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RAPORT DE ACTIVITATE
AN 2017
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mediaş este o instituţie de interes public
pentru persoanele adulte cu dizabilități , cu personalitate juridică care

funcționează în

subordinea Consiliului Judeţean Sibiu şi în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sibiu (D.G.A.S.P.C. Sibiu). Centrul are sediul în Mediaş, str. George
Topârceanu nr. 14.
Misiunea centrului :
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș furnizează servicii sociale
specializate menite să contribuie la menținerea, refacerea, dezvoltarea capacităților individuale
în scopul creșterii șanselor de recuperare și integrare a beneficiarilor în comunitate sau în
familie .
Principiile care stau la baza întregii activități desfășurate în C.I.T.O. Mediaș sunt :
a) Respectarea drepturilor și demnității umane.
b) Furnizarea serviciilor sociale în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în actul de
înființare, în conformitate cu strategiile în domeniul asistenței sociale .
c) Abordarea individualizată care presupune stimularea tuturor capacităților și disponibilităților
cognitive, psihomotorii, afectiv-relaționare și social adaptative ale acestora.
d) Recunoașterea valorii fiecărei persoane indiferent de tipul de dizabilitate .
e) Libertatea controlului și deciziei asupra propriei vieți, a serviciilor și formelor de suport (în
limita gradului de discernământ).
f) Utilizarea instrumentelor standardizate de lucru și a personalului calificat în vederea
îndeplinirii obiectivelor stabilite.
g) Existența resurselor umane , materiale și financiare precum și preocuparea pentru asigurarea
continuității serviciilor sociale .
h) Preocuparea pentru îndeplinirea standardelor de calitate și pentru creșterea calității serviciilor
sociale furnizate.
i) Asigurarea și menținerea relațiilor personale ale beneficiarului cu aparținătorii și comunitatea.

j) Prevenirea și combaterea discriminării, abuzurilor și exploatării beneficiarului.
k) Existența unei structuri organizatorice cu atribuții și responsabilități definite în vederea
îndeplinirii eficiente a obiectivelor stabilite .
Categorii de beneficiari :
Beneficiarii centrului sunt 45 de persoane adulte cu dizabilități aflate în situații de
dificultate , cu diferite grade ( ușor, mediu, accentuat ) și forme de handicap ( handicap fizic,
mental, psihic sau asociat ) .
Distribuția pe tip de dizabilitate
Tip de

Mental

Asociat

Psihic

Fizic

38

4

2

1

dizabilitate
45

Distribuția pe grad de handicap
Grad de

Accentuat

Mediu

Ușor

Grav

17

25

2

1

handicap
45

Distribuția pe vârste
18-25 ani

26-35 ani

36-45 ani

46-55 ani

4

8

30

3

Criterii de eligibilitate pentru admiterea în Centru :
-

Certificatul de handicap

-

Concordanța între tipul și gradul de handicap și serviciile asigurate de centru

-

Domiciliul în județul Sibiu

-

Alte condiții determinate de starea socială , medicală sau familială a solicitantului

Serviciile destinate grupului de beneficiari

se acordă conform Planului Individualizat de

Intervenție , revizuit periodic în baza reevaluărilor efectuate de către echipa multidisciplinară
(asistent social, psiholog, asistent medical, instructor de educație și instructor de ergoterapie).
Planul cuprinde activități de formare/dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autoservire ,
îngrijire personală, autogospodărire și socializare în vederea creșterii nivelului de autonomie și
independență personală și socială.

Servicii primare :
1.Identificare și evaluare
2.Informare în domeniu
3.Orientare socială și profesională
4.Consiliere- psihologică, socială
5.Terapie ocupațională
6.Activități de socializare și timp liber
Servicii specializate:
1.Servicii de îngrijire de baza
2.Servicii de îngrijire și supraveghere medicală
3.Servicii de recuperare și reabilitare prin terapie ocupatională, art terapie, terapie prin mișcare
4.Găzduire pe perioadă nedeterminată
5.Promovarea relațiilor sociale (socializare și petrecere a timpului liber), activități socioculturale
6. Servicii de asigurare a hranei: prepararea și servirea hranei
7. Alte servicii oferite ca suport pentru diferite situații de dificultate.
Strategia C.I.T.O. Mediaș
Este un fapt evident, că omul este perceput astăzi de societăţile democratice drept
valoare absolută . ” Bunăstarea“ individuală, în sensul de “calitate bună a vieţii”, a devenit un
ideal la nivel social. Politicile nu mai tind să uniformizeze abilităţile şi comportamentele

