CAbR Sf. Nectarie Mediaș
RAPORT ANUAL 2020

RAPORT DE ACTIVITATE
AN 2020
Serviciul social "Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități „Sf. Nectarie” Mediaș", cod serviciu social 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat
de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sibiu, acreditat conform
Certificatului de acreditare Seria AF nr. 001332, CIF 25631953, sediul pe strada G. Topârceanu, nr.
14, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu.
Scopul serviciului social "Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități „Sf. Nectarie” Mediaș" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în
situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă
medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare,
petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă
specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în
familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în
pericol securitatea acestora. CabR este un serviciu social de tip rezidenţial care cuprinde un ansamblu
de activităţi, cu preponderenţă de abilitare şi reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor
individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului
personal.
Principiile care stau la baza întregii activități desfășurate în CAbR Sf. Nectarie Mediaș sunt :
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea
de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi
întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării;
d) deschiderea către comunitate;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a
unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont,
după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după
caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat
legături de ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz,
în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor
persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se
pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.
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

dizabilitate
47

40

3

3

1

Distribuția pe grad de handicap
Grad

de

Accentuat

Mediu

Ușor

Grav

handicap
47

18

21

7

1

Distribuția pe vârste
18-34 ani

35-44 ani

10

45-64 ani

28

9

În anul 2020 prezența rezidenților la locurile de muncă sau la serviciile prestate în comunitate a fost
influiențată/restricționată de situația epidemiologică și cea generată de Pandemia COVID.
Angajați pe piața liberă a muncii ( Mediaș )

14

Servicii permanente sau temporare în comunitate (curățenie blocuri, îngrijire

12

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

12

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

4

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 CAbR Sf.Nectarie 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 .

Prezentăm rezultatele chestionarului de satisfacție aplicat rezidenților în anul 2020.
Cât de mulțumit sunteți de condițiile de locuit din centru ?
64,5

32,2

0

3,3

Cât de mulțumit sunteți de serviciile oferite în centru ?
51,6
45,1
3,3

Cât de mulțumit sunteți de personalul angajat al centrului ?
70,9
22,5
0

3,3

3,2

Cum vă înțelegeți cu ceilalți beneficiari din centru ?
45,1
35,4

16,1

3,4

Foarte bine

Bine

Nici bine nici
rău

Rău

Care sunt tipurile de servicii de care beneficiați în centru ?
100

93,5

100

87,09

100 87,09 83,8

74,1

51,6
9,6

9,6

Participați la activitățile de terapie/ergoterapie din centru ?

64,5

35,5

Da

Nu

Doriți să participați și la alte tipuri de activități ?

64,5

35,5

Da

Nu

Sunteți mulțumit de modul în care vă petreceți timpul liber ?

96,7

3,3

Da

Nu

Ați sesizat vreodată o situație care v-a nemulțumit ?

64,5

35,5

Da

Nu

Genul participanților la chestionar
64,5

35,5

Feminin

Masculin

Număr de participanți la chestionar

31

15

Rezidenți chestionați

Rezidenți nechestionați

Obiective generale stabilite pentru anul 2020
Obiective

Criterii de succes cantitative

Criterii de succes calitative

Obiectiv principal :
Creșterea calității serviciilor
sociale oferite și îmbunătățirea
vieții pentru beneficiarii
serviciilor sociale oferite de
CAbR Sf.Nectarie Mediaș

Aplicarea a 47 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 47 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 CAbR Sf.Nectarie
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
47 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.

Asigurarea continuității furnizării serviciilor sociale în cadrul CAbR Sf.Nectarie
Mediaș în contextul Stării de Urgență și Stării de Alertă datorate pandemiei cu
noul CORONAVIRUS COVID-19
La nivelul CAbR Sf. Nectarie Mediaș , începând cu data de 11.03.2020 s-au luat toate
măsurile de protecție a beneficiarilor de orice factor extern, potențial contaminator cu noul virus și
au fost respectate prevederile cuprinse în documentele emise pentru prevenirea infecțiilor cu
Coronavirus COVID- 19.
Din data de 13.03.2020 au fost impuse primele măsuri de protecție, respectiv rezidenții nu au
părăsit centrul iar personalul a fost instruit cu privire măsurile de prevenție ce trebuie aplicate. Astfel
s-au stabilit ca direcții principale de intervenție următoarele :
-

-

Întocmire și analiza Fișelor de risc pentru rezidenți. In funcție de rezultatele obținute echipa
multidisciplinară a planificat consilierea socială, medicală și psihologică a rezidenților
identificați cu risc ridicat de infectare cu COVID 19. Consilierea a fost obligatorie și pentru
rezidenții cu risc mai scăzut de infectare.
Atât rezidenții, cât și angajații centrului au adoptat un comportament preventiv care a constat
în:
• Spălarea pe mâini în mod regulat și intensiv cu apă și săpun sau cu soluție dezinfectantă
pe bază de alcool.
• Menținerea distanței sociale la cel puțin 1,5 m de alte persoane.
• Purtarea obligatorie a măștilor/vizierelor și a mănușilor.
• Evitarea organizării întâlnirilor sau a altor evenimente la care să participe mai multe
persoane.
• Informarea periodică (săptămânal) atât a personalului, cât și a beneficiarilor cu privire la
necesitatea curățării/dezinfectării obiectelor/suprafețelor cel puțin o data pe zi.
• Aerisirea naturală (deschidere geamuri/uși) la 2 ore a spațiilor închise și evitarea folosirii
ventilației artificiale.
• Orice membru al personalului care nu se simte bine sau prezintă simptome de infecție
respiratorie (febră, tuse, dureri în gât, nas care curge sau dificultăți în respirație) trebuie să
rămână acasă și să anunțe de urgență medicul de familie, precum și conducerea instituției.
In baza prevederilor cuprinse în Ordonanța Militară nr.8 /09.04.2020, CAbR Sf. Nectarie

Mediaș a instituit pentru perioada 11.04.2020 – 15.05.2020 izolarea preventivă la locul de muncă a
personalului angajat.

