RAPORT ANUAL 2019

RAPORT DE ACTIVITATE
AN 2019
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 47 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

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 )

Serviciile destinate grupului de rezidenți 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, socializare, acces pe piața muncii în vederea creșterii
nivelului de autonomie și independent personală și socială.
Strategia C.I.T.O. Mediaș
Politicile sociale - de la „ reabilitarea ” individului la ” reformarea” societății reprezintă
planul general de realizare a schimbărilor sociale, pentru următorii ani.
Înscriindu-se în cadrul mai larg al eforturilor privind dezvoltarea durabilă a societăţii
româneşti, strategia stă la baza elaborării planurilor şi programelor anuale ale instituției .
Elementele care au stat la baza transpunerii în practică a strategiei au fost:
1.Sensibilizarea şi informarea
Prima condiţie a demarării şi derulării cu succes a reformelor sociale în domeniul
dizabilității ține de conștientizarea persoanelor cu dizabilități cu privire la drepturile lor în
societate, la modalitățile de exercitare a acestor drepturi, dar și de informarea și sensibilizarea
cetățenilor în general cu privire la cerințele, drepturile şi contribuţia persoanelor cu dizabilități
în comunitate.
În semn de apreciere pentru întreaga activitate desfășurată în anul 2019, Primăria Mun.
Mediaș a acordat Diploma de apreciere rezidenților și angajaților CITO Mediaș .
În calitate de inițiator CITO Mediaș a derulat în anul 2019, în parteneriat cu Primăria
Mun. Mediaș două proiecte :
”Crosul Bucuriei” ediția a-IV-a și Concertul de muzică ușoară „Uniți prin Muzică”
De asemenea rezidenții și angajații CITO MEDIAȘ

au fost alături de municipalitate și

voluntarii medieșeni la acțiunile : Ora Pământului, Marșul pentru Viață, Noaptea Muzeelor,

Crosul Binder, Săptămâna Națională a Voluntariatului, Ziua Iei, Mediaș Bike Marathon, Ziua
Vârstnicului la UAMS, Let′s do it Mediaș ! și Zilele Tineretului Medieșean.
2. Colectarea şi monitorizarea datelor
O bună comunicare şi o planificare eficientă şi flexibilă în domeniul dizabilității se
bazează pe un sistem operaţional de colectare, monitorizare şi evaluare a datelor.
În domeniul dizabilității, este necesară alinierea

la sistemul statistic de operare

(indicatori, proceduri, factori responsabili, planificare activități etc.)
Monitorizarea trebuie să reflecte evoluţia gradului de incluziune socială a persoanelor cu
dizabilități şi să identifice eventualele bariere ale incluziunii sociale.
3. Mecanismele de implementare
Specialiștii din centru sunt responsabili de crearea şi funcţionarea mecanismelor de
implementare a obiectivelor strategice:
a) sistemul de planificare, decizie, colaborare şi monitorizare la nivelul instituției;
b) parteneriatul public-privat;
c ) instituţionalizarea practicilor novatoare (integrarea bunelor practici la nivel de sistem);
d ) resursele utilizate:
-

financiare - fonduri interne (bugete locale, donaţii şi sponsorizări de la persone fizice şi
juridice s. a.)

-

sociale (ONG-uri din domeniu din Mediaș și nu numai);

-

culturale - reţele locale de într-ajutorare;

-

umane (profesionişti, voluntari);

-

organizaţionale - tehnici moderne de conducere şi management, reţele de formare specifică
pentru crearea competenţelor necesare.
Reuşita implementării Strategiei

presupune transparenţă, predictibilitate, sustenabilitate

financiară şi participarea activă a tuturor celor implicaţi în promovarea drepturilor persoanelor
cu
dizabilități.
Pentru ca instituția să aibă succes pe termen lung, trebuie satisfăcute aşteptările a trei
categorii principale de stakeholderi: finanțatorul , beneficiarii şi angajaţii. Chiar dacă proiectul
social

are succes pe termen scurt, dacă ignoră aşteptările uneia din aceste trei categorii,

performantele sale pe termen lung vor avea de suferit.Toate cele trei categorii de stakeholderi
sunt interdependente.

