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RAPORT DE ACTIVITATE
AN 2018
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 48 de persoane adulte cu dizabilități aflate în situații de
dificultate , cu diferite grade ( ușor, mediu, accentuat ) și forme de handicap ( fizic, mental,
psihic sau asociat ) .
Distribuția pe tip de dizabilitate
Tip

de

Mental

Asociat

Psihic

Fizic

40

4

3

1

Accentuat

Mediu

Ușor

Grav

17

26

4

1

dizabilitate
48

Distribuția pe grad de handicap
Grad

de

handicap
48

Distribuția pe vârste
18-25 ani

26-35 ani

36-45 ani

46-55 ani

5

9

30

4

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.
Servicii sociale acordate în 2018
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;

-

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, 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

16

Servicii permanente în comunitate ( curățenie, îngrijire persoane )

9

Servicii temporare în comunitate (activități temporare în comunitate - descărcat

9

mașini marfă, întreținere spații, menaj ocazional la persoane fizice )
Ateliere Phoenix Speranța

11

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

3

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 ,
zugrăvit, 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 2018,
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 2018 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
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Denumire subactivitate

Nr. activități
desfășurate
pentru 41

Consiliere
psihologică
menţinerea stării de sănătate
Stil de viaţă independentă şi Consiliere psihologică pentru stil de 30
activă
viaţă independentă şi activă
Comunicare cu familia şi Consiliere psihologică
54
prietenii
Menaj
Consiliere suportivă
100
Dezvoltare personală
Consiliere psihologică
34
Dezvoltare profesională
Consiliere suportivă – nevoi 30
profesionale şi abilităţi de muncă
Altele
Pedagogie de recuperare
50
Logopedie
20
Terapii de relaxare
10
Evaluare psihologică
146
Informare
Consiliere psihologică suportivă în 50
situaţii de criză
Utilizarea
serviciilor Utilizarea
serviciilor:
servicii 20
comunităţii
sociale
Integrare profesională
Suport şi consiliere psihologică 26
pentru integrare profesională
Socializare
Socializare
30

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

60

2.

Suport social pentru un stil de viaţă independent şi activ

27

3.

Suport şi consiliere socială în relaţia cu familia şi prietenii

80

4.

Consiliere socială pentru menţinerea condiţiilor de locuit

46

5.

Suport şi consiliere socială pentru dezvoltare personală

20

6.

Monitorizare pentru dezvoltare profesională

12

7.

Consiliere suportivă pentru nevoi personale şi dez. abilităţilor de 22
muncă

8.

Informare în domeniul drepturilor şi obligaţiilor sociale

30

9.

Informare în domeniul drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti

22

10.

Consiliere socială suportivă în situaţii de criză

127

11.

Suport pentru utilizarea serviciilor comunităţii

58

12.

Informare/consiliere pentru orientare profesională

25

13.

Medierea muncii pentru integrare profesională

26

14.

Suport pentru menţinerea locului de muncă

28

15.

Socializare , activități recreative

24

16.

Vizite în familie şi la prieteni

28

17.

Consiliere socială în relaţia cu familia şi prietenii

10

18.

Activităţi în aer liber

9

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
2018 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;
 prevenirea infecțiilor, afecțiunilor gastrointestinale.

Nr. crt.

Denumire activitate

Nr. activităţi

1.

Servicii medicale

934

2.

Consiliere suportivă pe teme medicale și administrarea 530
medicației

3.

Informare stil de viață sănătos

1

4.

Informare/consiliere/educație pentru sănătate

148

5.

Informări lunare – îngrijire personală

12

6.