Tura I – perioada de izolare la locul de muncă : 11.04.2020 – 28.04.2020
Perioada

Nr.zile

Nr.persoane

11.04-28.04.2020

17 zile

9 pers

Tura II – perioada de izolare la locul de muncă : 28.04.2020 – 15.05.2020
Perioada
28.04-15.05.2020

Nr.zile
17 ile

Nr.persoane
9 pers

Cazarea a fost asigurată de Asociația Phoenix Speranța în clădirea de pe str. G.Topârceanu nr.14
(spațiu aflat în proximitatea centrului nostru) pe perioada 11.04.2020-15.05.2020.
Ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței Militare nr.8/09.04.2020 în această perioada au fost
instituite noi măsuri care au vizat :
-

Îngrijirea rezidenților și siguranța personalului angajat;

-

Stabilirea graficului de activități , cu indicarea timpului de lucru și de odihnă a personalului;

-

Reorganizarea activităților și a responsabilităților astfel încât acestea să fie acoperite de către
personalul disponibil pe tură;

-

Schimbul de ture și testarea;

-

Măsurile și responsabilitățile pe fiecare componentă pentru prevenirea cu COVID 19;

-

Riscurile estimate și modalitatea de răspuns.
Începând cu data de 15.05.2020 s-a trecut de la Starea de Urgență la Starea la Alertă

Principiile care au stat la baza reluării activităților suspendate sau diminuate pe perioada stării
de urgență:
• Sănătatea și siguranța beneficiarilor și a personalului centrului au reprezentat principiul de
bază în organizarea activităților ce au fost reluate.
• Reluarea sau extinderea activităților suspendate pe perioada stării de urgență au avut în
vedere contextul național, măsurile și recomandările formulate de autoritățile competente și
caracteristicile specifice ale fiecărui serviciu social.
• Pregătirea reluării activităților suspendate sau diminuate trebuie a fost realizată cu
flexibilitate și a avut în vedere respectarea regulilor de sănătate și siguranță la locul de muncă.

• Reluarea activităților a fost
competente și au vizat :

graduală și în acord cu restricțiile impuse de autoritățile

-

Siguranța rezidenților și a personalului angajat;

-

Fișe de risc pentru rezidenți și angajați;

-

Intrarea și ieșirea rezidenților din centru;

-

Stabilirea graficului de activități, cu indicarea timpului de lucru a personalului;

-

Reorganizarea activităților și a responsabilităților astfel încât acestea să fie acoperite de către
personalul disponibil;

-

Testarea angajaților;

-

Măsurile și responsabilitățile pe fiecare componentă pentru prevenirea cu COVID 19;

-

Riscurile estimate și modalitatea de răspuns.
Testare si rezultate TEST Pozitiv COVID – Declarare focar - an 2020

Focar
Focar
Focar
Focar
Focar
Focar
Focar
Focar

Data test
POZITIV
12.10.2020
02.11.2020
05.11.2020
09.11.2020
16.11.2020
19.11.2020
23.11.2020
02.12.2020

Nr.angajați
pozitivi
1
3
3
8
5
2
1
1+22

Negativi

Nr.rezidenți
pozitivi
2
13
25
3
3
46

6

1

29

47

Data ieșire
izolare
26.10.2020
15.11.2020
18.11.2020
22.11.2020
29.11.2020
02.12.2020
06.12.2020
15.12.2020

Total

Număr testări COVID –PCR / an 2020
Nr. teste angajați

Nr.teste rezidenți

Nr. crt.

Luna

1

Aprilie 2020

8

-

2

Mai 2020

39

-

3

Iunie 2020

48

-

4

Iulie 2020

48

14

5

August 2020

20

12

6

Septembrie 2020

61

37

7

Octombrie 2020

69

74

8

Noiembrie 2020

84

84

9

Decembrie 2020

28

8

TOTAL

405

229

Implementarea măsurilor dispuse de instituţiile de control abilitate, conform planului de
măsuri în anul 2020
➢ DSVSR Sibiu 16.01.2020 – acțiune de verificare a îndeplinirii măsurilor stabilite prin PV
control din 31.10.2019
➢ DSP Sibiu – 07.02.2020, 10.02.2020 - control de sănătate publică – deficiențele constatate au
fost remediate în termen de 3 zile
➢ DSP Sibiu 13.04.2020, 28.04.2020, 28.04.2020, 30.06.2020, 16.10.2020 - acțiuni de control
privind respectarea legislației în vigoare , respectiv a celei cu privire la prevenirea și limitarea
infecției cu coronavirus- nu au fost consemnate nereguli
➢ Comisariatul Județean Protecția Consumatorului Sibiu – 12.05.2020 – nu s-au constatat
abateri
➢ ITM Sibiu – 12.06.2020 acțiune de control desfășurată pe perioada stării de alertă privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei – nu au fost consemnate
nereguli.