Atitudinile şi comportamentele angajaţilor au impact asupra gradului de satisfacere a
beneficiarilor şi a modului în care aceștia înțeleg să accepte și să participe la programele
sociale. La rândul lor, atitudinea, comportamentul și participarea beneficiarilor influenţează
succesul sau insuccesul programelor sociale bugetate de finanțator . În final, satisfactia
finanțatorului influienţează satisfacţia angajatilor prin recompense, stimulente sau prin investiţii
în dezvoltarea profesională a acestora.
Vom avea în vedere și vom afla răspunsurile la patru întrebări fundamentale:
− Cum ne văd beneficiarii ? (perspectiva beneficiarilor)
− În ce trebuie să excelăm? (perspectiva internă)
− Putem continua să (ne) îmbunătăţim şi să creăm valoare?(perspectiva inovării şi învăţăturii)
− Cât valorăm pentru finanțatori? (perspectiva financiară)
Perspectiva financiară

INDICATORI

F1 Planificarea bugetara anuală

Cont de execuție

F2 Investitii noi

Investitii realizate

F3 Reducerea cheltuielilor

Monitorizarea consumurilor

Perspectiva beneficiarului
C1 Grad de satisfacție

Analiza satisfacției beneficiarilor

C2 Participarea și implicare in procesul de acordare a

Creșterea gradului de autonomie

serviciilor sociale
C3 Menținerea relației cu familia

Nr. de vizite in familie

Perspectiva proceselor
P1 Furnizarea serviciilor sociale conform Planurilor de Nr. de reclamații/sesizări
Intervenție

Nr. de Planuri de intervenție

P2 Dezvoltarea de procese inovatoare

implementare

P3 Asigurarea serviciilor sociale de calitate

Nr. de proceduri aplicate

P4 Respectarea legislaţiei
Perspectiva învăţării organizaţionale
I1 Angajarea personalului prevăzut în organigrama

Acoperirea posturilor cheie

I2 Dezvoltarea competenţelor

Analiza satisfacției angajaților

I3 Atragerea voluntarilor

Cursuri de perfecționare

Obiective generale stabilite pentru anul 2019

Obiective SMART

Criterii de succes cantitative

Criterii de succes calitative

Obiectiv principal :
Creșterea calității serviciilor
sociale oferite și îmbunătățirea
vieții pentru beneficiarii
serviciilor sociale oferite de
CITO

Aplicarea a 48 de Planuri
individuale de intervenție,
pentru acordarea unor servicii
de calitate centrate pe nevoi
individuale, întocmite de
echipa multidisciplinară cu
consultarea beneficiarului
pentru a răspunde nevoilor și
așteptărilor acestora.
Promovarea
integrării/reintegrării sociale,
în funcție de evoluția
individuală a celor 48 de
beneficiari , prin aplicarea
unor programe de cunoaștere a
drepturilor și obligațiilor în
calitate de cetățeni, pregătire
pentru viață independentă,
acces la un loc de muncă sau
formare vocațională.
15 persoane cu dizabilități,
rezidenți CITO Mediaș,
încadrate în muncă. Urmărirea
încasării contribuțiilor datorate
de rezidenții care realizează
venituri.
Protocoale de parteneriat
încheiate cu instituții publice
sau de drept privat la nivel
local și nu numai.

Îmbunătățirea calității vieții celor
48 de beneficiari de servicii,
bunăstarea lor deplină , incluzînd
toate aspectele emoționale, sociale
și fizice ale vieții personale

Obiectiv adiacent 1:
Sistem de control al serviciilor
sociale

Obiectiv adiacent 2:
Acces pe piața muncii a
persoanelor cu dizabilități

Obiectiv adiacent 3:
Acțiuni de promovare a
serviciului social

Adaptarea obiectivelor, metodelor
și mijloacelor de
învățare/informare la cerințele
impuse de particularitățile
dezvoltării psihofizice a fiecărui
beneficiar.

Monitorizare la locul de muncă,
mediere și consiliere privind
menținerea locului de muncă
pentru persoanele angajate.

La implementarea unei viziuni în
domeniul dizabilității trebuie să
contribuie toți actorii sociali, prin
implicarea în programe comune de
prevenire și combatere a riscului de
excluziune socială, creșterea
calității vieții și promovarea
incluziunii sociale a beneficiarilor.