indivizilor, forţându-le limitele, ci îşi propun să flexibilizeze răspunsul social pentru a satisfice
diversitatea cerinţelor.
Prin implementarea planului de dezvoltare trebuie să fie configurată o instituție care să
aibă în centrul său persoana adultă cu dizabilități (cu nevoile și resursele specifice) și căreia
resursele umane ale centrului, pregătite și competente să îi ofere servicii de calitate într-un
mediu accesibil și adaptat care să garanteze siguranță, confort și protecție.
Priorități stabilite : resurse umane pregătite și competente pentru furnizarea serviciilor
sociale; furnizarea serviciilor specifice CITO conform standardelor cu consultarea și implicarea
continuă a beneficiarilor în procesul de asistență și îngrijire.
Terapia ocupaţională foloseşte o abordare centrată pe client şi un mediu de activităţi
care facilitează performanţa ocupaţională şi promovează starea de bine a individului în relaţie cu
mediul înconjurător, în scopul ameliorării calităţii vieţii. (ENOTHE, 2000 - European Network
of Occupational Therapy in Higher Education ). Esenţa terapiei ocupaţionale este focalizată pe
ocupaţiile indivizilor, în special pe competenţele, obiceiurile, semnificaţiile şi mediul necesar
pentru a promova sănătatea, starea de bine şi calitatea vieţii acestora.
Rolul echipei multidisciplinare este acela de a
limitări cauzate de vârstă,

sprijini beneficiarii,

care prezintă

dizabilitate sau circumstanţe sociale, să-şi găsească ocupaţii

semnificative şi folositoare.

Servicii sociale acordate în 2017
Socializare : Orice persoană are nevoie de un set de abilităţi pentru a duce o viaţă satisfăcătoare,
pentru a se dezvolta, pentru a-şi atinge obiectivele propuse într-o anumită etapă a vieţii şi pentru
a face faţă obstacolelor întâmpinate în viața de zi cu zi. Dezvoltarea acestor abilităţi, prin
activitățile de socializare şi timp liber oferă rezidenților şansa de a funcţiona eficient din punct
de vedere social, emoţional, în cadrul centrului sau în comunitate.
Activitaţile de socializare şi timp liber au avut ca obiectiv :
-

dezvoltarea solidarităţii şi promovarea toleranţei între rezidenți;

-

dezvoltarea personală prin promovarea comportamentului civic în comunitate;

-

dezvoltarea calităţii sistemelor de susţinere a activităţilor pe care aceștia le desfășoară ,
valorificarea abilităţilor şi competenţelor peroanelor cu dizabilităţi prin atelierele susţinute

(dans, teatru, poezie,

art terapie, engleză, informatică, limba română, muzică, zumba

fitness)
Reintegrare : demersuri pentru reluarea şi menţinerea legăturii beneficiarilor cu familiile lor
naturale şi monitorizarea lor – în cadrul unor acțiuni care au constat în vizite la centru, acasă la
familie sau contact telefonic.
Consiliere : Întîlniri de grup și individuale, discuții pe diverse teme , discuții libere, consilieri în
situații de criză , realizate de cei doi asistenți sociali.
Consiliere psihologică individuală pe diverse teme , Teste psihologice, Autocunoaștere,
Chestionare , Logopedie, Pedagogie recuperativă , Comunicare, Terapie de relaxare .
Găzduire : Asigurarea în permanenţă a condiţiilor necesare unei vieţi decente . Monitorizarea
curățeniei în camera – vizită săptămânală. Implicarea permanentă a rezidenților în activitățile
gospodărești ale centrului pe bază de voluntariat : ajutor la bucătărie pentru spălarea vaselor ,
ajutor la spălătorie , curățenie în sala de mese, pe holuri, curățenie birouri, colectarea și
scoaterea

deșeurilor menajere conform planificării. Îngrijirea spațiilor verzi și a grădinii

interioare realizată cu sprijinul beneficiarilor.
Servicii de îngrijire socio-medicală : Supravegherea permanentă a persoanelor cu probleme de
sănătate

