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Istoric și prezentare:
Centrul de zi pentru copii Mia Casa Inculeţ

este un proiect finanţat de către

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei prin intermediul Fundaţiei Solidaritate şi Speranţăîn
parteneriat cu Fundaţia Mia Casa Norvegia, Primăria şi Consiliul Local Bârnova şi are drept
scop dezvoltarea sistemului de servicii de asistenţă socială primară şi specializată a familiilor
şi

copiilor

aflaţi

în

situaţie

de

risc

din

zona

Bârnova.

Scopul: Dobândirea unor abilități generale și specifice menite să aducă beneficiarii la
standardele calitative ale unei vieți normale, comparabile cu a copiilor proveniți din familii
echilibrate afectiv și economic.
Statistic rezultatele atinse sunt:
80% dintre familiile copiilor preluate în 21 aprilie 2009 și au îmbunătățit condițiile de viață și
statutul social.
100% din copii beneficiari ai centrului au stima de sine vizibil crescută;
100% din copii beneficiari sunt puternic motivaţi de rămânerea în Centru, astfel obiectivul
afectiv a fost atins.
Din anul 2009 până în prezent un număr de

aproximativ 50 de copii cu vârste

cuprinse între 6 și 15 ani din familii defavorizate s-au bucurat în fiecare zi de îngrijirea și
dragostea noastră, de o masă caldă și multe activități educaționale (arta plastică, ceramică,
pictură, artă culinară, lucru manual-broderie, împletit, goblen, țesut covorașe). Copii mai
inzestrați sunt stimulați, să-și dezvolte abilitățile în toate domeniile atingând astfel nivelul
superior al celorlalți copii care provin din medii mai sănătoase.
De la începutul anului 2014 până în prezent am desfășurat următoarele activități :

Consilierea psihologică a copiilor:
 Consilierea şcolarului prin discuţii şi terapii comunicaţionale;
 Consiliere individuală programată sau ori de câte ori a fost nevoie.
 Descoperirea trăsăturilor specifice şi a problemelor prin teste psihologice;
 Orientarea activităţilor spre jocuri de rol, teatru, desen şi pictură, dans, aerobic şi alte
sporturi;
 Discuţiile în particular s-au axat mai mult pe fetele din clasa a VIII-a care din păcate
continuă să se lase influenţate de exemplele negative ale fetelor din mediul şcolar şi
familial, care au început să aibă relaţii de concubinaj iar unele dintre ele să rămână
însărcinate. Cele două fete beneficiare au început să lipsească de la centru şi am fost
din nou nevoiţi să intervenim prin discuţii serioase cu părinţii, care din păcate arată în
continuare lipsa de interes faţă de viitorul copiilor.

Terapia ocupaţională
 Am purtat o discuţie in particular cu fetele mari in urma schimbării comportamentului
inadecvat pe care l-au prezentat. După această discuţie am hotărât să avem o discuţie
specială doar cu ele in fiecare zi de Vineri a săptămânii timp în care să le răspundem la
intrebările cărora nu le-au găsit răspuns până acum sau nu au avut pe cine întreba.
 Am avut activităţi gospodăreşti prin care copiii au adunat nuci, pepene şi mere ce au
fost folosite pentru ei, în timpul iernii ;
 Activităţile de artă culinară au devenit pentru copiii un adevărat moment de relaxare şi
bucurie. Acestea se realizează in fiecare săptămână în special Vinerea această zi fiind
destinată activităţilor recreative.
 Pe data de 2 Martie 2014 copii au participat la Concertul Caritabil Armonii de
primăvară, organizat de Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, susţinut de Corul naţional
de cameră Madrigal. Au interpretat singuri două cântece iar împreună cu corul de
copiii al d.nei Doroşincă, Musica Viva, corul de copiii al centrului de zi Sfânta Marina
şi corul Madrigal încă trei cântecele.
 În cursul lunii martie 2014 în fiecare Vineri copiii au participat la Sfântul Maslu ce a
fost organizat de către părintele paroh din satul Bârnova.