Raport de activitate al echipei multidisciplinare C.I.T.O. Mediaș
Cabinet psihologic - Psiholog Stanciu Camelia
Pentru îndeplinirea misiunii încredinţate prin fişa postului, în anul 2019, psihologul
centrului a urmărit implementarea obiectivului central care este axat pe intervenția în scop
terapeutic, recuperator și instructiv-educativ asupra rezidenților, care au diferite tipuri de

deficiențe sau se află în incapacitate de acțiune, pentru a favoriza la maxim (re)inserția lor
socioprofesională. Obiectivul fundamental al serviciilor psiho-pedagogice şi sociale în anul
2019 a fost centrat pe menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților individiuale ale
rezidenților necesare pentru rezolvarea unor probleme sau situații dificile pe care rezidentul nu
le-a putut soluționa de unul singur și care au avut ca rezultat favorizarea integrarii/reintegrării
lor sociale.
Așa după cum rezultă din registrul de activități și fișele de monitorizare existente la
cabinetul psihologului, în cursul anului 2019
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 2019 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

1

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
12.000

666.892,28
0

646.213,96
22.740,96

95,82%
0%

29.107,72
12.000,00

70

12.000

0

22.740,96

0%

12.000,00

TITLUL

I.

CHELTUIELI

DE

PERSONAL
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII
B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
TITLUL

XII

NEFINANCIARE

ACTIVE

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

Evenimente unice în anul 2019 pentru rezidenții CITO Mediaș ,
momente care au schimbat vieți :
➢ Ramona Moldovan câștigă concursul de talente muzicale pentru persoane cu dizabilități
United by Music România. Participă la Gala Benefit Week din Dordrecht din Olanda și
la Special Music& Art Festival din Pyeonngchang din Korea. Îi dorim succes în
activitatea muzicală.

➢ Alexandra Ursu și Crăciun Dorina participă la concursul de artă pentru persoane cu
dizabilități ( pictură și desen ) Outsider Art. Lucrările de pictură ale Alexandrei Ursu au
fost premiate cu locul III. Le dorim succes în activitatea artistică.

➢ Grozav Viorel și Mircea Constantin participă la concursul Mediaș Bike Marathon pe
traseul de 25 de km alături 375 de bicicliști amatori și profesioniști din toată țara. Le
dorim succes în activitatea sportivă.

➢ Fodor Izabela se căsătorește și părăsește sistemul de protectie. Casă de piatră , bucurie și
fericire alături de soț și noua familie.

Proiecte, activităţi deosebite cu scop educativ/petrecerea timpului liber
desfășurate în anul 2019
Ianuarie 2019
15.01.2019 Ziua Culturii Naționale, ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu. Recital de
poezie pregătit de rezidenții Cito Medias urmat de ”Eminescu” - versuri Ion și Doina Aldea Teodorovici în interpretarea unei rezidente CITO Mediaș. Diplomele și cărțile au răsplătit
munca rezidenților care s-au înscris la Cenaclul literar ”Eminescu în versuri și în cântec”
16.01.2019 ”Iarna asta, ne distrăm pe patine!” Rezidenții CITO Medias au dovedit că niciodată
nu e prea târziu să încerci ceva nou și să experimentezi bucuria de a ”aluneca” pe gheață. Opt
beneficiari și patru însoțitori din personalul angajat au beneficiat de intrare gratuită pentru o oră
la patinoarul din Mediaș.
24.01.2019. Rezidenții CITO Mediaș sub îndrumarea instructorului de educație au dat viață
vremurilor trecute și au adus în actualitate idealul de veacuri al românilor prin interpretarea
scenetei Moș Ion Roată și Unirea.
25.01.2019 Participantul la trafic este persoana care folosește un drum public, inclusiv pietonii
care traversează partea carosabilă sau bicicliștii care împart partea carosabilă cu autovehiculele.
Rezidenții CITO Mediaș au participat împreună cu un reprezentant al Biroului Rutier Mediaș la
o sesiune de informare și educaţie rutieră, activitate cu rol important în prevenirea şi reducerea
numărului de accidente rutiere.
26.01.2019 Piesa de teatru ”Santaj” pusă în scenă de actorii teatrului din Deva. Trei dintre
rezidenții CITO Mediaș au ales să petreacă altfel o după amiază de sâmbătă.
31.01.2019 –Petrecere aniversară- sărbătoarea rezidenților născuți în luna ianuarie 2019 .