: Consultații medic familie, Tratament stomatologic, Consult psihiatric , Analize

medicale, Programare și consult proteze auditive ,Controlul sănătății –dietă și sport , Ecografie,
Radiologie,Ginecologie, Neurologie, Dermatologie, Fizioterapie.
Sprijin și orientare pentru integrare, profesională / Ergoterapie sau terapie ocupațională
Asistenţă la angajarea în locuri de muncă part-time şi full time ( completarea documentelor
necesare la angajare, însoțirea la interviu ), monitorizarea beneficiarilor angajaţi , informare şi
sprijin în legătură cu ocuparea unui loc de muncă, activităţi de instruire şi de dezvoltare a
abilităţilor manuale în atelierele Asociaţiei Phoenix-Speranţa.
Angajați pe piața liberă a muncii

11

Angajați în Unitatea protejată Primul Pas din Cadrul Asociației Phoenix Speranta

5

Mediaș până în luna noiembrie 2017 , data la care UPA a fost desființată
Servicii permanente în comunitate ( curățenie, îngrijire persoane )

10

Servicii temporare în comunitate (activități temporare în comunitate - descărcat

9

mașini marfă, întreținere spații, menaj ocazional la persoane fizice )

Ateliere Phoenix Speranța

12

Activități de voluntariat în CITO ( spalat vase la bucătărie , ajutor la spălat haine,

13

zugrăvit camere și holuri , maturat trotuare , colectat și predat deseuri menajere ,
îngrijit și udat flori )

Servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vietii de zi cu zi : Asistenţă pentru
îmbunătăţirea igienei personale şi la îngrijirea camerei – vizite săptamânale ale echipei
multidisciplinare, asistenţă la operaţiuni bancare si utilizarea cardului, învăţarea beneficiarilor să
folosească abonamentele de transport în comun - Meditur , asistenţă la folosirea documentelor
personale – plată cu cardul.
Activități de zi cu zi asistate în cadrul Centrului: Curățenie holuri, birouri, sala de mese ,
zugravit, îngrijirea florilor și a spațiului verde, ajutor necalificat în bucătărie și spălătorie .
Informare in domeniu : Informare privind dreptul de a face Sesizări și Reclamații, Prezentarea
Regulamentului de Ordine Interioara, a Ghidului Beneficiarului şi a Manualului de Proceduri şi
informarea beneficiarilor despre prevederile acestora, informare pentru procedura de încasare a
contribuțiilor, procedura de vot, reguli de protecție pentru perioada de caniculă , efectele nocive
ale tutunului asupra organismului , protecția mediului, prezentarea

Regulamentului de

organizare și funcționare a comisiei de disciplină pentru abaterile săvârșite de rezidenții CITO
Mediaș.
Raport de activitate al echipei multidisciplinare C.I.T.O. Mediaș

Cabinet psihologic - Psiholog Stanciu Camelia
Pentru îndeplinirea acestei misiuni încredinţate prin fişa postului, în anul 2017,
psihologul centrului a urmărit implementarea celor trei componente fundamentale ale asistenţei
psihopedagogice speciale şi sociale: componenta psihologică, componenta pedagogică şi
componenta socială.
Obiectivul fundamental al serviciilor psiho-pedagogice şi sociale în anul 2017 a fost
centrat pe menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților individiuale ale beneficiarilor
necesare pentru rezolvarea unor probleme sau situații dificile pe care beneficiarul nu le-a putut
soluționa de unul singur și are au avut ca rezultat favorizarea integrarii/reintegrării lor sociale.

Nr. Denumire activitate
crt
1.
Menţinerea stării de sănătate

4.
5.
6.

Stil de viaţă independentă şi
activă
Comunicare cu familia şi
prietenii
Menaj
Dezvoltare personală
Dezvoltare profesională

7.

