru la liceu în Iași. Momentan acestea sunt in 

clasa a IX-a. Acestea sunt prima generțtie ce a reușit să își continue studiile. Sunt un 

adevărat exemplu ce arată beneficiile serviciilor pe care le-au primit în cadrul 

centrului și un adevărat exemplu de urmat pentru următorii beneficiari. 

      Pentru că financiarii întâmpină dificultăți s-au găsit sponsori  care să le plătească în 

fiecare lună cheltuielile pe navetă. 

 In perioada 12 - 16 Iulie copiii au beneficiat de o tabără gratuită la Buzău. Anul acesta 

au fost însoţiţi şi de către copiii din cadrul centrului Sfânta Marina. Această tabără va 

rămâne în amintirea copiilor pentru totdeauna deoarece au văzut locuri  minunate, unii 

dintre ei au văzut pentru prima dată muntele iar alţii au fost fascinaţi de drumeţiile pe 

care le-am făcut până la muntele de sare, la un lac cu povestiri misterioase şi in 

poieniţa cu zmeură, mure şi multe flori din care fetele şi-au împletit coroniţe. 

     Mai presus de toate copiii au legat prietenii şi s-au jucat de     dimineaţa până seara 

neîncetat. 

 Le-am înlocuit pe cele doua fete ce sunt acum la liceu cu doi copii noi care sunt in cl. 

a III-a și respectiv cl. a IV-a; 



 Ca în fiecare an la început de an școlar l-am vizitat pe d.nul director al Școlii Bârnova, 

cu care am avut până acum o foarte bună colaborare; 

 

 

Consilierea părinților: 

 

 Discuții cu părinții: in diferite contexte( la biserică, în parohie, întâlniri ocazionale)  

provocăm discuții cu părinții copiilor. 

 

Parteneri : 

 

 Am reînnoit  parteneriatele cu vechii parteneri (Poliția Bârnova, Cabinet Medical Dr. 

Covaliu, Cabinet Medical Dr. Jurcă, Cabinet Medical Dr. Balan, Complex National 

Muzeal Moldova, Asociatia „Familia Nostra”, Parohia „Taierea Capului Sf Ioan 

Botezatorul”; Scoala Generala Scanteia; Universitatea Apollonia) pe lângă care s-au 

alăturat Școala generala Cuza- Iași, Școala specială Moinești - Bacău, Liceul 

Economic - Iași. 

 Am păstrat o strânsă legătură cu sponsorii noștri care ne-au susținut financiar atunci 

când le-am solicitat. De asemenea prin intermediul acestora suntem la început de drum 

și cu alți probabili viitori sponsori; 

 După 5 ani de activitate roadele muncii noastre au început să fie vizibile. În acest sens 

două fete ce au fost beneficiarele centrului nostru încă de la început și care erau în risc 

de abandon la intrarea în centru, au finalizat  8 clase, au trecut examenul de capacitate 

și am reușit să le înscriem la liceu în Iași. Ambele frecventează acum școala iar când 

sunt în impas financiar le susținem pe cât posibil; 

 Le-am mulțumit partenerilor și sponsorilor noștri în mod direct prin vizita noastră în 

mediul unde lucrează unde copiii i-au colindat înainte de sărbători în semn de 

recunoștință pentru ajutorul oferit; 

 Am înregistrat un cd în care copiii au interpretat colinde de Crăciun. Aceste cd-uri au 

fost dăruite sponsorilor și susținătorilor noștri; 

 În luna Iulie, copiii beneficiari ai centrului au avut parte de o tabără de 3 zile la 

Bisoca- Buzău. 