Februarie 2019
04.02.2019 ”Nimic despre noi fără noi” Sesiune de informare a rezidenților CITO Mediaș cu
privire la activitatea curentă a centrului : prezentare Raport Anual 2018, Obiective generale
pentru anul 2019, Instrumente de lucru ale echipei multidisciplinare și Activități propuse pentru
anul 2019 .
- Săptămâna curățeniei în plină desfășurare la CITO Mediaș. Dacă în 2016 scriam un proiect
despre ” Cum transformăm un Cămin în casa mea ” astăzi putem spune cu mândrie că facem
curățenie la noi acasă . ..
14.02.2019 - Bun venit la Sărbătoarea Sfântului Valentin , sărbătoarea care a adus bucurie
rezidenților CITO Mediaș. Jocuri distractive, muzică și dans într-o zi de sărbătoare în care neam adus aminte că lucrurile simple ne pot umple sufletul de bunătate și iubire.
18-25.02.2019 Nominalizare la Premiul instituția anului 2018 - http://poll.cnasr.ro/poll/14 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș . Campanie de promovare a instituției.
20.02.2019 - Am preluat și noi Programul „Sibiu – Regiune Gastronomică Europeană” la
Mediaș. Rezidenții și-au exersat deprinderile culinare în prima lecție ” Master Chef ”
25.02.2019 – Petrecere aniversară pentru sărbătoriții lunii februarie 2019.

Martie 2019
05.03.2019 - ”Unite pentru femeia cu dizabilități”, eveniment organizat de DGASPC Sibiu, la
Teatrul GONG Sibiu. La eveniment a participat rezidentele CITO Mediaș și o rezidentă CITO
Medias a fost invitată să interpreteze cîntecul ”Mama”.
06.03.2019 - ” Zâmbet de primăvară ” - 8 martie o zi dedicată tuturor femeilor, mame sau nu,
femei simple sau femei de cariera, cu dizabilități sau în fotoliu rulant. Angajatele și rezidentele
CITO Mediaș au arătat încă odată că doar unite reușesc să învingă prejudecățile, astfel încât
dizabilitatea să fie văzută ca abilitatea de a fi diferită.
09.03.2019 - rezident CITO Medias - marele câștigător ” United by music ” - concurs muzical
pentru persoane cu dizabilități organizat la Sf. Gheorghe
20.03.2019 Terapie ocupațională, deprinderi de viață independentă, continuarea programului ”
Master chef ” la CITO Mediaș. Zece rezidenți și-au pregătit salată de crudități cu pâine prăjită.
Curiozitatea, exercițiul, îndemânarea și dorința de a învăța au fost ingredientele zilei.
22.03.2019 Rezident CITO Medias a fost prezentă în fața publicului medieșean la dublul
eveniment organizat la Sala Traube : aniversarea a 60 de ani de activitate a Clubului copiilor din
Mediaș și concursul judeţean de muzică vocal-instrumentală pentru copii. Ea a cântat ”Written
in the stars” și ”You raise me up” piesele cu care a câștigat semifinala și finala concursului de
talente muzicale pentru persoane cu dizabilități United by music.

22.03.2019 Mediașul printre cele 500 de orașe din țară care au participat în 22 martie la “Marșul
pentru viață”.Rezidenții și angajații CITO MEDIAȘ au participat și în acest an la evenimentul
organizat de către Protopopiatul Ortodox Român în parteneriat cu Primăria Municipiului
Mediaș.
24.03.2019 Rezidenții CITO MEDIAȘ au plecat în căutarea "aurului verde" al pădurilor
medieșene, care este leurda sau "ceapa ciorii" . Au găsit în pădure seva primăverii care le-a adus
în suflet bucuria și sentimentul copilăriei . Drumeție, natură și aventură în Parcul de agrement
"Grewelln” din Mediaș .

25.03.2019 La Radio Ring Mediaș în emisiunea ” Femeia înainte și după 40 de ani ” despre
muzică, proiecte personale și instituționale, concursul United by Music. Un material cu rezident
și director CITO MEDIAȘ.
30.03.2019 Zi frumoasă de primăvară cu bucurie si soare în suflet pentru rezidenții CITO
Mediaș aniversați în luna martie 2019.