Altele

8.

Informare

9.
10.

Utilizarea serviciilor
comunităţii
Integrare profesională

11.

Socializare

2.
3.

Denumire subactivitate
Consiliere psihologică pentru
menţinerea stării de sănătate
Consiliere psihologică pentru stil de
viaţă independentă şi activă
Consiliere psihologică

Nr. activități
desfășurate
61
46
53

Consiliere suportivă
Consiliere psihologică
Consiliere suportivă – nevoi
profesionale şi abilităţi de muncă
Pedagogie de recuperare
Logopedie
Terapii de relaxare
Evaluare psihologică
Consiliere psihologică suportivă în
situaţii de criză
Utilizarea serviciilor: servicii
sociale
Suport şi consiliere psihologică
pentru integrare profesională
Socializare

39
31
28
68
65
24
55
88
26
28
44

Cabinet asistență socială – Asistent social Fântână Ancuța, Asistent social Tibori Tiberiu
Pentru îndeplinirea misiunii încredinţate prin fişa postului asistenții sociali au urmărit
asigurarea serviciilor sociale în vederea valorificării potenţialului fiecărei persoane asistate în
direcţia integrării socio-profesionale, soluţionarea aspectelor sociale ale beneficiarilor.
Obiectivele specifice umărite în anul 2017 au fost umătoarele :
➢ sprijinirea beneficiarului în depăşirea unor situaţii problematice de viaţă;
➢ satisfacerea nevoilor psihosociale ale beneficiarului;
➢ crearea unei atmosfere în care beneficiarul să se simtă liber să comunice şi să colaboreze
în condiţii de securitate psihoemoţională cu asistentul social.
Nr. crt.

Denumire activitate

Nr.
activităţi

1.

Educaţie/informare în domeniul îngrijirii personale

52

2.

Suport social pentru un stil de viaţă independent şi activ

12

3.

Suport şi consiliere socială în relaţia cu familia şi prietenii

77

4.

Consiliere socială pentru menţinerea condiţiilor de locuit

47

5.

Suport şi consiliere socială pentru dezvoltare personală

20

6.

Monitorizare pentru dezvoltare profesională

4

7.

Consiliere suportivă pentru nevoi personale şi dez. abilităţilor de

5

muncă
8.

Informare în domeniul drepturilor şi obligaţiilor sociale

42

9.

Informare în domeniul drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti

12

10.

Consiliere socială suportivă în situaţii de criză

130

11.

Suport pentru utilizarea serviciilor comunităţii

60

12.

Informare/consiliere pentru orientare profesională

25

13.

Medierea muncii pentru integrare profesională

11

14.

Suport pentru menţinerea locului de muncă

27

15.

Socializare , activități recreative

24

16.

Vizite în familie şi la prieteni

25

17.

Consiliere socială în relaţia cu familia şi prietenii

9

18.

Activităţi în aer liber

10

Cabinet medical – Asistent medical Bunea Cosmina, Asistent medical Șoldorfean Loredana
Pentru îndeplinirea misiunii încredințate cabinetul medical a asigurat servicii medicale
în colaborare cu medicii de specialitate, prin administrarea tratamentelor prescrise,
supravegherea și monitorizarea parametrilor fiziologici ai stării de sănătate a beneficiarilor,
intervenții în caz de urgență. S-a urmărit de asemnea și starea de sănătate a angajaților în
colaborare cu medicul de medicina muncii.
Obiectivele specifice ale serviciilor și activităților de asistență medicală urmărite în anul
2017 au fost :
➢ identificarea activă a problemelor medico-sociale ale beneficiarilor;
➢ facilitarea accesului la serviciile de sănătate;
➢ promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos;
➢ dezvoltarea de programe de sănătate si intervenții adaptate nevoilor beneficiarilor;
➢ furnizarea de servicii de sănătate conform competențelor.

Nr. activităţi

Nr. crt.

Denumire activitate

1.

Servicii medicale

736

2.

Consiliere suportivă pe teme medicale și administrarea

480

medicației
3.

Informare stil de viață sănătos

4.

Informare/consiliere/educație pentru sănătate

140

5.

