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Avizat,
Director Asistenta Sociala

Serban Marinela Violeta

Raport de activitate 
Anul 2022

Misiunea Centrului de zi este de a preveni abandonul si instituționalizarea copiilor prin asigurarea 
pe timpul zilei a unor activitati de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a 
deprinderilor de viata independenta pentru copii cat si a unor activitati de sprijin, consiliere, educare pentru 
părinți.

In centrul de zi sunt oferite resurse importante cum ar fi informare , consiliere, suport afectiv- 
emotional, servirea unei mese principale si a unei gustari/zi, prevenind astfel institutionalizarea si crescând 
calitatea vieții copilului .

Serviciile oferite in Centrul de zi Videle in anul 2023:
- primirea si găzduirea de luni pana vineri intre orele 08:00-16:00
- programe de activitati educative ( sprijin si efectuarea temelor) si recreative si de socializare (jocuri, 

vizite)
îngrijire si întreținere zilnica adecvata a unui mod de viata decent
educație pentru sanatate , pentru invatarea si aplicarea deprinderilor igienice la propria persoana si la 
mediul de viata

- un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității copilului 
stimularea capacitatii de comunicare a copiilor, prin crearea a unui climat de încredere, de respect 
reciproc

- dezvoltarea sentimentului de aprtenenta la un grup social, familie, sentimentul de înțelegere si 
acceptare a situației sale
dezvoltarea relațiilor copilului cu comunitatea prin organizarea de vizite pentru cunoașterea 
localității, stimularea activitatilor in comun a copiilor din centru cu ceilalți copii din comunitate 

- activitati de grup si programe individualizate pentru fiecare copil
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observarea si evaluarea sistematica a evoluției copilului 
ajutor nutrițional ( o masa principala si o gustare/zi) 
orientarea părinților către alte instituții care pot oferi soluții la problemele cu care se confrunta 
consilierea psihologica a copiilor
organizarea unor programe de informare si activitati educative pentru părinți in cadrul proiectului 
Școala Părinților

In data de 13.10.2022 personalul Centrului de zi a oferit beneficiarilor de servicii sociale 
pachete cu rechizite școlare .

In data de 25.11.2022 , echipa de voluntari a Liceului teoretic a oferit beneficiarilor de servicii 
sociale pachete cu fructe, legume si produse alimentare .

In data de 26.11.2022 cu ocazia campaniei de sensibilizare a comunității,, Vrei sa fii Mos 
Crăciun pentru uni din copiii de la Centrul de Zi” angajati ai Primăriei orașului Videle au oferit 
articole de imracaminte si încălțăminte pentru beneficiarii de la Centrul de zi.

In data de 28.11.2022, cu ocazia campaniei „ Saptamana fructelor si a legumelor” echipa de 
voluntari a Liceului teoretic a oferit beneficiarilor de servicii sociale pachete cu fructe, legume si 
produse alimentare .

In decursul anului 2022 s-a sărbătorit in Centrul de zi, ziua de naștere a 8 copii.
Centrul de zi a oferit servicii sociale in anul 2022 pentru 8 copii cu varsta cuprinsa intre 7-14 ani 

provenind din familii aflate in dificultate din orașul Videle
Personalul de la Centrul de zi Videle in anul 2022: 2 inspectori de specialitate, 1 muncitor 

calificat ( bucatar), 1 muncitor necalificat (ingrijitor)

întocmit, 
Inspector de specialitate 

Albu Sofia 
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