Indrmarea supraveghere curațenie camere

50

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.
Ponderea
Cod
DENUMIREA INDICATORILOR

platilor

indi-

Buget

cato

aprobat

Plati nete

Cheltuieli

nete

efective

bugetul

r

aprobat

in

Disponibil
credite
bugetare

%
0

2

4

5

6

7

CHELTUIELI TOTALE (A + B)

2.007.010

1.838.471,28

1.876.967,92

91,60%

168.538,72

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

1.995.010

1.838.471,28

1.854.226,96

92,15%

156.538,72

10

1.299.010

1.171.579

1.208.013

90,19%

127.431,00

20

696.000

666.892,28

646.213,96

95,82%

29.107,72

TITLUL

1

I.

CHELTUIELI

PERSONAL
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

DE

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
TITLUL

XII

ACTIVE

NEFINANCIARE

70

12.000

0

22.740,96

0%

12.000,00

12.000

0

22.740,96

0%

12.000,00

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.

TITLUL I

- Cheltuieli de personal

Pentru calculul cheltuielilor de personal cuprinse în buget pe anul 2018 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 31.12.2018 – 24 posturi
Justificarea execuţiei: Cheltuielile de personal s-au încadrat în bugetul aprobat pentru
Titlul I Cheltuieli Personal.
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.
( 26 posturi vacante -2 instructori de educatie , 2 asistent medical , 2 asistent social,

1

kinetoterapeut, 6 infirmieri, 1 ingrijitor, 1 mun.cal.intret., 2 mun.cal. bucatar, 1 economist, 1
magaziner, 1 paznic, 1 sofer, 4 instructori ergoterapie, 1 psiholog )

TITLUL II

- Bunuri si servicii

Pentru calculul cheltuielilor de bunuri şi servicii cuprinse în proiectul de Buget pe anul
2018 s-a avut în vedere :
-

Nr. de beneficiari la data de 31.12.2017 – 45 persoane adulte

-

Costul/ beneficiar in anul 2018 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, atît a
beneficiarilor cît şi a angajaţilor.

-

Echipamente la nivelul a 350,00 lei / beneficiar/an.

-

Convenția de parteneriat CJ Sibiu, CITO Mediaș, Asociația Phoenix Speranța
pentru decontarea cheltuielilor de întreţinere a spațiilor de activitate ale asociației

TITLUL XII

- Active nefinanciare

Justificarea execuţiei: Anul 2018 a avut prevazut investitii la sectiunea dezvoltare, dar nu sau realizat plăţi deoarece:
-

Obiectivul de investitii ―Proiect amenajare puț ascensor clădire‖ a fost inițiat, s-a
solicitat oferta de preț, dar valoarea ofertată depășea bugetul alocat pentru acest
obiectiv de investiții. Procedura se va relua anul viitor cu condiția aprobării la
valoarea ofertată.

Parteneriat Consiliul Județean Sibiu, Asociația Phoenix Speranța Mediaș, C.I.T.O. Mediaș
Sumele aprobate prin Buget pentru decontarea cheltuielilor ce reprezintă cheltuieli lunare de
întreținere ( curent, gaz, apa, deșeuri menajere) in anul 2018.

Nr.crt.

Tip cheltuiala

Articol/aliniat

Chelt.anuale

1

Incalzire, iluminare Asociatie parteneriat

20.01.03

83.490,14

2

Apa canal, salubritate Asociatie parteneriat

20.01.04

5.840,89

Cost mediu pe beneficiar realizat în anul 2018:
Plați nete in anul 2018

Nr.mediu de beneficiari

Cost in lei/ beneficiar / an

1.838.471,28

46,91

39.191,46 lei/beneficiar/an

Proiecte, activităţi deosebite cu scop educativ/petrecerea timpului liber desfășurate
în anul 2018
Ianuarie
15.01.2018 – Ziua Culturii Române, aniversare Eminescu. Pornind de la proverbul ―Viața este o
carte, iar noi o filă din ea‖ , rezidenții CITO Mediaș au inițiat o seară de poezie eminesciană în
clubul centrului.
23.01.2018 – Excursie Season Hill – Snow Park Poiana Brașov, acces gratuit pe pârtia de săniuș
și tubing .

