Raport anual de activitate al Centrului de zi „IEDERA”
pentru tineri și adulți cu sindrom Down 2019

In cadrul centrului de zi, activitatile oferite beneficiarilor, sunt in
concordanta cu Standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale
organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi. Aceste activitati
sunt :
-Informare şi consiliere socială;
-Consiliere psihologică;
-Abilitare şi reabilitare;
-Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;
-Dezvoltarea abilităţilor lucrative, pregătirea pentru angajarea în muncă şi sprijin
pentru menţinerea locului de muncă;
-Integrare şi participare socială şi civică;
Centrul de zi are program de 40 ore/săptămână; programul de lucru este
de la 8 la 16.
In randurile de mai jos va prezentam o scurtă descriere a activităţilor,
gradul de implementare a standardelor de calitate şi problemele întâmpinate,
proiecte finanţate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă, inclusiv măsurile care s-au impus din analiza gradului de
satisfacţie a beneficiarilor/reprezentanţilor legali faţă de calitatea vieţii din CZ
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Ianuarie
03.01.2019- 04.01.2019- personalul CDZ si-a reinceput activitatea, in aceste trei
zile pregatindu-se pentru deschiderea centrului in data de 07.01.2019. Cu
aceasta ocazie personalul alaturi de voluntari au luat parte la sesiunea anula de
informare cu privire la ROF.
07.01.2019- tinerii din CDZ au reluat activitatile.
11.01.2019 Am primit vizita d-nei Prof. Stef Mirela ce a fost insotita de patru
studenti de la Univ din Oradea , Facultatea de Geografie Sport si Turism ce (au
desfasurat activitati de voluntariat alaturi de beneficiarii centrului de zi.
17.01.2019- Voluntarul ADOR (kinetoterapeut) Brigitta Adam a coordonat ora
de Zumba fitness apoi a fost celebrata ziua de nastere a unui beneficair al
centrului de zi eveniment la care au participat 15 tineri.
31.01.19 Voluntarul ADOR( animator socio-educational) Motica Elisabeta a
coordonat ora de dans tematic apoi a fost celebrata ziua de nastere a unui
beneficair al centrului de zi eveniment la care au participat 16 tineri alaturi de
angajati si voluntari.
Februarie
07.02.2019 Voluntarul ADOR (kinetoterapeut) Brigitta Adam a coordonat ora
de Zumba fitness apoi a fost celebrata ziua de nastere a unui beneficair al
centrului de zi eveniment la care au participat 17 tineri.
21.02.2019 Prof Nela Axinte (voluntar artterapie) coordoneaza repetitia
pentru spectacolul oferit mamelor ( 8 martie) apoi a fost celebrata ziua de
nastere a unui beneficair al centrului de zi eveniment la care au participat 14
tineri alaturi de angajati si voluntari
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28.02.2019 Repetitie pentru spectacolul oferit in cinstea zilei de 8 martie.
Voluntarul ADOR (kinetoterapeut)Brigitta Adam a coordonat ora de dans
fitness.
Martie
06.03.2019 Actiune coordonata de Camelia Pascui, presedinte al asociatitiei
„Sanatatea TA adevar si caritate, in cadrul proiectului „ O primavara frumoasa
si sanatoasa. In cadrul acestei actiuni beneficiarii centrului de zi au confectionat
martisoare si flori ornamentale din hartie creponata . Aceste produse au fost
oferite cadrelor medicale din unitatile de sanate publica din Oradea.
07.03.2019 Cina festiva la restaurantul „Egalitas” . La acesata actiune au luat
parte 70 de invitati ce au fost incantati de meniul pregatit cu ajutorul celor cinici
beneficiari ( Ioana Ciobanu, Rita Roman, Borz Ioana, Szabalcs Barta, Bejan
Ramona) care au prticipat efectiv si la pregatirea mise-en-palce precum si la
servirea cinei. Acasta actiune vine in sprijinul dezvoltarii abilităţilor lucrative,
pregătirea pentru angajarea în muncă şi sprijin pentru menţinerea locului de
muncă.
08.03 2019 Spectacol dedicat zilei de 8 martie oferit de catre beneficiarii
centrului de zi pentru tineri si adulti sub coordonarea prof. Nela Axinte si
Motica Elisabeta.
21.03.2019 Ziua mondiala a sindromului Down a fost marcata prin doua
manifesatari:
1. Marș de sustinere
Evenimentul a început la ora 14 pe platoul din fața Magazinului „Crișul” cu
primirea participantilor si organizarea. La ora 15 s-a pleacat in mars pe str.
Republicii cu destinația finală Piata Unirii.
2. Flashmob in Piata Unirii
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Actiunea s-a desfasuarat in mai multe orase din Romania si din Europa cu
incepere de la ora 16 in data de 21.03.2019, la propunerea European Down
Sindrome Association (EDSA). Melodia pe care s-a realizat flashmob-ul, „U
ARE COOL” ( long version) a fost oferita gratuit de catre Philip Abusi de la
MOKAMUSIC.
Obiectivul acestei actiuni a fost acela de a atrage atenția asupra prezenței
in comunitate a persoanelor cu sindrom Down și asupra dreptului acestora de a
fi recunoscute ca cetățeni ca oricine altcineva.
Measjul flasmob-ului este : #CETATEANCATINE
(#CITIZENLIKEYOU).
26.03.2019 Spectacolul teatrului de papusi cu piesa „Turtita” prezentat la GPP
nr 20. Beneficiarii centrului de zi au oferit doua reprezentatii cu acesta ocazie.
28.03.2019 Dans tematic coordonat de voluntarul ADOR( Motica Elisabeta.

