Raport privind activitatea
Centrului de zi “ Iedera ” pentru copiii cu Sindrom Down in anul 2021

Asociatia Down Oradea Romania isi ofera serviciile persoanelor cu Sindrom Down si
a familiilor acestora.
Centrul de Zi “ Iedera ” pentru copiii cu sindrom Down este un serviciu licentiat care
ofera: consiliere, orientare, interventie timpurie, stimulare senzoriala, educatie psihomotrica,
stimulare cognitiva, logopedie, ergoterapie, meloterapie, activitati sportive pentru copiii cu
sindrom Down.
Beneficiarii directi ai acestor servicii sunt persoanele cu sindrom Down, iar
beneficiarii indirecti sunt familiile lor si societatea in care traiesc.

Ianuarie 2021
03.01.2021- personalul Centrului de Zi si-a reinceput activitatea, pregatindu-se pentru
deschiderea centrului in data de 15.01.2020.
15.01.2021 – copiii din Centrul de Zi au reluat activitatile
copiii vin la activitatile de logopedie, stimulare cognitiva, terapii prin invatare, terapii
prin teatru de papusi etc.conform programului de activitati stabilit
Sedinta lunara de lucru a personalului Centrului de Zi.

Februarie 2021
copiii vin la activitatile de logopedie, stimulare cognitiva, terapii prin invatare, terapii
prin teatru de papusi etc conform programului de activitati stabilit.
Sedinta lunara de lucru a personalului Centrului de Zi
Echipa de lucru a Centrului realizeaza evaluarile intermediare. Sunt analizate
progresele si regresele fiecarui beneficiar.
Divin Garden a donat tuturor beneficiarilor Asociatiei Down ladite cu capsuni
proaspete si delicioase.

Martie 2021

Proiectul „Implica-te si tu” cu ocazia Zilei Mondiale a persoanelor cu sindrom Down in care sau realizat 24 afise electronice unde copiii au fost sustinuti de persoane publice din
comunitatea oradeana. In urma proiectului s-au achizitionat 2 tablete smart pe care copiii se
joaca jocuri interactive care le dezvolta motricitatea fina. De asemenea s-au achizitionat 2
stick-uri pe care se pot pune poze si filmulete.
Sedinta Scoala parintilor cu tema „Initiere motrica timpurie-Exercitii pentru copiii cu
dizabilitati intelectuale”.
Vizita la Centrul de zi a doamnei director de la DASO, Anca Grama, care impreuna cu dna
director adjunct Adina Ciucioiu, au vizitat Centrul, au vazut atelierele si salile de terapie unde
se lucreaza si au discutat cu parintii si beneficiarii prezenti la Centrul de Zi.

Participare la activitati individuale de terapie prin invatare cu psihoterapeutul Timar
Claudia si Mihut Ioana.
Sedinta lunara de lucru a personalului Centrului de Zi.
Consilierea parintilor copiilor Centrului de zi ,,Iedera” a copiilor cu sindrom Down.

APRILIE
05.04.2021.Participarea personalului la seminarul on-line organizat de Fundatia Special
Olympics Romania cu titlul „Incluziunea prin sport pentru copiii cu dizabilitati intelectuale”.
Directia de Asistenta Sociala a donat tuturor beneficiarilor Centrului de zi Iedera o cantitate
considerabila de faina alba si faina de malai care a fost ridicata de la sediul Asociatiei Down
Oradea.

MAI

Participare la activitati individuale de terapie prin invatare cu psihoterapeutul Timar
Claudia si Mihut Ioana.

IUNIE 2021
18.06.2021 Facand parte dintr-un proiect, cu Special Olympics Romania,”Angajat nu
asistat” tinerii si copiii care sunt la liceu in anii terminali, de la Centrul de zi Iedera au
facut o vizita la magazinul Decathlon unde au stat de vorba cu d-l Armando Bungau,
managerul magazinului pentru eventuale angajari ale persoanelor cu sindrom Down.
Participarea copiilor la terapii, jocuri cu baloane de sapun, suflat in morisca sau in
pene , suflat in lumanare. De asemenea dirijarea mingii de ping pong printr-un culoar
relizat din creioane este o activitate pe placul copiilor.
Intocmirea unui tabel pentru donatia de ghetute din partea Fundatiei Kiwanis unde
copiii vor primi fiecare cate o pereche.

IULIE 2021
01.07.2021 Vizita la Fabrica Celestica unde tinerii si copiii implicati in
proiectul „Angajat nu asistat” viziteaza fabrica si au ocazia sa vorbeasca cu managerii
firmei despre posibie angajari sau stagii de practica in incinta fabricii.
Toate terapiile si proiectele desfasurate in centrele noastre de zi au ca si tinta
valorificarea potentialului persoanelor cu dizabilitati. Dorim sa le acordam sansa de a
se simti utili, de a se simti capabili si de asemenea dorim sa le crestem stima de sine
incredera in fortele proprii.

20 iulie2021. Pregatirea proiectului Swimathon care urmeaza sa fie trimis catre
Fundatia Comunitara.

16.07.2021 – 18.07.2021 Angajati alaturi de voluntari si parinti ADOR promoveaza
produsele realizate cu ajutorul beneficiarilor la „ Targul mesterilor populari”. ”.
Acest targ este la editia a -28-a iar Asociatia Down a fost invitata sa participe si sa
promoveze frumoasele produse hand-made realizate de tineri si copii cu sindrom
Down.

AUGUST 2021
Vacanta pentru beneficiarii centrului de zi „Iedera” pentru copiii cu sindrom
Down

SEPTEMBRIE 2021

Reînceperea activităților centrului de zi Iedera după vacanța de vară.
Cumpărarea unor jocuri și materiale specifice activităților terapeutice desfășurate în
cadrul centrului.
Ședință cu părinții copiilor de la Centrul de zi Iedera pentru copiii cu sindrom Down.

Pregatirea proiectului ‘’Impreuna cu ADOR de 30 de ani’’

OCTOMBRIE 2021
Participarea la sedinta organizata de Directia de Asistenta Sociala Oradea unde s-a
discutat despre Planul anual de activitati privind serviciile sociale pt anul 2021.

NOIEMBRIE 2021
17.11.2021. Pregatirea Proiectului „Sa invatam impreuna” organizat impreuna cu
Asociatia de Turism si Sport Oradea. Completarea GDPR-urilor si tabelelor cu
participantii la proiect.
Organizarea unor sedinte de meloterapie unde niste doamne profesoare de la CSEI1 au
facut meloterapie cu copiii din Centrul de zi Iedera.

DECEMBRIE 2021
Pregatirea pachetelor de Craciun din banii de la Directia de Asistenta Sociala Oradea
si distribuirea acestora beneficiarilor din Centrul de zi Iedera.
A avut loc excursia la Arieseni in data de 21 Decembrie 2021 unde copiii impreuna cu
tinerii au petrecut un timp minunat alaturi de parinti si personalul Centrului, dandu-se
cu sania si bulgarindu-se cu zapada. Excursia a durat o zi iar seara ne-am intors cu totii
acasa.
Pregatirea marfii pentru Targul de Craciun din Piata Unirii unde parintii au participat
in mod activ la vanzarea produselor hand-made confectionate in atelierele Centrului de
zi.
24 12.2021 Vacanta de Craciun!