 Cu ocazia zilei de 8 martie, copii au împărţit doamnelor profesoare felicitări şi
mărţişoare create de ei.
 În săptămâna 10 – 14 martie 2014 toţi copii au ţinut post, după care s-au spovedit şi au
primit Sfânta Împărtăşanie!
 Pe data de 27 martie atunci când sărbătorim Ziua Basarabiei centrul nostru a fost
vizitat de fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu, a făcut cunoștință cu copii noștri,
după care a ținut o conferință de presă făuritorului unirii României cu Basarabia Ion
Inculeț. Copii au participat la slujba de Te Deum oficiată la capela Sfântul Ioan
Botezătorul de lângă centru.
 Pe data de 9 aprilie 2014 a avut loc vizita nepotului Ion Inculeț – Richard Inculeț, care
locuiește în Canada și a dorit să vadă locul unde a locuit bunicul lui. Copii l-au
întâmpinat cu căldură, au cântat câteva cântecele, au încondeiat ouă și au interacționat
cu el în limba engleză.
 In data de 10 aprilie 2014 am avut deosebita onoare să primim în Centrul de zi pentru
copii Mia Casa Inculeț oaspeți de seamă, pe doamna profesor Ardeleanu Oana
împreună cu 10 copii de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, Comănești. Deși
a fost o zi ploioasă și rece de primăvară împreună am reușit să desfășurăm activități
care să ne încălzească sufletește. Printre aceste activități se numără: prezentarea
centrului și a copiilor, desfășurarea unor activități de pictură cu specific pascal,
realizarea “Copacului Prieteniei”, unde fiecare copil a trebuit să lipească câte o floare
și o frunză care să îl reprezinte și nu în ultimul rând o activitate “dulce “ , de care toată
lumea a fost încântată, în care copii au făcut gogoși.
 În data de 29 mai 2014 a avut loc Gala voluntarilor-Culorile voluntarilor organizat de
Liceul Alexandru Ioan Cuza, spectacol desfășurat la Ateneul Tătărași. Au fost
decernate diplome de excelență partenerilor implicați în proiect iar centrul nostru a
fost partener.
 În data de 30 mai 2014 am primit musafiri de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza
din Iași, mai exact pe doamna profesor Nicoleta Rogoz împreună cu 30 de studenți din
anul I la Specializarile Pedagogie și Pegagogia Învățământului primar și preșcolar.
Aceștia au pregătit activități recreative și distractive, de care copii noștri au fost
încântați: joculețe de cunoaștere, ghicitori, mimă, dans, realizarea de felicitări origami,
joculete de dezvoltate a lucrului în echipă.
 Pe data de 31 mai 2014 copiii centrului de zi au participat la a treia ediţie a concertului
caritabil ’’Zâmbeşte copile,, aceştia au avut un scurt program pe care l-au prezentat