Aprilie 2019

04.04.2019 – Rezidenții CITO Mediaș au celebrat evenimentul sărbătoare "Ziua Internațională
a Rromilor ",în cadrul unui spectacol care a surprins tradițiile,obiceiurile,portul,muzica și
dansul.Toate acestea au fost puse în scenă de rezidenți CITO Mediaș în momente coregrafice de
dans,interpretări muzicale,sceneta cu viața de zi cu zi într-o familie de rromi pentru a putea
înțelege mai bine această etnie.
06-13.04.2019 O rezidentă CITO Medias a participat la Gala Benefit Week din Dordrecht,
Olanda. Au fost cinci zile de concerte live alături de cântăreți și formații din Rusia, Corea de
Sud, Belgia, Ungaria, Norvegia, SUA și desigur Olanda, țara organizatoare a evenimentului.
20.04.2019 - Când se apropie Paștele, în doze mai mari sau mai mici, în funcție de energie și de

timp, rezidenții CITO Mediaș se înarmează serios cu mături, aspiratoare, soluții de curățat și
pornesc marea bătălie a curățeniei. A fost momentul curățeniei generale în Club, locul unde
sperăm ca și anul acesta iepurașul să ne aștepte cu ceva cadouri.
20.04.2019 –Sărbătoriții lunii aprilie
22.04.2019 Dacă curățenia în interiorul centrului a fost aproape gata, era timpul să ne ocupăm
de grădina de flori. Zâna primăvară ne-a rugat să avem grijă de florile ei. Îi vom arata că
rezidenții CITO Mediaș știu să lucreze pe echipe, știu să planteze flori și știu multe lucruri
despre primavară.. Și mai știu că vor avea grijă de ele până la toamnă și zână primăvară va fi
foarte mulțumită de felul în care am plantat și îngrijit florile ei.
24.04.2019 Campania inițiată în 2017 ” Învățăm să dăruim ” continuă și anul acesta. Echipa
mobilă de recuperare la domiciliu în mediu rural Caritas Blaj împreună cu rezidenții CITO
Mediaș au vizitat familii aflate în situații de risc din Moșna.
25.04.2019 Obiceiurile populare păstrate în unele zone de la noi pornesc de la credinţa că oul
roşu de Paşte are puteri miraculoase, vindecătoare, semnificând frumuseţe, putere şi spor. Și
dacă am terminat curățenia în centru și în curte, am plantat și florile, a venit vremea încondeierii
ouălor. Acum suntem siguri că iepurașul a pregătit și va veni cu cadouri pentru rezidenții CITO
Medias
28.04.2019 Un obicei vechi al sașilor din Transilvania a adus bucuria rezidenților CITO Mediaș.
Iepurașul pus pe șotii a ascuns ouă și ceva dulciuri în curtea centrului. Ajutați de semnele de
orientare rezidenții CITO Mediaș s-au pus pe scotocit în cautarea surprizelor pregătite de
iepuraș. Unii s-au luat la întrecere, alții au făcut echipe, numai să nu lase bunătățile
nedescoperite. Transformați în detectivi rezidenții CITO Mediaș s-au distrat de minune iar după
ce au strâns toată ″comoara″ au primit mici cadouri.

Mai 2019
02.05.2019 – Vizită United by Music Olanda la CITO Mediaș
02.05.2019 – Concert ” Uniți prin muzică ” organizat la Sala Traube de CITO Mediaș. Rezident
CITO Mediaș în concert alături de formația Olandeză All Star Bands Olanda și tineri de la
Clubul copiilor Mediaș.
08.05.2019 – Rezident CITO Mediaș a fost prezentă la sala de spectacol Ansamblul Artistic ”
Mureșul ” din Tg. Mureș într-un spectacol caritabil pentru susținerea proiectelor Asociației
HIFA-România.
13-18.05.2019 Concurs de idei în Săptămâna Națională a Voluntariatului 2019. Atelierul de
storytelling pentru adulți - educație la orice vârstă s-a desfăsurat pe parcusrul a două zile . Dacă
în prima zi am spus povești cu ajutorul jocului storycubes a doua zi a venit rândul poveștilor
spuse prin muzică, dans și karaoke
18.05.2019 cea de-a 9 editie a Crosului Binder – rezidenți și angajați CITO Mediaș au participat
la crosul organizat de Asociatia de Turism si Ecologie Dianthus in parteneriat cu Primaria
Mediaș
18.05.2019 Ziua Internaţională a Muzeelor la Mediaș. Rezidenții CITO Mediaș au făcut un
veritabil tur cultural al muzeelor și caselor memoriale medieşene care a durat nu mai puțin de 6
ore.