Aprilie

02.04.2019 Demararea proiectului in parteneriat cu DSP Bihor , proiect ce are ca
scop snatatea orala si promovarea acesteia prin intermediul unei piese de teatru
de papusi in unitatile de invatamant din Oradea.
04.04.2019 Dans tematic coordonat de voluntarul ADOR Motica Elisabeta.
16.04 2019 A fost celebrata ziua de nastere a unui beneficair al centrului de zi
eveniment la care au participat 17 tineri.
In perioada 24 aprilie 5 mai vacanta pentru beneficiarii centrului de zi
Mai
06 .05 2019 Deschiderea centrului de zi si reluarea activitatilor din program
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08.05 2019 Vizita la GPP nr.31. Cu acesata ocazie beneficiarii centrului de zi au
prezentat piesa de teatru „Turtita” , eveniment coordonat de prof. Voluntar
Axinte Nela.
09.05.2019 Dans tematic coordonat de voluntarul ADOR Motica Elisabeta ,
activitate urmata de celebrarea zilei de nastere a unui beneficiar. La acest
eveniment au luat parte 17 beneficiari.
17.05.2019 -Cina festiva la restaurantul „Egalitas” . La acesata actiune au luat
parte 70 de invitati ce au fost incantati de meniul pregatit cu ajutorul celor sase
beneficiari ( Ioana Ciobanu, Rita Roman, Borz Ioana, Szabalcs Barta, Bejan
Ramona, Indrei Alin) care au prticipat efectiv si la pregatirea mise-en-palce
precum si la servirea cinei sub cooerdonarea d-nei Gug Cornelia.
- Workshop regional ”Medierea - soluție alternativă în litigiile dintre cetățean și
administrația publică”, actiune la care au luat parte Indrie Dorina si Panciu
Marius.
20.05.2019 Vizita la GPP nr.30 „ Mugurel”. Cu acesata ocazie beneficiarii
centrului de zi au prezentat piesa de teatru „Turtita” , eveniment coordonat de
prof. Voluntar Axinte Nela.
21.05. 2019 Vizita la Gradinita „Cristal”. Beneficiarii centrului de zi au
prezentat piesa de teatru „Turtita” , eveniment coordonat de prof. Voluntar
Axinte Nela.
22. 05 2019 Vizita la GPP nr 52. Cu acesata ocazie beneficiarii centrului de zi
au prezentat piesa de teatru „Turtita” , eveniment coordonat de prof. Voluntar
Axinte Nela.
Actiune Organizata de Universitatea din Oradea ce are ca scop promovarea
voluntariatului in randul studentior. Asociatia Down Oradea Romania a fost
prezenta cu un stand cu materiale informative si de promovare a beneficiarilor
ADOR.
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24.05.2019 Competitia Regionala de Fotbal Abilitati Individuale „Special
Olympics” Oradea . La acest eveniment au participat cinci beneficiari ai
centrului de zi insotiti de parinti si voluntarii ADOR.
24.05.2019 Vizita la GPP nr.10. Cu acesata ocazie beneficiarii centrului de zi au
prezentat piesa de teatru „Turtita” , eveniment coordonat de prof. Voluntar
Axinte Nela.
27.05.2019 Ziua Psihologului – eveniment organizat de Fundatia Alsterdorf la
Centrul Multifunctional- Iosia. La eveniment au participat psihologi din
comunitatea locala. Din partea ADOR a participat psiholog Panciu Marius.
30.05.2019 Dans tematic coordonat de voluntarul ADOR Motica Elisabeta ,
activitate urmata de celebrarea zilei de nastere a unui beneficiar. La acest
eveniment au luat parte 17 beneficiari
Workshop pe tema politicilor alternative in sistemul public de sanatate organizat
de Asociatia Pacientilor din Romania la Hotel Double Tree by Hilton Oradea.
Eveniment la care au participat psih. Panciu Marius si voluntar Indrei Dorina.