Informări lunare – îngrijire personală

12

1

Raport de activitate financiar, contabil și resurse umane
Serviciul contabilitate – Contabil șef Mija Ana Maria
Creditele bugetare aprobate au fost utilizate conform clasificaţiei economice, după
natura şi efectul lor economic şi conform clasificaţiei funcţionale, după destinaţia lor în baza
activităţii şi obiectivelor ce au definit necesităţile publice, respectînd prevederile legale.
Plati nete

Cheltuieli
efective

Ponderea
platilor nete
in bugetul
aprobat %

Disponibil
credite
bugetare

2

4

5

6

7

1.679.800

1.598.889,23

1.579.026,36

95,18%

1.638.800

1.559.209,83

1.559.967,97

95,14%

79.590,17

10

980.500

945.923

960.588

96,47%

34.577,00

20

658.300

613.286,83

599.379,97

93,16%

45.013,17

41.000

39.679,40

19.058,39

96,78%

1.320,60

41.000

39.679,40

19.058,39

96,78%

1.320,60

Buget

DENUMIREA
INDICATORILOR

Cod
indicator

aprobat

0

1

CHELTUIELI TOTALE
(A + B)
A.SECTIUNEA DE
FUNCTIONARE
TITLUL I. CHELTUIELI
DE PERSONAL
TITLUL II. BUNURI SI
SERVICII
B. SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE
TITLUL XII ACTIVE
NEFINANCIARE

TITLUL I

70

80.910,77

- Cheltuieli de personal

Pentru calculul cheltuielilor de personal cuprinse în de Buget pe anul 2017 s-a avut în
vedere :
➢ Structura organizatorică a centrului, conform organigramei şi a statului de funcţii
➢ Nr. de posturi aprobate în statul de funcţii - 50 posturi
➢ Nr. posturi ocupate la data de 31.12.2017 – 25 posturi

Standardul de cost pentru unităţi tip CITO prevede un raport de 1 beneficiari/ 1 angajat.
Instituţia funcţionează sub standardele de cost în ceea ce priveşte numărul de personal.
TITLUL II

- Bunuri si servicii

Pentru calculul cheltuielilor de bunuri şi servicii cuprinse în proiectul de Buget pe anul
2017 s-a avut în vedere :
-

Nr. de beneficiari la data de 31.12.201 – 45 Persoane adulte cu dizabiliăți cu vârsta
cuprinsă între 22 -50 de ani

-

Costul/ beneficiar in anul 2017 pentru alocaţia de hrană - 16,60 lei/persoană

-

Cheltuieli de administrare şi întreţinere, la nivelul costurilor efective

-

Obiecte de inventar de mică valoare necesare bunei desfăşurări a activităţii, atât a
beneficiarilor cît şi a angajaţilor.

-

Echipamente la nivelul a 306,06 lei / beneficiar/an.

TITLUL XII

- Active nefinanciare

Anul 2017 a avut prevăzut la la secțiunea dezvoltare investiții în valoare de 41.000 lei. Până la
finele anului 2017 s-au realizat următoarele investiții constând în dotări independente :
-

Paratrăznet – 12.295 lei , investiție obligatorie pentru obținerea autorizației ISU

-

Mașina de curățat cartofi - 4.630,41 lei; Dedurizator – 9.984,10 lei, Aparat aer
condiționat – 3.844,89 lei, Sistem automatizare centrala termică – 8.925 lei.

Parteneriat Consiliul Județean Sibiu , Asociația Phoenix Speranța și CITO Mediaș
Sumele aprobate prin buget pentru decontarea cheltuielilor ce reprezintă costuri lunare de
întreținere ale Asociației Phoenix Speranța ( curent, gaz, apă, deșeuri menajere) în 2017:
Nr.crt. Tip cheltuială