Iunie 2019
09.06.2019 Echipa Circului ALVES a fost gazda rezidenților CITO Medias la un spectacol atât
pentru cei mici, cât și pentru cei mari! Un spectacol cu acrobații, magie, momente comice,
personaje din desene animate dar și dresură de ponei.
12.06.2019 ” Lectură cu aromă de cafea ” Rezidenții CITO Mediaș au petrecut o după amiază
plăcută în cadrul activității "Povești cu aroma de cafea ".
12.06.2019 Cinema City Tg. Mureș și Grădina Zoologică Tg. Mureș ( rezidenții CITO Mediaș
au beneficiat de acces gratuit în baza prevederilor legale privind drepturile persoanelor cu
dizabilități). Experiențe și amintiri pentru cei care visează cu ochii deschiși, dar și pentru cei
care iau atitudine și își transformă toate visurile în realitate. Pentru că noi chiar credem cu tărie
că orice ne propunem este realizabil.
21.06.2019 Activitate recreativ- educativ. Un mod plăcut, amuzant și relaxant prin care
rezidenții CITO Mediaș și-au exersat deprinderile și au lucrat la îmbunătățirea imaginii de sine.
” Pot să fac acest lucru sau măcar pot încerca ” sau ” nu pot să fac acest lucru, este prea greu, nu
voi fi în stare” Tehnici de terapie ocupațională folosite : ludoterapia și meloterapia.
23.06.2019 - Ia românescă este un simbol al identității noastre, un obiect cu valoare
sentimentală care ne leagă strâns de generațiile trecute dar și de cele care vor veni în urma
noastră. Rezidenții CITO Mediaș au sărbătorit împreună cu comunitatea medieșeană ” Ziua Iei
românești ” și ” Sânzâienele ” îmbrăcați în ia tradițională.

29.06.2019 – Sărbătoriții lunii iunie
29.06.2019 Întâlnire la Băile Tușnad cu ocazia primului atelier muzical și de canto al United by
Music România. Rezident CITO Mediaș alături de colegii din band-ul United by Music au făcut
cunoștință cu cei care se vor ocupă de pregătirea lor muzicală. Împreună cu profesori de muzică
și canto, pregătire instrumentală și teorie muzicală au pornit să descifreze ABC-ul muzical
profesional.

30.06.2019 Festivalul Internaţional de muzică pentru copii şi adolescenţi "Hermannstadtfest",
ediţia a VII-a, s-a desfăşurat la Sibiu, în perioada 28-30 iunie 2019.Manifestarea culturală
anuală are drept scop promovarea calităţilor vocale, artistice şi creativ-muzicale ale tuturor
tinerilor artişti. Rezident CITO Mediaș a participat în calitate de invitat.

Iulie 2019
18.06-03.07. 2019 Vacanță, tratament și relaxare. Cură balneară pentru două rezidente CITO
Mediaș la Hotelul Dacia din stațiunea Băile Herculane. Două săptămâni de tratament, prin Casa
de Pensii în stațiunea Băile Herculane.
12.07.2019 Povești scrise, desenate sau cusute manual de rezidenții CITO Mediaș la ora de Art
Terapie.
15-19.07.2019. Rezident CITO Mediaș participă la Special Music&Art Festival Koreea. 150 de
artiști persoane cu dizabilități mentale din 20 de țări, 40 de profesori mentori, 200 de voluntari,
100 de persoane din echipa de organizare în total peste 500 de persoane implicate în festivalul
pe care Special Olympics Korea îl organizează în fiecare an.
21.07.2019 Sărbătoarea Sf-ului Ilie organizată pentru unul din rezidenții nostrii la Biserica
Evanghelică din Șmig.
25.07.2019 Rezidenții CITO Mediaș au petrecut o zi interesantă prin tematica abordată: turism
socio-cultural. Am vizitat colegii de la CIA Biertan, apoi împreună am vizitat Complexul
arhitectural medieval din Biertan. Apoi ca să păstrăm tema de medieval am vizitat și Domeniul
Dracula Daneș
29.07.2019 Sărbătoarea rezidenților născuți în luna iulie