31.05.2019 Vizita la Liceul Ortodox „ Episcop Roman Ciorogariu” . Cu acesata
ocazie beneficiarii centrului de zi au prezentat piesa de teatru „Turtita” ,
eveniment coordonat de prof. Voluntar Axinte Nela. Dupa acest eveniment
beneficiarii centrului de zi au primit vizita studentilor Universitatii din Oradea
Facultatea de Stiinte Socio-Umane specializarea master asistenta socioala.
Iunie
01.06.2019 Beneficiarii care participa la antrenamentele de Karate au fost
invitati la Țețchea la o competie demonstartiva de karate sub atenta indrumare a
voluntarului ADOR Larisa Brandas.
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02.06.2019 Beneficiarii ADOR au sustinut proiectul asociatiei la evenimentul
Swimathon Oradea 2019 dupa care au fost la Comunitatea Evreilor din Oradea
unde au prezentat piesa de teatru de papusi Turtita invitatilor acestei comunitati.
06.06.2019 S-a celebrat ziua de nastere a unui beneficiar.
13.06.2019 Voluntari ai centrului de zi au participat alaturi de beneficiari la
activitati in atelierul de terapie ocupationala.
S-a celebrat ziua de nastere a unui beneficiar
15.06.2019 Trupa teatrului de papusi Iedera a participat la ARAD la Festivalul
de Teatru de Strada organizat de Fundatia Integra Arad. La actiune au participat
membrii trupei de teatru sub coordonarea voluntarului Axinte Nela alaturi de
angajati si insotitori(19 persoane).
20.06. 2019 S-a celebrat ziua de nastere a unui beniciar. La eveniment au
participat 16 beneficiri alaturi de angajati si volntari
24.06./28.06 .2019 Voluntari ai centrului de zi au participat alaturi de beneficiari
la activitati in atelierul de terapie ocupationala.
Iulie
Studenti practicanti din cadrul Universitatii din Oradea - Facultatea de
Stiinte Socioumane specializarea Asistenta Sociala, au participat in perioada
1.07.2019/ 19.07.2019 alaturi de beneficiari la activitati in atelierul de terapie
ocupationala.
19.07.2019 In perioada 19/21.07.2019 s-a desfasurat „Targul Mesterilor
Populari” organizat de Muzeul Tarii Crisului. La acest eveniment au participat
angajati , beneficiari si parinti voluntari cu produse realizate in timpul orelor de
terapie ocupationala.
22.07.2019 01.09.2019 Vacanta pentru beneficiarii centrului de zi
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August
Beneficiari ai centrului de zi au participat alaturi de parinti la tabara de la
Busteni in perioada 09.09/23.09 unde au beneficiat de tratament conform
recomadarilor medicului specialist iar in timpul liber au vizitat imprjurimile
( Castelul Peles, Varful Babele,etc.) si au facut drumetii.
Cina festiva la restaurantul „Egalitas”(26,27 aug) . La acesata actiune au luat
parte 50 de invitati ce au fost incantati de meniul pregatit cu ajutorul celor sase
beneficiari ( Ioana Ciobanu, Rita Roman, Borz Ioana, Szabalcs Barta, Bejan
Ramona, Indrei Alin) care au prticipat efectiv si la pregatirea mise-en-palce
precum si la gatirea si servirea cinei sub cordonarea asistentului social Bront
Damaris.
Parinti alaturi de voluntari au participat la iginizarea spatiilor si pregatirea
deschiderii centrelor de zi.