Articol/aliniat Chelt.anuale decontate

1

Încălzire, iluminat partener Asociație

20.01.03

71.248,17

2

Apa canal, salubritate partener Asociație

20.01.04

6.075,23

Cost mediu pe beneficiar realizat in anul 2017 :
Plati nete in anul 2017

Nr.mediu de beneficiari în

Cost in lei / beneficiar /an

anul 2017
1.559.209,83

44,58

34.975,55 lei /beneficiar/an

Retrospectiva anului 2017
1. Activități desfășurate în parteneriat
Proiect educațional ” Voluntariatul văzut prin ochi de copil .... și nu numai ” încheiat între
Grădinița nr.12 Mediaș, Unitatea de asistență medico-socială Mediaș și CITO Mediaș . Am
confecționat mărțișoare împreună cu copii de la Grădinița nr.12, care au ajus în 1 Martie la
Unitatea de asistență medico-socială Mediaș. Am citit povestea iepurașului de Paști cu copii de
la grădiniță și doamnele senioare de la UAMS Am sărbătorit împreună 1 octombrie Ziua
persoanelor vârstnice și am fost alături de seniori la Sărbătoarea Crăciunului.

Împreună cu Echipa mobilă de recuperare la domiciliu în mediu rural am vizitat familii care au
în îngrijire persoane cu dizabilități, aflate în situații de risc din Moșna, Dîrlos și Bratei. Acțiunea
s-a desfășurat în baza Acordului de colaborare încheiat cu Asociația Caritas Blaj în luna martie
și decembrie 2017 . Am dăruit alimente și dulciuri colectate de la rezidenții și angajații
C.I.T.O.Mediaș.

Activitățile de ergoterapie desfășurate în parteneriat cu Asociația Phoenix Speranța
Mediaș. Eveniment de lansare a expoziției “ Visează, iubește, creează…” Ne mândrim cu
rezidenții C.I.T.O. Mediaș care au participat la realizarea produselor în atelierele Asociației
Phoenix Speranța.

Parteneriat cu Biblioteca Mun.St. L.Roth Mediaș. Poveștile copilăriei cu dedicație de
autor - întîlnire și prezentare de carte cu scriitorul Petre Crăciun, cărți cu dedicație de autor
pentru rezidenții CITO Mediaș. Vacanța de vară la Bibliotecă - atelierul de creatie organizat de
Voluntarii Bibliotecii Muncipale Mediaș a cuprins Povești despre Violeta, decupaje, flori din
carton și ață, creativitate și distracție de vacanță.

Parteneriat cu Scoala gimnazială nr. 7 Mediaș. Am avut marea onoare de a fi gazdele
elevilor de la Școala gimnazială nr.7 însoțiți de d-na prof. Daniela Jica. Piesa de teatru în aer
liber prezentată de elevi a fost primită cu calde aplauze de rezidenții C.I.T.O. Mediaș și
beneficiarii Asociației Phoenix Speranța.

2. Activități sportive pentru menținerea sănătății
Minicampionat intern de tenis de câmp și tenis de masă. Felicitări câștigătorilor,
participanților și instructorilor care au participat la competiție. Marele cîștigător al concursului
a fost sportul și spiritul de echipă!

Pentru al doilea an consecutiv Asociația de Futnet Cluj Napoca și Reya Event au
organizat la Mediaș Turneul de Futnet pentru amatori și profesioniști. C.I.T.O. Mediaș a
participat și în acest an cu două echipe - Maria/ Mircea și Stela/Camelia, la categoria amatori.
Invitatia adresată de organizatori pentru participarea la turneu a fost pentru noi marele câștig.
Mulțumim organizatorilor, gazdelor, susținătorilor și nu în ultimul rând celor patru jucători de
tenis cu piciorul care au reprezentat cu mândrie C.I.T.O. Mediaș.

Sub deviza "Să promovăm mișcarea, sănătatea și natura", beneficiarii și angajații CITO
Mediaș alături de prieteni din comunitate au participat la acțiunea sportivă intitulată “Zilele
Tineretului Medieșan” ciclism – drumeție – orientare turistică, în cadrul programului de utilitate
publică “Sportul pentru Toți”. Acțiunea a fost realizată în parteneriat cu Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret Sibiu și Primăria Mediaș. Mulțumiri tuturor participanților și Poliției
Locale Mediaș.