29.01.2018 – Proiect educațional ‖Licean pentru o zi‖ . Protocol de colaborare încheiat între
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sibiu, Liceul Teoretic ‖ Axente Sever
‖ Mediaș și CITO Mediaș.
30.01.2018 Proiectul educațional ‖ Voluntariatul văzut prin ochi de copil .... și nu numai ‖
realizat în parteneriat cu Gradinița nr. 12 și UAMS Mediaș. Rezidenții CITO Medias
confecționează împreună cu copii de la gradiniță mărțișoare care au ajuns în 1 Martie la Unitatea
de asistență medico-socială Mediaș.
31.01.2018 – Aniversarea sărbătoriților născuți în luna ianuarie 2018

Februarie
14.02.2018 - Inimioare roșii, fundițe roz, amorași suspendați au fost ingredientele zilei pentru
rezidenții CITO Medias la aniverarea Valentine s Day.
24.02.2018 - ―Emoții de Dragobete ‖ modul în care rezidenții CITO Medias au descoperit prin
jocuri, povești și discuții libere că este normal să fii fericit, trist, furios, temător, vesel, că toate

au un izvor în micul suflet mare, că acestea ne ajută să comunicăm cu lumea exterioară și să se
ne adaptăm la ea, pentru a avea o viață sănătoasă și echilibrată.
26.02.2018 - Tenis de masă sau, după numele lui mic, ping-pong-ul, a fost opțiunea noastră
pentru activitatea indoor. Șase fete și șase băieți, rezidenți CITO Mediaș , au dat startul unei
competiții care ne-a făcut să zâmbim, să ne relaxăm și să facem și puțină mișcare.
28.02.2018 – Aniversarea sărbătoriților lunii februarie 2018

Martie
01.03.2018 - Mărțișoare cu dragoste ! Create cu migală de rezidentele CITO Mediaș
mărțișoarele au fost dăruite angajatelor CITO Mediaș, colaboratorilor și partenerilor, ca simbol
al reînnoirii timpului şi al renaşterii naturii, pentru a aduce noroc şi belşug.
01.03.2018 - ‖ Simfonia Primăverii ‖ . Expoziție cu vânzare de produse handmade realizate cu
dragoste de Terezia Raffai.
06.03.2018 „UNITE PENTRU FEMEIA CU DIZABILITĂȚI !‖, cel mai important eveniment
dedicat femeilor cu dizabilități cu ocazia zilei de 8 MARTIE. DGASPC Sibiu - organizator ,
CIA Biertan - gazda evenimentului.
07.03.2018 - 8 Martie - ‖ Ziua Internaţională a Femeii‖ . Petrecere comună a rezidentelor și
angajatelor CITO Mediaș.
15.03.2018 - Atelier de prăjituri cu rezidenții CITO Mediaș. O întâlnire culinară interesantă şi
foarte aromată . Cake Pops - sau ‖ acadele de tort ‖ un desert dulce și colorat.
24.03.2018 – Zi de curățenie generală CITO Mediaș. Toți rezidenții împreună cu o parte din
angajații CITO Mediaș au participat la acțiunea de curățenie generală care a cuprins atât
camerele rezidenților , cât și spațiile comune din centru.
25.03.2018 -‖ Ora Pământului‖ la Mediaș. Rezidenții CITO Medias s-au alăturat celor 60 de
medieșeni care au ales să dăruiască din energia lor naturii . Alergarea nocturnă s-a făcut pe
traseul de 4 km practicat la Crosul Binder. În zona cunoscută sub numele "La Brazi"
participanții au fost așteptați cu ceai și fructe și au putut admira panorama nocturnă a orașului
Mediaș.
31.03.2018 – Aniversarea sărbătoriților lunii martie 2018