Septembrie

In data de 2 septembrie beneficiarii centrului de zi au inceput activiatile
participand la o sesiune de informare cu privire la actiunile ce se vor desfasura
in perioada ce urmeaza.
03.09.19- 06.09.19 Reluarea activitatilor in atelier alaturi de instructorul
educator si voluntarii centrului.
12.09.19 Sarbatorirea zilei de nastere a unui beneficiar. La acest eveniment au
participat in jur de 15 beneficiari impreuna cu apartinatorii acestora.
16.09.19 Vizita unor colaboratori si sustinatori ai asociatiei care au fost
incantati sa revada tinerii si sa observe avolutia asociatiei noastre. De asemenea
au sponsorizat asociatia si de data aceasta cu o suma semnificativa pe care o
vom folosi in continuare la derularea terapiilor si activitatilor din centru.
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19.09.19 Sarbatorirea zilei de nastere a altui beneficiar. Ca de fiecare data
tinerii sunt incantati si asteapta cu nerabdare mica petrecere ce are loc la centrul
nostru de zi.
20-22.09.2019 Au avut loc Jocurile Nationale Special Olympics de la Deva
unde am trimis 6 beneficiari pentru a participa la competitiile sportive ce au avut
loc. Acestia au fost insotiti de catre apartinatorii lor.
Octombrie
01.10.19. Vizita unor colaboratori din cadrul companiei Plexus care in urma
unui concurs desfasurat in Statele Unite au catigat o suma de bani considerabila
cu care au decis sa sprijineasca Asociatia Down .
03.10.2019 Demonstratie de prim-ajutor facuta la solicitarea noastra, efectuata
de catre asistenta medicala Antonia Bele din cadrul Serviciului de Ambulanta
Bihor.
04.10.2019 Participarea tinerilor la lectii de karate indrumati de o voluntara a
Centrului.
08-09.10.2019 Studentii practicanti de la kinetoterapie au participat la activitati
de dans si jocuri alaturi de tineri in sala de sport.
17.10.2019 Sarbatorirea zilei de nastere a uni beneficiar. La eveniment au
participat 17 tineri alaturi de personalul si voluntarii Centrului de zi.
21.10.2019 Beneficiarii centrului de zi au participat la activitati in atelier alaturi
de o studenta parcticanta din cadrul Facultatii de Asistenta Sociala.
Noiembrie
04.11.2019-08.11.2019 Vizita a doua studente din Germania care au stat timp
de o saptamana impreuna cu tinerii si au desfasurat diverse activitati in atelier.
Tinerele practicante au fost trimise din partea Asociatiei Alsterdorf Oradea ca sa
participe la activitati impreuna cu persoane cu dizabilitati.
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15.11.2019
Participarea tinerilor la lectii de karate indrumati de o voluntara a Centrului.
18.11.2019 Beneficiarii centrului de zi au participat la activitati in atelier alaturi
de o studenta parcticanta din cadrul Facultatii de Asistenta Sociala.
20-21.11.2019 A avut loc prepararea si servirea cinei la restaurant Posticum
unde tinerii cu sindrom Down au preparat si au servit cina pentru aproximativ 60
de persoane. Acest eveniment are loc de cateva ori pe an si este foarte benefic
pentru tineri deoarece ii ajuta sa se simta responsabili si integrati in societate.
27.11.2019 A avut loc evenimentul Ziua Portilor Deschise, unde au sosit multi
invitati. In aceasta zi centrul nostru a fost deschis pentru oricine a dorit sa il
viziteze si sa vada obiectele facute de tinerii cu sindrom Down in atelierele
centrului.
04.12.2019 A avut loc competitia sportiva de la liceul Don Orione unde au
participat mai multe organizatii in cadrul carora se gasesc persoane cu