Realizări în anul 2020 și propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor și a calității vieții din
CAbR Sf. Nectarie Mediaș
➢ Spațiile comune au fost personalizate, pictură pe perete, colaje cu fotografii individuale sau de
grup din timpul activităților.
➢ Este încurajată și se acordă suport pentru personalizarea camerelor ( frigider, televizor, cuptor
cu microunde, combine muzicale, reparații și zugrăveli, mese și scaune pentru terase, etc.)
➢ Au fost înlocuite dulapurile, paturile, dulăpioarele de baie și televizoarele din fiecare cameră
și izolator. Au fost înlocuite canapelele și măsuțele de pe sălile comune.
➢ Au fost distribuite pături tip fleece, prosoape, lenjerii de pat, perdele unde au fost solicitări.
În anul 2020 se vor avea în vedere următoarele propuneri :
➢ Reamenajarea băilor ( schimbat gresie și faianță );
➢ Inlocuirea parchetului laminat din camerele de locuit;

➢ Accesibilizarea clădirii CR prin instalarea unui lift de persoane.
Considerăm că această investiție nu face decât să faciliteze asigurarea unei vieţi independente
pentru orice persoană cu dizabilităţi și depinde în mod imperativ de eliminarea tuturor obstacolelor în
satisfacerea nevoilor legate de educaţie, de integrarea profesională, de petrecere a timpului liber, de
socializare etc.
Aşa cum orice persoană are nevoie de un sprijin în propria dezvoltare, accesibilizarea
mediului public, a mediului de lucru pentru persoanele cu dizabilităţi reprezintă un mecanism esenţial
pentru eliminarea barierelor arhitecturale care stau în calea persoanei cu dizabilități instituționalizată
la CAbR Sf.Nectarie Mediaș (aflată în fotoliu rulant, cu tetrapareză spastică, luxație congenitală de
șold, pareză picior, hernie de disc operată de trei ori, anchiloză, hemipareză dreaptă sechelară) și
creșterea accesibilității în zona de servire a mesei – aflată la demisol și spațiul de petrecere a timpului
liber – aflat la etaj.

Raport de activitate al echipei multidisciplinare CAbR Sf. Nectarie Mediaș
Cabinet psihologic - Psiholog Stanciu Camelia
Pentru îndeplinirea misiunii încredinţate prin fişa postului, în anul 2020, 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 2020 în contextul
pandemiei COVID 19a fost sprijinul și consilierea oferite beneficiarilor care au resimțit acut măsurile
restrictive impuse și menite să prevină îmbolnăvirea. S-a urmărit creerea unui climat suportiv pentru
beneficiarii centrului, antrenarea în activități cât mai diverse pentru a resimți cât mai puțin
schimbările stilului de viață , a modului de relaționare. În realizarea acestor deziderate s-a pus accent
pe reducerea stărilor de anxietate , izolare, depresie în contextul pandemiei COVID 19.
Așa după cum rezultă din registrul de activități și fișele de monitorizare existente la cabinetul
psihologului, în cursul anului 2020 au fost desfășurate un număr de 640 activități structurate astfel :

Nr. crt.

Denumire activitate

Nr.
activităţi

1.

Consiliere psihologică

200

2.

Consiliere suportivă

80

3.

Autocunoaștere

30

4.

Menținerea stării de sănătate

80

5.

Stil de viață independent și activ

50

6.

Evaluări

50

7.

Consiliere în situații de criză

100

8.

Socializare

20

9.

Activități în aer liber

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 2020 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.
➢ Asigurarea unui climat suportiv în contextul restricțiilor impuse de pandemia COVID 19

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

62

3.

Suport şi consiliere socială în relaţia cu familia şi prietenii

78

4.

Consiliere socială pentru menţinerea condiţiilor de locuit

59

5.

Suport şi consiliere socială pentru dezvoltare personală

46

6.

Monitorizare pentru dezvoltare profesională

14

Consiliere suportivă pentru nevoi personale şi dez. abilităţilor de 51

7.

muncă
8.

Informare în domeniul drepturilor şi obligaţiilor sociale

37

9.

Informare în domeniul drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti

17

10.

Consiliere socială suportivă în situaţii de criză

94

11.

Suport pentru utilizarea serviciilor comunităţii

50

12.

Informare/consiliere pentru orientare profesională

40

13.

Medierea muncii pentru integrare profesională

41

14.

Suport pentru menţinerea locului de muncă

73

15.

Socializare , activități recreative

33

16.

Vizite în familie şi la prieteni

14

17.

Consiliere socială în relaţia cu familia şi prietenii

37

18.

Activităţi în aer liber

25

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 2020
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; alimentație
diversificată și sănătoasă;
➢ dezvoltarea de programe de sănătate si intervenții adaptate nevoilor beneficiarilor;
➢ furnizarea de servicii de sănătate conform competențelor;
➢ prevenirea infecțiilor, afecțiunilor gastrointestinale.
➢ Prevenirea și managementul situației generate de Epidemia de COVID -19

Nr. crt.

Denumire activitate /intervenție

Nr. activităţi /intervenții

1.

Consultații medic familie

504

2.

Tratamente stomatologice / lucrări protetice

19

3.

Internări spitale

14

4.

