CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
a Județului Satu Mare
Operator de date cu caracter personal nr. 461
Birou Comunicare Registratura Relatii cu Publicul si Logistica

“BUCURIA VERII” ESTE DE PATRU ANI BUCURIA
COPIILOR DE LA CRCH SATU MARE

”Copiii nu îşi vor aminti de lucrurile materiale pe care le-ai dăruit lor, ci de
sentimentele pe care le-ai împărtăşit lor”.
(Richard L. Evans)

ARGUMENT:
Am venit vara și ne apropiem cu pași repezi de vacanța de vară. Dar până atunci dorim să mai
facem ceva împreună, ceva ce să ne facă să ne simțim bine și să ne bucure inimele pentru mult timp.

Acțiunea organizată este adresată copiilor mai speciali, care nu se pot bucura acolo..., unde ceilalții
pot face acest lucru, precum și părinților acestora. De aceea dorim să creem o atmosferă care să transmită
energie pozitivă atât copiilor, cât și părinților și tuturor participanților.
”BUCURIA VERII” ESTE DE PATRU ANI BUCURIA COPIILOR DE LA CENTUL DE
RECUPERARE PENTRU COPII CU HANDICAP (CRCH) SATU MARE, pentru că de patru ani
cei care trec pragul centrului nostru îi primim în marea noastră familie cu brațele deschise… și
lupta o ducem împreună. Iar cu această ocazie dorim să le transmitem încă odata că nu sunt
singuri… și vom fi mereu alături de ei.

SCOPUL:
Scopul acțiunii este aceea de a petrece clipe minunate cu copiii și oamenii luptători și învingători,
care nu renunță niciodată; de a aduce un zâmbet pe fețele triste de suferință și o lacrimă de bucurie, nu de
tristețe și durere; de a conștientiza comunitatea de existența centrului și de serviciile acordate copiilor cu
dizabilități de patru ani.

OBIECTIVE:


Sensibilizarea persoanelor din comunitate cu privire la copiii cu dizabilități și la eliminarea barierelor de
integrare ale acestora în comunitate.
• încurajarea familiilor copiilor cu dizabilități că ceea ce fac… fac bine și că mereu vom fi alaturi de ei…
• încurajarea comunității de a se implica mai mult în sprijinirea familiilor persoanelor cu dizabilități



Transmiterea gândirii pozitive la părinți, că există lucruri minunate de care mereu ne putem bucura ..

DATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE:
29.06. 2018 de la ora 10.00 la CRCH Satu Mare,
str. George Călinescu nr. 1.

INVITAȚI/ PARTICIPANȚI







Copiii beneficiari ai centrului
Familiile, reprezentanții legali ai copiilor cu dizabilități
Gașca FESTILAND
Conducerea DGASPC Satu Mare
Conducerea CJ Satu Mare
Alți invitați cu care suntem parteneri: Fundația Foyer Satu Mare.

PLANUL DE DESFĂȘURARE AL ZILEI
DURATA: între orele 10.00-13.00

Acțiuni:
- Urări de bun venit și prezentarea scopului acțiunii - șef centru
- Impresii marcante relatate de părinții beneficiarilor
- Impresii ale invitaților
- Sărbătorirea copiilor
- Joc și voie bună coordonat de GAȘCA FESTILAND:
- Picturi pe față;
- modelaj de baloane
- joacă cu baloane uriașe de săpun
- mascotele Mickey și Minnie dansează și se joacă cu copiii
- trambulina buclucașă provoacă chiote de bucurie copiilor buclucași

- Pt. părinți:
- concurs:
-Cea mai gustoasă și aspectuoasă prăjitură;
-Cel mai talentat cuplu de dansatori;
-Cel mai îndemânatic părinte.
- Surprize dulci pentru copii, părinți și invitați.
Acest copil s-ar putea să te surpindă. …Lasă-l să te facă fericit!
Transformă dizabilitatea în abilitate.
Șef centru: Liliana Fabian