Aprilie
09.04.2018 – Vacanța de Paște încheiată cu o plimbare în aer liber .
11.04.2018 Rezidenții CITO Mediaș au dat startul capionatelor sportive de primăvară.
Campionatul s-a desfășurat în perioada 10 - 30.04.2018 și a cuprins minicampionat de tenis cu
piciorul și tenis de câmp.
11.04.2018 Cură balneară pentru două rezidente CITO Medias la Hotelul Ceres din stațiunea
Geoagiu-Băi. Cele două rezidente au beneficiat de două săptămâni de tratament, prin Casa de
Pensii.
14.04.2018 „Plantează în România― Primăria Municipiului Mediaș, în parteneriat cu Asociația
„Creștem România Împreună― și Ocolul Silvic Mediaș o acțiune de plantare a 2500 de puieți de
gorun și frasin.Rezidenții CITO Medias au dat curs acțiunii civice și au participat cu entuziasm
la acțiunea de plantare.
15.04.2018 Drumețiile în aer liber constituie modul cel mai sănătos de petrecere a timpului liber
în weekend, contribuind la refacerea energiei prin buna dispoziție pe care drumeția în grup o
crează și o menține.
16.04.2018 Plimbare cu biciclete în vederea descoperirii potențialului natural și agroturistic din
Mediaș și împrejurimi. Rezidenții CITO Medias au acceptat invitația naturii de a participa la
cea mai superbă simfonie de culori, un răsfăț unic al ciresilor și merilor în floare, tufe înnebunite
de primăvară, în livada Fermei 3 Stejari Mediaș.

22.04.2018 - Ziua Pământului la Mediaș. A fost o onoare pentru CITO Medias să fie
organizatorul unui astfel de eveniment. Primăria Mediaș și Asociația pentru Turism și Ecologie
Dianthus Mediaș au acceptat să ne fie parteneri în acest proiect. Sticlele de plastic au devenit
ghivece de flori, scafe pentru pământul de flori sau stropitori .....
23.04.2018 Prin continuarea acțiunilor de responsabilitate socială începute în anul 2017,
Aeroportul Sibiu s-a dovedit un partener de nădejde prin implicarea activă în acțiuni de educație
non-formală
destinate
persoanelor
adulte
cu
dizabilități
instituționalizate.
24.04.2018 ‖ Lumina faptelor bune ‖ Echipa Mobilă din cadrul Caritas Blaj în parteneriat
cu CITO Medias au fost în vizită la Dârlos , acasă la familiile care au în grijă persoane cu
dizabilități.
29.04.2018 Primăvara înseamnă trezire la viață, înnoire, schimbare – în starea sănătate, gândire,
obiceiuri, alimentație. Este momentul prielnic pentru activități și idei care aduc energie și
prospețime în mintea și sufletul nostru. Drumeție și picnic - a fost planul nostru de sfârșit de
săptămână.
29.04.2018 Sărbătoriții lunii aprilie

Mai
11.05.2018 În timp ce Ziua mamei este asimilată Zilei Femeii - 8 martie și ca să fim siguri că
am eliminat orice urmă de discriminare , am asimilat Ziua Bărbatului cu Ziua tatălui care se
sărbătorește în a doua duminică a lunii mai. O ieșire la restaurant , karaoke și distracție pentru
angajații și rezidenții CITO Medias cu ocazia Zilei Bărbatului .
12.05.2018 Rezidenții au participat și în acest an la Crosul Binder organizat de Asociația de
Turism și Ecologie Dianthus.
14-21.05.2018 #SNV - Final de campanie ‖ Voluntariatul te ține în priză la CITO Mediaș.
Premii, certificate de apreciere, dans, muzică și noi prietenii.
19.05.2018 Mănăstirea Râmeț. Pelerinajul a fost oferit rezidenților CITO Mediaș și
beneficiarilor Asociației Phoenix Speranța de Asociația Creștină Mediaș prin d-nul Bențan.
21.05.2018 Proiectul educațional ‖ Licean pentru o zi ‖ ne-a oferit încă o zi plină de experiențe
alături de elevii clasei a X-a Liceului Axente Sever Mediaș. Un meci amical de fotbal, tenis de
masă și tenis ce câmp au adus față în față echipa rezidenților CITO Medias și echipa elevilor de
la Liceul Axente Sever.
28.05.2018 Asociaţia „Produs de Cluj‖ a fost prezentă în acest sfârşit de săptămână la Mediaş,
unde, în cele trei zile de sărbătoare, vizitatorii târgului s-au putut bucura de produsele
tradiţionale şi de spectacolele folclorice organizate cu acestă ocazie. Vremea bună și muzica i-a
îndemnat pe rezidenții CITO Mediaș să participe la sărbătoarea orașului.
29.05.2018 – Sărbătoriții lunii mai