3. Activități de socializare și recreative realizate Indoor
Atelierul de povești, Dragobetele, 1 Martie, 8 Martie, Sărbătorile Pascale, Primăvara la
noi acasă, 1Iunie - ziua copilului, Curs de gastonomie, Inaugurare parc interior, Grill party,
Sărbătoarea toamnei, Ziua națională a României, Gazde pentru Colindători, Întâlnirea cu Moș
Crăciun, Aniversarea zilelor de naștere, Petrecere de revelion.

4. Activități de socializare și recreative realizate Outdoor
Sărbătoarea zile de 8 martie la Casa Ardeleană, Circul GARTNER, vizită la Muzeul Casa
Gazelor Naturale, Excursie la Castelul Peleș, Drumeții în Greweln și Buzd, Excursie la Sâmbăta
de sus, Film 3D la City Moll Tg. Mureș, Cunpărături la Dechatlon Sibiu, Cu colindul la
Deschiderea Tîrgului de Crăciun din Mediaș.

5. Gala Voluntariatului 2017
Primăria Municipiului Mediaș a organizat în data de 5 decembrie 2017 la Sala Traube, un
eveniment de recunoaștere și de premiere a meritelor voluntariatului din municipiul Mediaș.
Implicarea activă a echipei și a rezidenților CITO Mediaș în evenimentele organizate de
muncipalitate a fost recunoscută și premiată în cadrul Galei Voluntarilor. Ziua cititului împreună,
Ziua internațională a fericirii, Marșul pentru viață, Crosul Binder, Săptămîna Voluntariatului, 1Iunie,
Mediaș 750 - Oraș în sărbătoare, Crosul Bucuriei, Marșul fundițelor roz, Letʹs do it Mediaș, Dance of
kindness, 1 Decembrie - evenimente care au fost pentru noi un bun prilej de implicare a tuturor
actorilor sociali în programe comune de incluziune socială.

5. Evenimente deosebite ale anului 2017
Sărbătoarea Iei. Costumul popular și ia au pus în valoare frumusețea, bogăția obiceiurilor și
tradițiilor strămoșești. Ziua iei sărbătorită azi la CITO Medias alături de invitați din comunitate.
O zi de suflet românesc!

Contribuie la bucuria celor din jurul tău prin simpla ta participare la "Crosul Bucuriei " !
Fii un jucător de echipă! Îndemn pe care l-am adresat celor care au ales să fie jucători în echipa
Bucuriei. Tineri și copii, părinți și bunici, persoane cu dizabilități au avut șansa unică de a
participa împreună la un cros în care a fost premiată bucuria. Alergare, plimbare, muzică,
flashmob, tombolă, diplome și medalii, ingredientele unei zile magice.

Destinație : Aeroportul Sibiu - împlinirea unui vis. Nu am putut rămâne indiferenți la
visul unei tinere rezidente CITO Medias de a vedea un avion de aproape. Demersurile au
început încă din luna martie iar rezultatul a fost spectaculos. Am experimentat traseul până la
îmbarcare a unui pasager cu destinația Paris. Emoționant și interesant pentru toată lumea. Am
revenit la sol cu o pizza și o vizită la Grădina zoologică Sibiu.

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi. 3 decembrie este cunoscută la nivel
internaţional drept o zi plină de semnificaţie, un prilej de reafirmare a valorilor şi drepturilor
fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi, o zi care reuneşte pentru acelaşi scop instituţii,
persoane cu dizabilităţi şi organizaţii din domeniul dizabilităţii. Anul acesta CITO Mediaș în
parteneriat cu CITO Dumbrăveni au organizat la un spectacol de poezie, muzică și dans.
Mulțumim gazdelor CITO Dumbrăveni și Baum Dumbrăveni pentru invitație și pentru
ospitalitate.

Peste 120 de persoane cu dizabilităţi din centrele rezidențiale aflate în structura
DGASPC Sibiu s-au întrecut la Special Olympics Sibiu 2017 . Jocurile Locale Special Olympics
reprezintă cel mai mare eveniment sportiv pentru persoanele cu dizabilităţi din România.
DGASPC Sibiu organizează anual acest eveniment începînd cu anul 2014. Rezidenții CITO
Medias au participat și în acest an la Gala sportivă a persoanelor cu dizabilităţi din judeţul Sibiu.