Alte investigații

85

5.

Intervenții chirurgicale

1

6

Kinetoterapie

3

7

Asistență în caz de deces

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.

RAPORT EXPLICATIV
privind contul de execuţie pe anul 2020
Plăţile evidenţiate în contul de execuţie a bugetului la data de 31.12.2020 se prezintă astfel:

DENUMIREA INDICATORILOR

0

Plati nete

Cheltuieli
efective

Ponderea
platilor nete in
bugetul
aprobat %

Disponibil
credite
bugetare

2

4

5

6

7

2.945.640,00

2.631.761,68

2.612.371,21

89,34 %

2.899.140,00

2.631.761,68

2.604.204,91

90,77 %

268.878,32

Buget

Cod
indicator

aprobat

1

CHELTUIELI TOTALE (A + B)
A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

313.878,32

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.948.720,00

1.932.249,00

1.965.670,00

99,15 %

16.471,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20
59

950.420,00

699.075,68

638.097,91

73,55 %

251.344,32

1.500,00

437,00

437,00

29,13 %

1.063,00

45.000,00

0,00

8.166,30

0%

45.000,00

45.000,00

0,00

8.166,30

0%

45.000,00

B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

70

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 2020 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 31.12.2020 – 29 posturi

-

Creșteri salariale începând cu data de 01.01.2020 (majorari cu ¼ din diferenta dintre salariul de
baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018) cf.L.153/2017 si OUG
114/2018

-

Promovarile din anul 2020 si trecerea la o treaptă superioară de vechime

-

Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase cf.HG nr.153/2018

-

Calculul drepturilor salariale pentru punerea în aplicare a Sentinţei Civile nr.1344/2019
pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr.735/85/2019 rămasă definitivă prin Hotărârea Civilă
nr.512/2020 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia la data de 11 iunie 2020.

Justificarea execuţiei: Cheltuielile de personal s-au încadrat în bugetul aprobat pentru Titlul I
Cheltuieli Personal.
Instituţia funcţionează sub standardele de cost în ceea ce priveşte numărul de personal.
(21 posturi vacante -2 psihopedagogi , 2 asistent medical , 1 instructor de educatie, 1 kinetoterapeut, 6
infirmieri, 1 mun.cal., 1 economist, 4 instructori ergoterapie, 1 psiholog , 2 pedagog de recuperare )
TITLUL II

- Bunuri si servicii

Pentru calculul cheltuielilor de bunuri şi servicii cuprinse în proiectul de Buget pe anul 2020
s-a avut în vedere :
-

Nr. de beneficiari la data de 31.12.2020 – 47 persoane adulte

-

Nr.mediu de beneficiari in 2020 – 49,08

-

Costul/ beneficiar in anul 2020 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.- achizitionare dulapuri si paturi in camere, televizoare ,
dulapioare bai, canapele

-

Accesorii de pat - pături

-

Echipamente la nivelul a 320,00 lei / beneficiar/an.

-

Cheltuieli de functionare auto ( verificare ITP, asigurar RCA si CASCO)

TITLUL XII

- Active nefinanciare

Justificarea execuţiei: Anul 2020 a avut prevazuta investitia “PT, amenajare puț ascensor clădire” la
secţiunea dezvoltare , investiţie care nu s-a realizat datorită constrângerilor impuse de pandemia de COVID-19
.

Cost mediu pe beneficiar realizat în anul 2020:
Plați nete in anul 2020

Nr.mediu de beneficiari

Cost in lei/ beneficiar / an

2.594.205,17

49,08

52.856,67 lei/beneficiar/an

Resurse extrabugetare atrase in suma de 22.879,08 lei
-

Parohia Ortodoxă Română – Biserica Sf. Ap. Petru și Pavel ( renovat camera de locuit ,
materiale curaţenie, materiale sanitare, hrană)

-

Asociația de Femei Creștina Germana ( medicamente, materiale sanitare, materiale
curățenie)

-

Societatea Română de Crucea Roșie ( hrana, materiale, medicamente, mat. sanitare,
încălţăminte)

-

Asociaţia Împreună pentru Viitor Constanţa (bicicleta)

-

PRO VOBIS Cluj ( materiale pentru beneficiari- jocuri, pavilion)

-

Asociaţia Phoenix Speranţa ( servicii stomatologice pentru beneficiari, radiografii dentare)

-

Bătrânu Sas ( hrana)

-

Alex Costin ( mingi)