Iunie
09.06.2018 ‖ Crosul Bucuriei ‖ ediția a -III-a, Baraj Ighiș. O competiție frumoasă care
demonstrează că sportul nu are vârstă.
23.06.2018 Ziua iei românești 2018. Rezidenții CITO Medias invitați la Hanul Greweln la
evenimentul organizat de Primăria Mediaș.

30.06.2018 – Sărbătoriții lunii iunie.

Iulie
07.07.2018 ‖ Zilele Tineretului Medieșean ‖ ediția a II-a. Participanți: rezidenți si personal
angajat CITO Mediaș, invitați din comunitatea medieșană. Rezultate : 22 de km parcurși pe
bicicletă, orientare turistică la situl ‖ Movilele de la Păucea‖ și un picnic în curtea vechii școli
din Valea Lungă. Organizator CITO Mediaș, parteneri Primăria Mediaș și Direcția de Sport
Sibiu, Primăria Dîrlos, Primăria Blăjel, Poliția Locală Mediaș, Fan Sport Mediaș
20.07.2018 – Proiect educational ‖ Lumina faptelor bune ‖. Rezidenții CITO Mediaș au fost în
Parohia greco-catolică din Șmig. Au dăruit cadouri copiilor din parohie și au participat la slujba
religioasă oficiată pentru sărbătorirea Sfântului Ilie .
21.07.2018 - Rezidenții CITO Mediaș au participat la Spectacolul organizat de CRRPH
Dumbrăveni în colaborare cu Cenaclul Lumină Lină.
26.07.2018 - În vizită la Serviciului Public de Asistență Socială Turda și Salina Turda. Cei 14
rezidenți care sunt angajați cu contracte de muncă la societăți comerciale din Mediaș au avut o
zi din concediu mai specială. După un tur prin Salina din Turda au vizitat o parte din serviciile
sociale oferite de SPAS Turda.
29.07.2018 - Petrecere aniversară pentru sărbătoriții lunii iulie .

August
15.08.2018 – Călărie pedagogică, o lume specială care reunește cai, persoane cu dizabilități,
adulți din domeniul medical, pedagogic și educațional. Călărie pentru rezidenții CITO Mediaș la
Asociația Hip Tep din Leorinț ( jud. Alba ). Ziua s-a încheiat cu o plimbare prin Alba Mall și un
tur prin cetatea Alba Carolina.
31.08.2018 – Petrecere aniversară pentru sărbătoriții lunii august.

Septembrie
01.09.2018 - Mediaș Bike Marathon 2018, o competiție de ciclism cross country care se
adresează bicicliștilor amatori și profesioniști. Un rezident CITO Mediaș, bicyclist amator, a
participat la această compeție.
04.09.2018 – Excursie la Manăstirea Recea sponsorizată de Asociația Prima Reuniune de
înmormântare Mediaș.
12.09.2018 - Rezidenții CITO Mediaș în excursie la Bâlea Lac , Baraj Vidraru și Mănăstirea
Curtea de Argeș
15.09.2018 Rezidenții și angajații CITO Mediaș au participat la campania World Cleanup
Day, Let's do it Mediaș !
29.09.2018 Petrecere aniversară pentru sărbătoriții lunii septembrie