dizabilitati. Toti concurentii au avut de efectuat niste probe sportive iar la sfarsit
au primit medalii si cadouri.
05.12.2019 Tinerii fac repetitii pentru serbarea de Craciun cu asistentul social al
centrului. Se pregatesc poezii si colinde pentru serbarea din data de 18.12.2019.
13.12.2019 Tinerii impodobesc bradul impreuna cu partenerul nostru Simona
Cadas care a venit in mod special pentru a lua parte la acest eveniment.
18.12.2019. A avut loc serbarea de Craciun unde tinerii au pregatit un program
de colinde si poezii. Fiecare tanar a spus cate o poezie pentru Mos Craciun iar la
sfarsitul programului au primit cadouri din partea asociatiei. A fost o zi
deosebita, tinerii s-au simtit foarte bine, au socializat si s-au intalnit si cu tinerii
care nu reusesc sa vina in fiecare zi.
20.12.2019. Vacanta de sarbatori.
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Toate activitatile derulate in cadrul CZ sunt in concordanta cu Standarde
specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi
pentru persoane adulte cu dizabilităţi.
Pe parcusul anului 2019 CZ a primit vizita inspectorilor DAS Oradea.
Aceasta inspectie a vizat activitatea centrului de zi. Scopul inspectiei a fost acela
de a verifica modul de desfasurare a activitatilor, finantarea acestor activitati
percum si respectarea normelor legale in vederea finantarii activitatilor in baza
legii Nr. 34/1998 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială pentru anul 2020.
Centrul de zi a derulat mai multe proiecte. Dintre acestea amintim :
- O primavara frumoasa si sanatoasa ;
- Ziua Mondiala a sindromului Down;
- Cina festiva la Restaurantul „Egaliatas”;
- Masina Magica (swimathon Oradea 2019)- proiect de strangere de
fonduri;
- Prietena mea papusa;
- Ziua portilor deschise.
Centrul de zi a intereprins mai multe actiuni in vederea imbunatatirii
conditiilor de viata a beneficiarilor. Una dintre aceste actiuni are ca scop
achizitionarea unui microbus pentru transportul beneficiarilor la activitati si
inapoi la domiciliu. Ca urmare a campaniilor de strangere de fonduri derulate
pe parcursul mai multor ani, acest obiectiv a fost atins. Suma de bani
necesara este in contul asociatiei urmand sa se faca demersuri in vederea
chizitionarii mijlocului de transport.
In urma analizei chestionarelor de satisfactie aplicate beneficiarilor/
reprezentatilor legali s-a constata faptul ca activiatile derulate de personalul
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centrului sunt pe placul beneficiarilor. Acestia doresc sa continue proiectele
derulate cum ar fi : Cina festiva la Restaurantul „Egaliatas”; Prietena mea
papusa;Ziua portilor deschise, etc.
Ca masuri ce se impun in urma analizei chestionarelor si a discutiilor purtate cu
beneficiarii/ reprezentatii legali enumeram :
-Achiziatia microbusului pentru transport;
-Derularea proiectelor de strangere de fonduri in vederea sustinerii activitatilor
CZ;
-Continuarea proiectelor ce au ca scop integrarea/reintegrare sociala a
beneficiarilor;
- Participarea la targuri si expozitii in vederea promovarii abilitatilor lucrative a
beneficiarilor CZ.

Prezentul raport a fost intocmit de Coordonatorul CZ si este avizat de
către conducerea ADOR fiind este disponibil la sediu.

Coordonator centru
Sef serviciu integrare/reintegrare
Panciu Marius

Presedinte ADOR
Reprezentat legal
Ciobanu Lucia
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