Proiecte, activităţi deosebite cu scop educativ/petrecerea timpului liber
desfășurate în anul 2020
Ianuarie 2020
15 Ianuarie 2020 - Ziua Culturii Naţionale, Ziua de naştere a marelui Eminescu, poetul care ne
reprezintă în cultura universală ! Tot ceea ce putem face pentru o asemenea personalitate este să-i
citim opera.... Somnoroase păsărele, Ce te legeni şi o scurtă ecranizare a basmului Făt-Frumos din
lacrimă , toate la o ceaşcă de cafea împreună cu rezidenţii CAbR Sf. Nectarie Mediaş.
24.01.2020 - Hora Unirii realizată simbolic de rezidenții CAbR Sf. Nectarie Mediaș
” Uniți în fapte bune putem crea viitorul !” După 161 de ani de la unirea Principatelor Române sub
domnia lui Cuza, ziua de 24 ianuarie ne va face din nou să retrăim, cel puțin la nivel de poveste, pașii
făcuți de strămoșii noștri pentru tot ce înseamnă astăzi România.
27.01.2020 ” Iarna ne distrăm pe patine !” Continuăm și anul acesta seria ieșirilor la patinoar cu
sprijinul DCSTT Mediaș, care ne asigură accesul gratuit. Deși unii dintre rezidenții CAbR Sf.
Nectarie Mediaș au fost temători la început, nefiind siguri dacă își mai aduc aminte de anul trecut
cum se patinează, până la urmă toți au profitat la maxim de ora petrecută pe patine.
29.01.2020 Atelier creativ la CAbR Sf. Nectarie Mediaș. Declanșarea impulsului creativ este un mod
potrivit pentru a te simți excelent, inspirat de realizările tale și de a-ți atinge scopurile. Suntem gata să
dezlegăm ghicitori hazlii, jocuri de puzzle și pregătim materiale pentru ziua îndrăgostiților.
31.01.2020 - Oamenii sunt fericiți nu atunci când au totul, ci când se au unii pe alții să-și
împărtășească bucuria, iubirea,timpul. Iar noi am făcut-o! Am fost alături de sărbătoriții lunii
ianuarie. Am fost împreună într-o atmosferă de sărbătoare în care am cântat, am dansat și să le-am
urat LA MULȚI ANI !.. Așadar a fost o seară superbă cu bucurie și frumos în care i-am celebrat pe
rezidenții CAbR Sf Nectarie născuți în ianuarie. Să fiți sănătoși și fericiți !

Februarie 2020
07.02.2020 - Atmosfera din poezia „Iarna pe uliță” a lui George Coșbuc a cuprins pârtia de săniuș și
tubing de la Season Hill – Snow Park Poiana Brașov iar rezidenții CAbR Sf.Nectarie Mediaș și-au
amintit cu drag și nostalgie de anii copilăriei când mergeau la derdeluș. Ne-am continuat ziua la
#CH9Brașov, lângă Biserica Neagră, la o întâlnire de suflet cu Antonela Barbu de Ziua Internațională
a Cititului Împreună. Am citit cu voce tare, am povestit cu multă bucurie, ne-am încălzit cu o cafea și
un ceai, într-un cadru minunat și primitor. Multumim din suflet Season Hill Snow Park Poiana Brașov
pentru accesul gratuit pe pârtie, mulțumim Cantina Roman Brașov pentru masa de prânz, mulțumim
CH9 Speciality Coffee Brașov pentru specialitățile de cafea și ceai.
14.02.2020 Oly Csany rezident CAbR Sf Nectarie Mediaș , trece de etapa de preselecție a
concursului de talente muzicale pentru persoane cu dizabilități United by Music România, ediția a IIa, cu melodia ”Predestinați” . Preselecția a avut loc în data de 14.02.2020 la Casa Tranzit din Cluj
Napoca. Etapa de preselecție se va desfășura pe tot parcursul lunii februarie și în Sfântu Gheorghe,
Miercurea-Ciuc, Târgu Mureș și Brașov. Noi intrăm în pregătiri pentru marea finală de la Sf.
Gheorghe în 7 martie 2020.
15.02.2020 - Așa a fost povestea rezidenților CAbR Sf Nectarie Mediaș de Valentine 's Day....
17-24.02.2020 - De ce credem că am fost nominalizați la Instituția anului în cadrul Galei Naționale de
Asistență Socială ? De ce credem că ar trebui să ne votați ? Pentru că lucrăm cu Oameni pentru
Oameni ! Anul acesta avem dubla nominalizare : Premiul Instituția anului și Premiul Asistentul
social din domeniul persoanelor cu dizabilitati
21.02.2020 - #hailacarnaval #fabricademagie la CAbR Sf.Nectarie Mediaș. Îndrăznește să te
transformi și vei descoperi #magia și #bucuria carnavalului! Hai la carnaval!
26.02.2020 Prezenți la Ziua porților deschise, eveniment organizat de Unitatea de Management
Căpușu de Câmpie jud. Mureș. Ramona și Oly împreună cu rezidenții de la Căpușu de Câmpie au
realizat un moment artistic de excepție.
29.02.2020 ” La mulți ani ! ” rezidenților CAbR Sf.Nectarie născuți în luna februarie

Martie 2020
01.03.2020 - Primăvara să vă aducă un mărțisor de sănătate, un ghiocel de noroc, o adiere caldă de
fericire, un norișor de iubire și un soare strălucitor asemeni sufletului vostru ! Spor la mărțișoare,
ghiocei și la cules cât mai multe zâmbete!
05.03.2020 - La Căminul Cultural din Biertan a avut loc cel mai important eveniment adresat
femeilor din Centrele aflate în structura DGASPC Sibiu – „GALA FEMEILOR CU
DIZABILITĂȚI!”.
07.03.2020 – Oly Csany rezident CAbR Sf.Nectarie Mediaș unul din cei 17 concurenți finaliști ai
ediției II- a a concursului United by Music România. Concurenți bine pregătiți, valoroși, care prin
muzică au reușit să transmită emoții și să arate că dizabilitatea nu este o barieră în exprimarea
abilităților. O experiență unică, minunată leagă aceste " două lumi" ! Muzica ne uneşte!
13.03.2020 - În contextul răspândirii virusului COVID19 în România, Ținând cont de Hotărârile
emise de Comitetul Național pentru situații speciale de urgență, Luând în considerare cele 15
Recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii Coronavirusului, emise
de Departamentul pentru Situații de urgență din cadrul M.A.I., Dispoziția nr.64/11.03.2020 emisă de
către Președinta Consiliului Județean Sibiu, Dispozițiile metodologice emise de către Președinta
Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții se interzice
acordarea biletelor de voie și părăsirea centrelor de către beneficiarii noștri, se interzic orice
evenimente organizate cu și pentru beneficiarii instituționalizați.
31.03.2020 - #stamacasa #suntembine Chiar dacă trebuie să respectăm ” Distanța socială ” astăzi am
spus un călduros ” La mulți ani ! ” rezidenților născuți în luna martie.