August 2019
11.08.2019 Am ales pentru rezidenții CITO Mediaș o excursie de o zi la Ocna Sibiului, stațiunea
numită ”Litoralul Ardealului”. O călătorie cu trenul, acces gratuit la ștrand, mâncare la pachet,
baie, soare. Egalitate, autonomie, spirit de echipă, motivație, stimă de sine, sănătate. Acestea
sunt valorile programului de pregătire a deprinderilor de viață independentă ”Protagoniști în
educație” – a rezidenților CITO Mediaș.
11.08.2019 Picnic în natură la pădurea Binder Bubi .Pentru un stil de viață sănătos au servit
mâncare tradițională românească, au cântat, au făcut sport și s-au bucurat de comuniunea cu
natura și de starea de bine oferită de aceasta!
14.08.2019 O zi dedicată spiritualității, primenirii sufletului în așteptarea zilei de Sf.Maria.
Rezidenții CITO Medias acompaniați de membrii Asociației prima Reuniune au vizitat azi
mănăstirea Sf. DIMITRIE-Sighișoara, apoi au plecat cu sufletele mai curate spre Mănăstirea
Bunești cu hramul Sf. Gheorghe
15.08.2019 Sf. Maria - Sărbătoarea rezidentelor care poartă numele Maria
16.08.2019 – Activitate de voluntariat realizată cu ajutorul rezidenților CITO Mediaș la Biserica
evanghelică din Smig.Am curațat încăperile , exteriorul și curtea Bisericii
17.08.2019 Ciclicsm amator de la Mediaș la Păucea, jocuri de orientare turistică la Movile,
picnic la Biserica Evanghelică, tombolă oferită de Generali. Zi cu soare, voie bună, premii,
natură, biciclete și spirit de echipă pentru rezidenții CITO Mediaș, acompaniați de personalul
angajat și cicliști voluntari.
25-31.08.2019 Vacanță activă și fără bariere pentru rezidenții CITO Mediaș . Vacanță realizată
cu sprijinul Asociației Impreună pentru Viitor Constanța. ”O săptămână la Marea Neagră” - o
șansă la vacanță pe litoral pentru persoanele cu dizabilități instituționalizate la CITO Mediaș ,
un proiect pilot pe care îl vom continua și în anii care vor urma.
31.08.2019 Sărbătoarea rezidenților născuți în luna august 2019.

Septembrie 2019
07.09.2019 Doi rezidenți CITO Mediaș au participat la concursul Mediaș Bike Marathon pe
traseul de 25 kilometri și au parcurs mai multe localități din regiunea Târnavelor.
19.09.2019 Rezident CITO Mediaș invitat să cânte la Ziua porților deschise la CRRN Luduș
21.09.2019 Activități de educație non-formală pentru rezidenții CITO Mediaș. Back Stage
Production SRL Cluj Napoca, organizator Discoteca '80 Cluj, a oferit bilete gratuite unui număr
de 4 rezidenți CITO Mediaș și unui însoțitor, într-o acțiune de responsabilitate socială destinată
persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate.
28.09.2019 Ediția a IV-a a Crosului Bucuriei la Baraj Ighiș. Rezidenții CITO Mediaș implicați
în activitățile administrative de amenajare a locului de concurs, flashmob și alergare.
29.09.2019 Sărbătoarea rezidenților născuți în luna Septembrie2019

Octombrie 2019
01.10.2019 Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este o inițiativă nobilă realizată în
întreaga lume, zi în care rezidenții CITO Medias au fost alături de bunicii de la Unitatea
medico-socială Mediaș.
01.10.2019 “Sărbătoarea toamnei” la CIA Biertan. Angajați și rezidenți de la CITO
Medias,CITO Dumbraveni,Centrul De Recuperare Medias, CIA Episcop NP Biertan și CIA
Biertan au ales ca la 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, să fie alături de
bunicii de la CIA Biertan. Cu toții am considerat că este un moment minunat de toamnă caldă și
blândă pentru a fi împreună cu dragii noștri bunici de la CIA Biertan.