Octombrie
01.10.2018 - Rezidenții CITO Medias au susținut un program artistic în fața seniorilor de la
U.A.M.S. Mediaș și celor de la Asociația Sfântul Mihail Mărturisitorul cu ocazia zilei de 1
octombrie - Ziua internațională a persoanelor vârstnice.
01.01.2018 - Rezidente și angajate CITO Medias au participat și anul acesta la Marșul fundițelor
roz, eveniment organizat de Primăria Mediaș. .
06.10.2018 - Rezidenții CITO Medias s-au bucurat și în acest an de evenimentul pregătit de
Primăria Mediaș cu ocazia Zilei Recoltei .
28.10.2018 – Petrecere aniversară pentru sărbătoriții lunii octombrie.

Noiembrie
02.11.2018 – Sărbătoarea toamnei la CITO Mediaș, Program artistic , muzică, karaoke, bricolaj,
costume de toamnă într-un spectacol realizat de rezidenții CITO Mediaș sub îndrumarea
instructorilor de educație.

11.11.2018 – Rezidentele CITO Mediaș participă la ‖ Dance for Kindness ‖ ediția a III-a ,
organizat de Școala gimnazială Hermann Oberth Mediaș.
21.11.2018 ‖ Ora de gătit ‖ În cadrul activității de gătit rezidenții CITO Medias au pregătit o
salată de fructe, preparată cu imaginație, multe fructe și asezonată cu voie bună.
30.11.2018 – Petrecere aniversară pentru sărbătoriții lunii noiembrie

Decembrie
01.12.2018 – Ziua Națională a României ‖100 de lucruri cu suflet pe harta României Mari ‖ este
proiectul la care au lucrat rezidenții CITO Medias în prag de sărbătoare. Desene cu portul
popular, stegulețe tricolore, cusături populare și alte simboluri ale Marii Uniri au acoperit harta
României Mari la 1 Decembrie.
05.12.2018 - Gala sportivă pentru persoanele cu dizabilități, Sala Transilvania Sibiu. Probe
sportive premiate cu tricouri, diplome și medalii. Evenimentul a fost deschis de trupa de dans
‖REBELE‖ CITO Mediaș .
06.12.2018 - Am avut plăcerea de a fi gazde pentru reprezentații Agenţiei Naţionale împotriva
Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) – Centrul Regional Alba Iulia în cadrul Campaniei nationale

de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă ,,Cunoaște-ți drepturile!
Respectă-ți obligațiile!‖ sesiune de informare pentru rezidenții CITO Mediaș
06.12.2018 – Seară de colinde și cadouri cu Moș Nicolae
07.12.2018 – TG. Mureș - rezident CITO Medias, desemnat semifinalist în etapa de preselecție
a concursului de talente muzicale pentru tinerii cu dizabilități organizat de Fundația United by
Music România. Melodia interpretată ‖ Written in the stars ‖
08.12.2018 - Rezidenții Cito Medias au participat la evenimentele organizate de Primăria
Mediaș : deschiderea patinoarului, concert de muzică ușoară și pornirea iluminatului de
sărbători.
12.12.2018 – Decathlon Sibiu – Rezidenții CITO Mediaș au beneficiat de o sesiune de
cumpărături la Mall—ul din Sibiu
18-20.12.2018 Rezidenții CITO Mediaș au pornit cu colindul . Prima oprire a fost la Unitatea
Medico Socială din Mediaș unde bunicuții ne-au primit cu bucurie și au cântat împreună cu noi
colindul de crăciun. Cu aceeași bucurie și dragoste ne-au așteptat și bunicii de la Asociația Sf.
Mihail Mărturisitorul. A urmat Catedrala Ortodoxă Mediaș, CRRPH Mediaș și Asociația
Phoenix Speranța.
24.12.2018 – Moș Crăciun a revenit la CITO Mediaș. Spectacol de poezie și muzică și cadouri
de Crăciun.
29.12.2018 – Petrecere aniversară pentru sărbătoriții lunii decembrie .
31.12.2018 – Petrecere de Revelion

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
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