Aprilie 2020
13.04.2020 ” Ordonanța Militară nr.8 ” - Izolare preventivă la locul de muncă pentru prima echipă
formată din nouă angajați la CAbR Sf.Nectarie Mediaș. Decizii, planuri, organizarea turelor,
amenajarea spațiilor de cazare, anularea planurilor personale, bagaje pentru 14 zile. Totul militărește,
în 24 de ore.
16.04.2020 - #stamacasa #suntembine #izolarelaloculdemunca. Pregătiri de Paște. Startul a fost dat cu
aranjamentele realizate în atelierul de decorațiuni.
18.04.2020 - #stamacasa #suntembine #izolarelaloculdemunca. Paște Liniștit cu multă Sănătate !
Lumina Sfântă a ajuns la CAbR Sf.Nectarie Mediaș. Anul acesta datorită condițiilor de izolare a ajuns
la noi cu ajutorul reprezentanților Poliției Mediaș.
19.04.2020 - Vânătoarea de dulciuri și ouă de ciocolată a spart rutina zilelor de izolare, chiar dacă
vremea nu prea ne-a ajutat azi
. Am ascuns în iarbă pungi cu dulciuri și ouă colorate și în
echipe de patru am pornit în căutarea lor
. Acțiunea s-a lăsat cu râsete, distracție și încântare
.Vânătoarea s-a încheiat cu o premiere pentru toți rezidenții : pachete cu dulciuri
29.04.2020 #izolarelaloculdemunca #gândirepozitivă #testenegative. Schimb de ture la CAbR Sf.
Nectarie Prima echipă a încheiat prima tură de 17 zile de izolarea preventivă la locul de muncă.
Mulțumiri și aprecieri pentru efortul depus în această perioadă, pentru că au fost alături de rezidenți
dar departe de familii în perioada Sărbătorilor Pascale și nu numai. La ora 19 a fost făcut transferul de
ture, iar cea de a doua echipă va asigura îngrijirea și protecția rezidenților pentru încă 16 zile.
Mulțumiri și aprecieri anticipate pentru a doua echipă care va duce la bun sfârșit această misiune.
Spunem cu mândrie că suntem în prima linie asistenței sociale !
30.04.2020 - #izolarepreventivă #stamacasa #suntemnegativ. Izolarea preventivă și carantina sunt
noile noastre cuvinte uzuale, dar viața continuă să aibă ritmul ei. Ne-am întrerupt obiceiurile și
suntem izolați, dar asta nu înseamnă că nu avem și motive pentru a sărbători. Chiar dacă toate
planurile de dinainte de coronavirus par acum dintr-o altă viață spunem un călduros ” La mulți ani ! ”
sărbătoriților lunii aprilie.

Mai 2020
14.05.2020 - #staredealerta. De mâine un nou început în lupta cu COVID-19 Reguli noi, restricții,
obligația de a purta vizieră, distanțare fizică. DGASPC Sibiu a pus la dispoziție viziere pentru toți
angajații și rezidenții CAbR Sf.Nectarie Mediaș.

Iunie 2020
01.06.2020 Ziua copilului ! Dacă momentele copilăriei nu au fost unele cu povești, dragoste și
dulciuri, încercăm acum, adulți fiind, să țesem inimi frânte, să citim poveștile copilăriei și să dăm un
sens cuvântului iubire ! La mulți ani tuturor copiilor mari și mici !
04.06.2020 - Evadare în natură după izolare! Am plecat nerăbdători către Hanul Greweln. Este prima
plimbare în natură după o izolare preventivă de aproape 3 luni. Am fost mai atenți ca niciodată la
mirosuri, la flori, la peisaj, la pomii înfloriți, la florile de soc și salcâm. Ah, ce dor ne-a fost! Am
revenit acasă încărcați de bine, de energie. Obosiți, dar încărcați, sigur știți cum este. Voi pe unde ați
umblat după izolare?
15.06.2020 - O vară dată peste cap de COVID-19! Plimbarea în natură permisă în starea de alertă,
pare să fie singura activitate pe care o putem face deocamdată ! Constatăm cât de puțin știm despre
cum ne vom petrece vara care tocmai a început. Visăm că poate la finele lunii iunie, hai poate în iulie,
august totuși?, va fi altfel. Destinația de azi : Cherhana Buzd, 6 km dus și 6 km întors - mers pe jos,
plimbare în jurul lacurilor, multe poze și dor de activitățile noastre socio-educat…
28.06.2020 - O vară altfel ! Consultăm zilnic lista foarte scurtă cu activități pe care avem voie să le
desfășurăm în starea de alertă. Plimbare în aer liber! Și constatăm că bucuria poate veni din lucruri
mici. Plimbare, soare, pădure și desigur poze care să ne amintească de acestă ” vară ciudată în stare
de alertă ”. Astăzi Hanul Greweln pe aleea prin pădure.
30.06.2020 - Aniversări în stare de alertă . La mulți ani ! rezidenților născuți în luna iunie.