14.10.2019 În vizită la SC Kromberg&Schubert România Me SRL. Activitatea s-a înscris în
Planul personalizat a rezidenților pe anul 2019 și a urmărit creșterea nivelului de autonomie,
independență personală, socială și îmbunătățirea nivelului de educație/pregătire pentru muncă a
rezidenților CITO Mediaș .Considerăm că implicarea SC Kromberg&Schubert România Me
SRL în promovarea și organizarea acțiunilor adresate persoanelor cu dizabilități este un act
profund de responsabilitate socială pe care îl salutăm cu respect și recunoștință!
17.10.2019 Toamnă târzie la Mediaș. Ne-am luat după prognoza meteo și am iesit din centru
pentru o plimbare până la Cherhanaua de la Buzd. Nici departe, dar nici aproape..... mers pe jos ,
6 km dus și 6 km întors. Dar a meritat : soare, aer curat, mișcare în aer liber.
20.10.2019 Ne-am alăturat și anul acesta mișcării Let’s Do It Mediaș ! și sperăm că mica noastră
intervenție a ajutat la un viitor mai bun pentru natură, pentru noi, pentru orașul nostru. 23 de
voluntari , angajați și rezidenți CITO Medias au spus prezent la Campania de curățenie Let’s Do
It Mediaș
17-20.10.2019 la Valea Crișului membri formației United by Music România s-au reunit pentru
repetiții muzicale și de canto. M.R. rezident CITO Mediaș alături de colegii din band-ul United
by Music au lucrat cu profesorii mentori primele melodii din repertoriul muzical al formației.
Întâlnirea s-a încheiat cu un mini concert al band-ului la Biserica din Arcuș.
17-20.10.2019 Workshop de arta organizat de Fundația Creștina Diakonia din Sf. Gheorghe și
Casa Iris la Valea Crișului. Două rezidente CITO Medias au deslușit tainele picturii ajutate de
profesori mentori de desen.
24.10.2019 Gala Sportivă a Persoanelor cu Dizabilități ediția a VI-a, Sibiu Sala Transilvania.
Evenimentul a fost organizat de DGASPC Sibiu în parteneriat cu Motivation Romania cu
sprijinul Consiliului Județean Sibiu
31.10.2019 Sărbătoarea zilei de naştere pentru rezidenţii născuţi în luna octombrie

Noiembrie 2019
13.11.2019 Atelier de gătit la CITO Medias. Jocul de-a pregătitul mâncării se poate transforma
din curiozitate în pasiune și poate dezvolta multe abilităti noi. Atelierele de gătit pe lângă faptul
că aduc ceva nou în viețile rezidenților CITO Medias, au si un impact asupra lor.
30.11.2019 Sărbătoarea zilei de naştere pentru rezidenţii născuţi în luna noiembrie

Decembrie 2019
03.12.2019 3 Decembrie Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. La inițiativa CIA
Biertan, CITO Medias, CIA Episcop NP Biertan, CRRPH Dumbraveni, Centrul De Recuperare
Medias și CITO Dumbraveni, la Căminul Cultural din Biertan, a fost organizată prima ediție a
”BALULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI”
03.12.2019 Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități au fost decernate
premiile Outsider Art 2019. Jurizarea lucrărilor a fost făcută de către critici de artă din

Olanda. CITO Medias a trimis la concurs lucrări realizate de două rezidente. Lucrările de pictură
ale lui U.A.au fost apreciate și au primit locul III
06.12.2019 Serbare de Moş Nicolae
09.12.2019 Echipa Mobilă de Recuperare Mediaș din cadrul Asociației Caritas Blaj și
rezidenții CITO Medias continuă campania ” Lumina faptelor bune“.Campania a fost adresată
beneficiarilor Echipei Mobile Caritas Blaj din Moșna.
14.12.2019 Concert caritabil „Deschide ușa, deschide-ți inima…! ” organizat de CRRN Luduș
două rezidente CITO Mediaş participă la eveniment cu melodii de Crăciun.
19-23.12.2019 Primim colindători : colegii de la CRRPH Mediaş şi Părintele Flaviu dar şi noi
am umblat cu colindul la UAMS Mediaş, Catedrala Ortodoxă, CRRPH Mediaş şi Asociaţia
Phoenix Speranţa.
23.12.2019 Întâlnirea cu Moş Crăciun – Serbarea Pomului de Crăciun.
29.12.2019 Serbarea zilelor de naştere pentru rezidenţii născuţi în luna decembrie
31.12.2019 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, Viorica
Anca
Instructor ergoterapie – Florin Codoiu
Administrator – Maria Kerekeș
Muncitori bucătari – Mihaela Man , Cica Chețan, Livia Diac, Nicoleta Coldea, Daniela Șandru
Infirmieri – Simona Ursu, Alexandru Handrea
Portari – Marian Lup, Mihail Rus
Spălătoreasă - Adriana Rus
Mecanic și conducator auto – Gheorghe Morariu