Participare la Conferințe și Simpozioane
Conferința ” Asistență socială, știință și arta în contextul dezvoltării durabile”
Agnita 8 iunie 2017
Eveniment organizat de Colegiul asistenților sociali- Structura Teritoriale a jud. Sibiu,
Universitatea Lucian Blaga Sibiu și CIA Agnita. CITO Mediaș a prezentat lucrare în plen.

Simpozion internațional „ Arta nu are limite – Oferte culturale și de timp liber
pentru persoane cu dizabilități”
Organizat cu ocazia a 10 ani de activitate de Asociația Diakoniewerk Sibiu. CITO
Mediaș a prezentat ” O viață asemenea celorlalți, împreună cu ceilalți” – Activități în
comunitate pentru persoanele cu dizabilități din CITO Mediaș.

Conferința internațională ” Suport în luarea deciziilor acordat persoanelor cu
dizabilități mentale”
Organizată la București de Centrul de Resurse Juridice. Reprezentanții CITO Mediaș
împreună cu delegații CITO Dumbrăveni au participat la conferință în calitate de invitați.

,,10 ani de Asistență socială – Trecut, prezent și perspective în asigurarea serviciilor
sociale de calitate pentru persoane adulte cu dizabilități ”.
Peste 150 de invitați au participat la acest eveniment găzduit de sala Traube din Mediaș.
Mulțumiri reprezentanților Primăriei Mediaș d-șoarei Viceprimar Christine Thellmann,
Consiliului Județean Sibiu d-nei Daniela Cîmpean, DGASPC Sibiu d-nei Laura Camelia Vîlsan,
ASSOC Baia Mare d-lui Florian Sălăjeanu , Empatec Olanda d-lui Andreas Onclin și
partenerilor noștri Asociația Phoenix Speranța d-nei Maria Ioana Stanescu, care în calitate
inițiatori ai proiectului CITO Mediaș au fost prezenți și au adus în fața publicului propriile
amintiri sau cele instituționale, legate de primii pași făcuți în anul 2007 pentru implementarea
noilor modele de asistență socială pentru persoane cu dizabilități instituționalizate. Cuvinte de
mulțumire d-nei Corman Georgeta Sorina și Părintelui Cornel pentru aprecieri și prezentare în
cuvântul de încheiere. Au fost alături de noi reprezentanți ai centrelor publice rezidențiale din
județul Sibiu și Mureș, Asociații , Instituții publice din Mediaș și Sibiu, beneficiari, părinți și
persoane din comunitate implicate în activitatea de 10 ani a centrului. Mulțumiri rezidenților
pentru programul artistic și echipei Cito Medias pentru organizarea evenimentului.

Echipa CITO Mediaș
Echipa - un grup ai cărui membri se influențează între ei pentru îndeplinirea unui obiectiv
comun. De ce sunt importante echipele?
- sunt cele mai indicate pentru a rezolva probleme complexe care necesită opinii și cunoștințe
diferite;
- reprezintă un excelent mediu de învățare;
- valorifică mai bine resursele fiecărui membru;
- cultivă loialitatea și funcționează pe principiul: “toți pentru unul și unul pentru toți”.
Semnează Echipa CITO Mediaș :
Director – Daniela Hălmaci
Contabil șef- Ana Maria Mija
Consilier juridic – Olga Elena Stroia
Psiholog – Camelia Stanciu, Elena Baba
Asistenți sociali – Ancuța Fântână,
Tiberiu Tibori
Asistenți medicali – Cosmina Bunea,
Loredana Șoldorfean
Instructori educație – Adrian Dordea,
Cristiana Mircea, Lucia Hentea, Daniela Pal
Instructor ergoterapie – Florin Codoiu
Administrator – Maria Kerekeș
Muncitori bucătari – Mihaela Man , Cica Chețan, Livia Diac, Nicoleta Coldea
Infirmieri – Simona Ursu, Alexandru Handrea
Portari – Marian Lup, Mihail Rus
Spălătoreasă - Adriana Rus
Mecanic și conducator auto – Gheorghe Morariu