Iulie 2020
05.07.2020 - O vară altfel ! Încă în Starea de alertă! Plimbare în aer liber ! Ne bucurăm de soare, lacul
de acumulare de la Baraj și desigur poze care să ne amintească de acestă ” vară ciudată în stare de
alertă ”. Astăzi Barajul de la Ighișul Nou.

August 2020
15.08.2020 - Hai să biciclim în natură! Natura, aer curat, soare, câmpuri cu floricele, miros de pădure,
drum lin, chicote și veselie, mișcare, ce poți să îți dorești mai mult pentru o zi de vară călduroasă ?
Traseul ales : Mediaș - Dârlos - Alma -Dumbrăveni și retur. Două echipe
și multă înghețată !
Desigur cu voie bună și km.

25.08.2020 - CAbR Sf.Nectarie Mediaș unul din cei 10 câștigători ai concursului de idei dedicat
locuirii din cadrul #SNV2020 cu proiectul ”Storytelling pentru adulți - casa din sufletul meu!”
30.08.2020 - Scopul vieților noastre este să experimentăm fericirea ! „La mulți ani!” sărbătoritelor
lunii august.

Septembrie 2020
7- 13.09.2020 SNV #SNV2020 #DepindeDeMine #BuildSG #SDG11 #ODD11 #locuire Proiectul ”
Storytelling pentru adulți - casa din sufletul meu!” Rezidenții au fost foarte activi în #SNV2020 și au
povestit despre #casa și #locuire în două sesiuni de public speaking. Dar poate mai relevant a fost
gestul lor de a dărui o bucățică din sufletul lor altor persoane aflate în situații dificile, prin
confecționarea unor căsuțe pictate minunate ce au ajuns la alte centre din județul Sibiu, ca un gest de
prietenie și solidaritate.
13.09.2020 - Activități în natură pentru rezidenții CAbR Sf. Nectarie Mediaș. Aer curat, mișcare în
natura dar și relaxare la Peppermint Park, com. Mica jud.Mureș -> parc aventura cu numeroase
tiroliene și trasee în copaci, ATV-uri.
21.09.2020 - Am plecat către Turnu Roșu să revedem locurile în care rezidentele CAbR Sf. Nectarie
au crescut în Casa de Copii, între anii ’87 și începutul anilor 1994. Când vine vorba de instituția în
care ai crescut și în care ai fost la școală în același timp, narațiunea devine mai complicată. Speri să te
întâlnești cu oameni care îți știu cele mai fericite și mai întunecate momente, să revezi locuri care țiau marcat copilăria. Ești scindat între dorul de copilărie și adolescență, care apare indiferent cât de
grele au fost acele perioade și conflictele deschise pe care le-ai avut în „familia instituțională”. E o
narațiune complicată pentru copii de atunci – astăzi adulți – care au crescut într-o instituție de
protecție în România comunistă sau post-decembristă.
25.09.2020 - O vizită în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului are caracteristica de a te face să
uiţi pentru puțin timp de restricțiile impuse de pandemia de COVID. Te poartă ușor într-o lume
diferită, un loc ideal pentru păstrarea spiritului românesc autentic, un adevărat paradis, în rezervaţia
naturală "Dumbrava Sibiului". Mini excursie pentru un grup restrâns de rezidenți CAbR Sf.Nectarie
cu responsabilitate, în spații deschise, cu măsuri de igienă și distanța…

30.09.2020 - La mulți ani ! celor care și-au sărbătorit ziua de naștere în luna septembrie .

Octombrie 2020
04.10.2020 - Ne-am hotărât să sărim fereastra cu un grup de rezidente ale CAbR Sf.Nectarie Mediaș.
Nu am avut nevoie de o mașină a timpului, nici de un complot al Universului, ci pur și simplu am
călătorit 40 min cu mașina de la Mediaș la Sighișoara și am plonjat în atmosfera de basm a burgului
medieval. Vremea frumoasă de toamnă, vânzătorii de antichități, muzicanții ambulanți, trenulețele
colorate, mirosul imbietor de plăcintă, ne-au încântat sufletele și au făcut din ziua de ieri o zi de mari
emoții, o zi de poveste!
05.10.2020 -Mișcare și mâncare sănătoasă - Colinele Transilvaniei - ingredientele unei zile perfecte la
Bike & Brunch "Bucate din Proximitate" în 4 Octombrie 2020 pentru Grozav Viorel, rezident CAbR

Sf. Nectarie Mediaș. Evenimentul a cuprins : Tura cu bicicleta Mediaș- Dârlos - Curciu - Romanești Paucea - Valea Lungă - Mediaș ( 30 km) ; Brunch cu produse locale de la producătorii din
cooperativa "Bucate din Proximitate" la Casa Tri Feresti din Curciu; Vizita la Biserica fortificată din
Curciu .
30.10.2020 - Adierile blânde și zâmbetele discrete ale razelor răzlețe de soare ne șoptesc cu sfială că a
început toamna ! Măsurile stricte ale pandemiei care ne urmărește de ceva timp nu ne-au împiedicat
să le urăm un călduros ” La mulți ani !” rezidenților născuți în luna octombrie