fiind ajutați de d na Corina Dumitru solist la Filarmonica din Iasi. Copiii noștri s-au
simţit minunat deoarece au avut parte de o gustare dulce, cadouri şi multe surprize.
 In luna iunie 2014 am avut parte de vizita d-lui Duroiu Cristi, medic stomatolog, care
le a ținut o lecție succintă dar foarte consistentă și importantă în același timp, despre
igiena orală copiilor: le-a arătat cum trebuie să se spele pe dinți, ce cantitate de pastă
să folosească, și mai ales care sunt consecințele negative ce rezultă din neglijarea sau
tratarea superficială a spălării dinților după mesele importante ale zilei.
 In data de 2 iulie 2014 Asociația Iubire și Încredere, în parteneriat cu Parohia
Ortodoxă „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” din Iași, a organizat
Festivalul - Concurs Coral Internaţional pentru Tineret „Gavriil Musicescu”. Cea de-a
II-a ediție a debutat cu un concert care a reunit mai multe coruri din țară, dar și din
străinătate. Printre corurile: Muzica Viva, tinerii de la Colegiul Național de Artă
„Octav Băncilă” , Ansamblul de copii ai Colegiului Național de Artă „Ion Vidu” din
Timișoara iar printre ei s-au numărat și copii noștri care au cântat împreună cu Corului
Național de Cameră Madrigal.
 Pe data de 5 iulie 2014 copii noștri au participat la cununia religioasă a d-nei Gelina
Giuroiu, psihopedagog la noi la centru!
 După o săptămână în care au poposit la Iaşi peste 35 de coruri de tineri din România,
Guineea Ecuatorială, Ucraina, Republica Moldova şi Bulgaria, Festivalul-Concurs
Coral Internaţional pentru Tineret „Gavriil Musicescu“- ediţia a II-a a ajuns la final in
data de 6 iulie 2014. In prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, a avut
loc, în Sala Mare a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri“, Gala Festivalului-Concurs
Internaţional de Muzică Corală. La evenimentul de final au cântat printre câştigătorii
din acest an ai festivalului si Copii Centrului de zi Mia Casa Inculet.
 Pe data de 10 Iulie 2014 a fost organizat în cadrul centrului o întâlnire cu toți angajații
Fundației Solidaritate și Speranță, dar și cu donatorii , sponsorii și toti cei ce au
sprijinit intr-un fel sau altul proiectele acesteia. Aceștia din urmă au primit diplome de
mulțumire și distincția de prieteni ai Fundației.
 In perioada 25-29 august

2014 copiii au beneficiat de o tabără gratuită în loc.

Bogdana, jud. Bacău cu bunăvoinţa d nei Crina Sandu care ne a si însoţit pe tot
parcursul acestei vizite frumoase. Această tabără va rămâne în amintirea copiilor
pentru totdeauna deoarece au văzut locuri minunate. Am fost cazaţi la pensiunea
Ferma Veche unde oamenii ne au primit cu căldură în condiţii foarte bune, mâncarea a
fost excelentă şi am vizitat numeroase obiective turistice din împrejurimi: Mănăstirea

Bogdana, Biblioteca oraşului Oneşti , Tipografia Magic Print, Sala Nadia Comăneci,
Casa Buna Vestire – Centrul rezidenţial pentru copii al Bisericii Catolice, Salina Târgu
Ocna, Biserica şi Muzeul din Borzeşti.
 Am profitat de toamna târzie cu zilele ei frumoase şi am organizat o şedinţă foto în
natura unde copiii au fost veseli şi entuziaşti. Au fost antrenaţi în jocuri de rol, să
lucreze în echipă iar la final am ales cea mai frumoasă fotografie pe care am premiat
o;
 Pe data de 1 septembrie a inceput de an scolar…atât copii cât şi angajaţii au păşit
astăzi cu emoţie pragul centrului deoarece este un moment special, este un nou
inceput.
De la festivitatea de deschidere a şcolii copii au venit voioşi la centru şi cu
ghiozdanul plin de emotii. Cu toţii ne-am bucurat de redevere şi ne-am imbrăţişat
cu putere pentru a ne exprima dorul. In familia mare a centrului am primit cu mult
drag patru bobocei mici şi drăgălaşi. Dupa ce ne-au mai trecut emoţiile am făcut
un “Cerc al prieteniei” pentru a-i prezenta pe noii membrii ai familiei noastre.
După ce am făcut remarci cu privire la cum ne-am mai schimbat de-a lungul
vacanţei (copii au crescut foarte mult, s-au înălţat), am depănat amintiri. Cum
sinceritatea ii caracterizează pe copii am aflat o grămadă de năzbâtii şi lucruri
haioase pe care le-au făcut de-a lungul vacanţei. Copii erau încântaţi de noii
profesori şi nerăbdători să ii cunoască. Apoi am luat masa cu toţii iar la final copii
au avut parte de o surpriză dulce: am sărbătorit începerea anului şcolar cu
şampanie pentru copii şi bomboane de ciocolata. Copii au fost extrem de încântaţi
de surpriza deoarece pentru unii dintre ei a fost prima dată când au băut
şampanie…şi au fost impresionaţi de zgomotul produs la deschiderea sticlei. Am
avut parte şi de un moment organizatoric, în care ne-am amintit regulile centrului
şi am promis că le vom respecta.
 În luna septembrie am efectuat anchetele sociale ocazie cu care ne-am revăzut cu toţi
părinţii, mai putin cu cei de parte masculina. Ne au împărtăşit din necazurile şi
greutăţile cu care se confruntă fiind mai mult sau mai puţin dornici să comunice cu
noi.
 În data de 27 septembrie a avut loc marșul pentru promarea susținerii persoanelor
diagnosticate cu cancer și/sau scleroză multiplă organizat de Fundaţia Solidaritate şi
Speranţă care s a finalizat cu un mic concert la care au participat şi copii noştri.

