Centru de zi ”Țara
Minunilor”

Despre
Scopul/Obiective
Beneficiari
Servicii
activitati/evenimente

CENTRUL DE ZI “TARA MINUNILOR”, aflat în structura
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală ClujNapoca, este unitate de asistență socială care oferă
servicii socio-educative și de integrare școlară și
socială pentru copii aparținând categoriilor
marginalizate.
vezi REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
ORARUL DE FUNCTIONARE : Luni-Vineri – 8.00-16.00
DATE DE CONTACT:
Adresă: Înfrățirii nr. 15/Branului nr: 14, ClujNapoca
Telefon: 0264-416.215; 0733-070.315
Email: taraminunilor@dasmclujnapoca.ro

Centrul de Zi “Ţara Minunilor” are ca
scop asigurarea unor condiţii de îngrijire şi
educaţie adecvate pentru copiii rromi de vârstă
preşcolară din comunitatea Pata Rât și cartierul
Someșeni în vederea asigurării integrării copiilor
în învăţământul de masă.
Obiective:
Prevenirea instituţionalizării copiilor de
vârstă preşcolară din comunitatea Pata Rât și
cartierul Someșeni;
Inserţia în învăţământul de masă în momentul
împlinirii vârstei şcolare;
Facilitarea accesului către grădinițele din
oraş;
Reinserţia socială a familiilor;
Susținerea reintegrarii în familie a copiilor de
vârstă preşcolară;
CATEGORII DE BENEFICIARI
Beneficiari direcţi: 40 copii de vârstă preşcolară
(3-6 ani) care provin din zona marginalizată Pata
Rât și cartierul Someșeni. Beneficiari indirecţi:
familiile acestora şi comunitatea din Pata Rât și
cartierul Someșeni. incepând cu anul 2018 centrul
acordă servicii sociale unui număr de 27 de
beneficiari (7-14 ani).
SELECŢIA BENEFICIARILOR
cerere de inscriere (tipizat)
evaluarea psihosocială
evaluare psihopedagogica
analize medicale pentru intrare în colectivitate

SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI OFERITE DE CĂTRE CENTRU:
Asigurarea hranei şi transportului
Intreţinerea igienei personale
Programe educative nonformale
Activități recreative și de socializare
(excursii, serbări și drumeții)
Recuperarea limbajului
Asistenţă şi consiliere psihologică individuală
şi de grup atât pentru copii cât și pentru
aparţinători, reinserţiei sociale

VIZITĂ LA ISU-CLUJ-NAPOCA
In luna martie beneficiarii centrului de
zi au fost in vizita la ISU în cadrul
unei activitati de socializare.
Multumim pentru colaborare si deschidere
ISU Cluj

LITERAȚIE LA PUTEREA A TREIA
Program de educare a comunicarii parintecopil prin activitati literare.
Implicarea parintelui in dezvoltarea
copilului.

”Școala Altfel” a prilejuit în cadrul
centrului de zi vizita elevilor de la
școala Traian Dârjan care au prezentat o
piesă de teatru pentru beneficiarii
centrului, au împartit daruri si s-au
jucat.
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