Noiembrie 2020
30.11.2020 - „ Viața e ceea ce se întâmplă în timp ce planificăm viitorul ”La mulți ani rezidenților
născuți în luna noiembrie !
Decembrie 2020
03.12.2020 - 3 Decembrie 2020 - Ziua persoanelor cu dizabilități ! La noi acasă împreună cu
rezidenții și cei care sunt alături de ei zi de zi, nu doar într-o zi ! Rezidenți și angajați, Oameni Mari
cu Suflete Mari !
05.12.2020 - Magia sărbătorilor de iarnă ne unește, ne face mai buni, mai generoși, mai iertători, mai
înțelegători și mai veseli, dar mai ales ne aduce împreună și ne ajută să păstrăm tradițiile și obiceiurile
străvechi. Este mai ales despre “a dărui”, iar noi am încercat să aducem această magie printre noi.
Decoruri, brazi împodobiți, globulețe, luminițe colorate și astăzi Moș Nicolae cu mici cadouri pentru
rezidenții CAbR Sf. Nectarie Mediaș. Magie pentru oameni mari cu suflet de copil !
12.12.2020 ” Dragă Moș Crăciun ne pare rău dacă nu am fost foarte cuminți anul acesta. A fost foarte
greu din cauza pandemiei Covid-19 și a tuturor restricțiilor care ne-au îngreunat viața. Sper că
înțelegi. Te rugăm să faci ca virusul să dispară și viaţa noastră să revină la normalul de dinainte de
pandemie. Te așteptăm ca-n fiecare an să ne aduci magia sărbătorilor de iarnă!” Semnează rezidenții
CAbR Sf. Nectarie Mediaș
22.12.2020 - Sărbătoarea Crăciunului și colindul! Sau despre fericirea din ochii familiei care te
întâmpină acasă? Fericirea din ochii copiilor care primesc cadouri? Sau voioșia cu care colindătorii
cântă neîncetat Nașterea Domnului? Da, magia Crăciunului ne cuprinde pe toți de la mic la mare

chiar dacă suntem într-un an pandemic ! Am găsit liniștea trupului și a minții prin colindul nostru la
Biserica Sfinții Petru și Pavel din Mediaș! Sărbători binecuvântate, cu liniște și sănătate !
23.12.2020 - Să nu lăsăm pandemia să ne ia bucuria sufletului ! Ne-a ținut în rigori stricte, ne-a
îndepărtat de oameni dar nu ne poate ține departe de Sărbătoarea Crăciunului ! Rezidenții CAbR Sf.
Nectarie colindă pentru suflet la Parohia Ortodoxă Română Sf. Treime II Vitrometan.
24.12.2020 - Am dăruit cu drag colindul nostru bunicilor de la Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul
Mediaș. Multumim Părintelui Cornel . Chiar dacă a fost diferit față de alți ani și a trebuit să păstrăm
distanța fizică am trăit cu bucurie și emoție momentul întâlnirii cu bunicii.
24.12.2020 - E Crăciunul. Brăduțul e împodobit cu luminițe și globuri în care sălășuiesc cuvinte de la
oameni dragi, de la rezidenții prezenți alături de noi sau de departe... . Beteala e fiecare zâmbet și
emoție primită de la toți. E comoara noastră cea mai de preț. Crăciunul și a lui magie să vă aducă
bucuria de a te simți binecuvântat și credința că va fi bine !
27.12.2020 - Festivalul „Special Music&Art” din Coreea de Sud destinat persoanelor cu dizabiltăți
intelectuale s-a desfășurat în acest an pandemic doar în format virtual. Pentru finalul festivalului
organizatorii au invitat participanții din anii anteriori să participe la “Virtual Choir & Ensemble” cu
înregistrări vocale sau instrumentale a melodiilor “We Wish You a Merry Christmas,” “Noel,” și
“Jingle Bell”. Astfel persoane cu dizabilități mentale din Olanda, Franța, Italia, Rusia, Mongolia,
China, Japonia, Ecuador, Indonezia, Lituania, Myanmar, Peru, Filipine și România vă urează muzical
un Crăciun și un An Nou fericit ! Prezentă la festival în 2019 - Ramona Moldovan, rezident CAbR
Sf.Nectarie Mediaș - a reprezentat România și în acest an festivalul internațional de muzică organizat
de Special Olympics Korea. #TogetherWeCan #TogetherWePlay #SpecialOlympicsKorea
31.12.2020 – La mulți ani pentru Noul An ! În ziua în care cu toții credem în magie, bradul nostru
spune o poveste despre puterea ﬁecăruia dintre noi de a ﬁ extraordinari, despre curajul de a visa
dincolo de limite și despre cum visătorii de azi pot construi mâine o lume mai bună pentru persoanele
cu dizabilități.

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, Daniela Pal, Viorica Anca, Micu Angela,
Mija Ana, Minică Anca
Instructor ergoterapie – Florin Codoiu
Administrator – Maria Kerekeș
Muncitori bucătari – Cica Chețan, Livia Diac, Nicoleta Coldea, Ana Neagu
Îngrijitori - Daniela Șandru, Daniela Opriș
Infirmieri – Simona Ursu, Alexandru Handrea
Portari – Marian Lup, Mihail Rus
Spălătoreasă - Adriana Rus
Mecanic și Conducator auto – Gheorghe Morariu

