
 

 

 
 
 

 

 CENTRUL DE ZI 

                                                                             
“ O ŞANSĂ PENTRU O VIAŢĂ NOUĂ!”  

Adresa: Str.Primăverii, bl. c5, sc. c, et.2. Telefon fix: 0247.453.111. Adresă e-mail: 
asistentasociala@primariavidele.ro  

Program de lucru cu publicul:  

Luni : 8-16.30 Marţi : 8-16.30 Miercuri : 
8-16.30 Joi : 8-16.30 Vineri : 8-16.30  

Funcţionari :  

1.Vintilă Dorina Violeta –Inspector de specialitate  
2.Bobe Mariana- Inspector de specialitate  
3.Burcea Maria –Ingrijitoare  
4.Ursu Petruta Marinela – Bucătar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI  PENTRU COPIII PROVENIND DIN FAMILIILE

                                                     AFLATE ÎN DIFICULTATE  - VIDELE

        Centrul de îngrijire de zi pentru copiii provenind din familiile  aflate în dificultate    funcţionează  

 în subordinea Consiliului Local al oraşului Videle de la data de 01.06.2005.

         Centrul de îngrijire de  zi Videle oferă servicii adecvate familiilor în situaţie de risc de abandon al

 copilului , sprijinind astfel familia să-şi exercite responsabilităţile parentale şi să-şi menţină copilul

 acasă . Acesta previne abandonul şi instituţionalizarea copiilor din comunitate  prin asigurarea , pe

 timpul zilei ,  a unor activităţi  de îngrijire , educare , recreere-socializare , consiliere , dezvoltarea

  deprinderilor de viaţa  independentă , orientare şcolară şi profesională pentru copii , dar şi activităţi de

 sprijin , consiliere şi educare pentru  părinţi reprezentanţi legali ai copiilor .

     Dificultăţile economice, sociale  sau personale (probleme de sănătate , conflicte conjugale etc. ) cu

 care  se confruntă familiile, determina adesea   dificultăţi în asumarea de către   părinţi  a

 responsabilităţilor  de creştere şi educare a copiilor  şi de multe ori soluţia finală la care se recurge este

 abandonul copilului . Familiile au beneficiat de servicii alternative de sprijin destinate menţinerii şi

 întăririi unităţii familiale.

    În contextul socio-economic actual al oraşului Videle numeroase familii se confruntă cu o

 degradare semnificativă a condiţiilor de viaţă. Dificultăţile părinţilor în asumarea responsabilităţilor de

 creşterea şi educare a copiilor se datorează adesea unor dificultăţi economice, sociale   (  şomaj

 marginalizare , lipsa unei locuinţe stabile )  şi/sau   personale (conflict cojugal , probleme de sănătate,

 dependenta de alcool).

     În Centrul de îngrijire de  zi Videle sunt oferite resurse importante cum ar fi: 

 informarea  ,consiliere psiho-sociala , suport afectiv –emotional , servirea unei mese  principale  şi a  

unei gustări /zi  , prevenind astfel instituţionalizarea şi crescând calitatea vieţii copilului prin  

îmbunătăţirea   climatului familial .



   Beneficiarii  serviciilor oferite în cadrul Centrului de zi sunt  copiii care provin din familii aflate în 

dificultate:

-monoparentale sau în curs de divorţ ;

-in  care părinţii suferă de boli cronice grave ;

-in cazul în care ambii părinţi sunt şomeri ;

-in cele cu un nivel de trăi ce defineşte sărăcia .

                                          Serviciile oferite în Centrul de zi Videle  sunt:

- primire şi găzduire pe perioada zilei;

- programe de activităţi educative  şi recreative  ;

- îngrijire şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţa cât mai asemănător celui din familie;

- educaţie pentru sănătate , pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice relative la propria 

persoană şi la mediul de viaţă;

- un climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii complexe a copilului;

- stimularea capacităţii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect 

reciproc;

- dezvoltarea sentimentului de apartenenţa la un grup social, familie, sentimentul de înţelegere şi 

acceptare a situaţiei sale , a propriei istorii;

-dezvoltarea relaţiilor copilului cu comunitatea prin organizarea de vizite pentru cunoaşterea localităţii, 

desfăşurarea şi participarea la programe şi spectacole culturale, sportive, artistice, religioase etc., 

stimularea activităţilor în comun ale copiilor din centru cu ceilalţi copii din comunitate;

- activităţi de grup şi programe individualizate pentru fiecare copil;



- observarea şi evaluarea sistematică a evoluţiei copilului;

- programe individualizate privind integrarea socială;

-protecţie împotriva abuzurilor, violenţei, exploatării  sau oricărei forme de neglijare a copilului;

- ajutor nutriţional (o masă principală  şi o gustare /zi);

- orientarea părinţilor către alte instituţii care pot oferii soluţii la problemele cu care se confruntă ;

- oferirea altor ajutoare materiale provenite din surse extrabugetare (sponsorizări).

     În prezent beneficiază de serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de zi  8 copii cu vârsta 

cuprinsă între 7-14 ani .

 

Personalul Centrul de îngrijire de zi pentru copiii provenind din familii aflate în dificultate 

Videle:

1.Vintilă Dorina Violeta –Inspector de specialitate

2.Bobe Mariana-Referent

3.Ciobanu Florica –Bucătar 

4.Ursu Petruta Marinela –Ingrijitor

                                   Copiii şi personalul Centrului de zi Videle  mulţumesc din suflet

                                           tuturor celor care i-au sprijinit şi au făcut posibilă 

                                                                  continuarea activităţii!