 Cu bunavoinţa D-nei Crina Sandu, în data de 9 octombrie, am primit donaţii pentru
copiii Centrului de zi "Mia Casa Inculet" din partea Episcopiei Romano-Catolice.
Aceste donaţii constau în cartofi, mere, ceapă şi lapte. Urmând ca în fiecare săptămână
să primim o cantitate de lapte (15 litri) de la Ferma Agricolă din Miroslava.
 Firma Înmedio ne-a făcut o mare surpriză donându-ne numeroase reviste şi cărţi. Copii
noştri au fost deosebit de încântaţi.
 Tot în luna octombrie am primit donaţie din partea d nei Bălan Iulina câteva hăinuţe şi
jucării pentru patru dintre copii noştri.
 Pe data de 28 noiembrie copii din centrul nostru au participat la înregistrarea celui de
al doilea volum al cd ului audio cu colinde.
 Pe data de 5 decembrie 30 de elevi însoţiţi de d na directoare de la Liceul Teoretic
Alex. I.Cuza din Iaşi au venit la noi încărcați de daruri pentru copiii. Am împodobit
bradul împreună cântând colinde frumoase specifice acestei perioade.
 În data de 11 şi 12 decembrie am avut parte de vizita a două clase de elevi însoţiţi de d
ne profesoare de la liceul Negruzzi din Iaşi, încărcaţi cu daruri pentru noi.
 Serbarea mult aşteptată de copiii noştri a avut loc pe data de 12 decembrie şi a fost cu
adevărat un moment de neuitat.
 Pe data de 5 decembrie 30 de elevi însoţiţi de d na directoare de la Liceul Teoretic
Alex. I.Cuza din Iaşi au venit la noi însoţiţi de daruri pentru copiii. Am împodobit
bradul împreună cântând colinde colinde frumoase specifice acestei perioade.
 De momente magice au avut parte copiii noștri şi pe data de 9 decembrie când au
colindat alături de Paula Seling. A fost o seară minunată în care am simțit cu toții
atmosfera de vis a sărbătorilor de iarnă!
 În data de 11 şi 12 decembrie am avut parte de vizita a două clase de elevi însoţiţi de d
ne profesoare de la liceul Negruzzi din Iaşi, încărcaţi cu daruri pentru noi.
 Serbarea mult aşteptată de copiii noştri a avut loc pe data de 12 decembrie şi a fost cu
adevărat un moment de neuitat la care ne au fost alături ca în fiecare an sponsorii,
donatorii, profesorii și învățătorii de la școală.
 Un concert frumos susținut de copiii noștri a avut loc pe data de 16 decembrie la
Complexul Palas.
 În săptămâna dinaintea Sărbătorii Nașterii Domnului copiii au fost cu colinda la
Înaltpreasfințitul Teofan, la Protopoiatul 1 și 3 din Iași și la firma Capgemini.

Din activitatea noastră nu putea lipsi jocul. Aşa că ne-am şi jucat desenând pe
baloane tot ce ne venea în cap. Apoi fiecare şi-a prezentat “capodopera” şi am ales cel
mai frumos desen. Copii noi au făcut cunoştiinţă cu “Camera de jucarii” de care au
fost fascinaţi şi din care nu mai vroiau să plece. A fost o zi frumoasă, pe care am
încercat să o facem specială pentru copii…o zi pe care să şi-o amintească peste ani şi
ani!
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale copiilor;
 Discuțiile în particular pe care le-am avut cu unii copii cât și cele generale ne-au
demonstrat evoluția pe care au făcut-o copiii în sensul comunicării dar și a încrederii
 Organizarea de discuții pe diferite teme (cercuri tematice);
 Organizare jocuri de atenție, comunicare, energizante.
 Implicarea beneficiarilor în activități ce presupun contactul cu persoane (elevi, unii
chiar dintre colegii de școală, studenți, adulți) provenind din medii socio-culturale
diferite (români sau alte tări- norvegieni)
 Săptămânal am implicat voluntari pentru a-i stimula pe copii să își lărgească aria de
comunicare verbală, nonverbala sau paraverbală;
 Copiii Centrului de Zi au intat in contact cu copii de la diferite școli și Centre de zi din
Iasi (Negruzzi,Alexandru Ioan Cuza, National, Sfanta Marina etc.). Aceștia au
participat la jocuri comune menite să le dezvolte abilitățile de relaționare cu ceilalți
copii.
 Am primit vizita unor persoane din Norvegia, ocazie cu care copiii au putut să
comunice in limba Engleză, astfel am putut să măsurăm gradul de importanță al
opționalului de limba Engleză pe care îl avem în program săptămânal.
Pregătirea pentru viața de adult:
 Am introdus o activitate zilnică obligatorie: spălatul pe dinți. In felul acesta copiii au
conștientizat că atenția la igienă întârzie boala și vizita la medic;
 Activități de artă culinară zilnic copii de serviciu ajuta la servirea mesei;
 Implicarea în activități administrative (zilnic copii sunt implicați în păstrarea
curățeniei în spațiul propriu; periodic , adică cel puțin lunar se realizează activități de
ecologizare a zonei parcului sau domeniului Inculet. Menționam că după curațarea

copacilor din fața centrului am organizat o activitate de ecologizare a zonei, unde atât
beneficiarii cât și intreaga echipa a participat la căratul crengilor și la greblat.
 Încurajarea și menținerea ordinii și a bunei organizări în tot ce fac beneficiarii și
angajații noștri (in fiecare activitate pe care o desfășoară sunt incurajati în această
direcție);
 Participarea la slujbe religioase ( fiind perioada de post de multe ori optionalul de
cateheză s a realizat în biserică, copii spovedindu se și impărtășindu se)
 Incurajarea igienei personale: Introducerea unui opțional “Pentru o viață sănătoasă”
care presupune asumarea unor reguli de igienă personală precum : spălarea pe maini
inainte și după masă, la începera și finalizarea lucrului, tăierea unghiilor, tunderea
unora, dușuri, etc);
 Participarea, pe grupe la activitatea de “Croitoire”
 Amenajarea Grădinii de zarzavaturi i-a conștientizat pe copii de a fi responsabili.
Consilierea părinţilor:
 În diferite contexte la biserica, in parohie, intâlniri ocazionale, provocăm discuţii cu
părinţii copiilor.

Parteneri :
 Am reinnoit parteneriatele cu vechii parteneri (Politia Barnova, Cabinet Medical Dr.
Covaliu, Cabinet Medical Dr. Jurca, Cabinet Medical Dr. Balan, Complex National
Muzeal Moldova, Asociația „Familia Nostra”, Parohia „Tăierea Capului Sf Ioan
Botezatorul”; Scoala Generala Scanteia; Liceul Teoretic Al.I.Cuza Iași, pe lângă care
s-a adăugat și parteneriatul cu Univesitatea Apollonia, de data aceasta pe perioadă
nedeterminată.

Coordonator
Alina Bădiliță

