
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scurt rezumat  

Ziua 2 

Ieri, 6 iunie 2018, a fost Ziua Porților Deschise la sediul DASM (Str. Venus f.n), Centrul de zi Țara 

Minunilor (Str. Branului nr. 14), Centrul de servicii socio-medicale (Str. Aviator Bădescu, nr. 32) și 

la Centrul de resurse pentru părinți și copii (I.C. Brătianu nr. 45). În această zi, orice persoană 

interesată a putut să participe la activitățile desfășurate în locațiile menționate, să interacționeze cu 

clienții, cu personalul și pentru a se familiariza cu paleta de servicii sociale și după caz, medicale, 

oferite de instituția noastră. 

Sediul DASM (Str. Venus f.n) a primit vizita unor grupuri de studenți de la Facultatea de Sociologie 

și Asistență Socială (Universitatea Babeș-Bolyai), membri ai organizației Asociației Studenților la 

Asistență Socială Cluj-Napoca. Acestora li s-au prezentat, pe scurt, instituția și misiunea acesteia, 

precum și serviciile aflate în subordinea instituției noastre, cu rolurile acestora și beneficiarii 

specifici fiecărui serviciu, dar și proiectele în care este implicată instituția noastră. 

Centrul de zi “Țara Minunilor” (Str. Branului nr. 14) a primit vizita unor vizitatori danezi, orientați 

în acest sens de vechi colaboratori ai centrului, cărora li s-au prezentat serviciile oferite și 

activitățile educaționale și recreative desfășurate în cadrul centrului, împreună cu copiii. De 

asemenea, a fost organizat un picnic pentru copiii care frecventează centrul și părinții acestora. A 

fost o activitate recreativă, de grup, în care li s-a dat ocazia participanților să interacționeze unii cu 

alții, dar și cu personalul centrului, într-un cadru relaxant, să poarte diverse discuții, în timp ce 

serveau mititei și sucuri răcoritoare. 

Centrul de Servicii Socio-Medicale (Str. Aviator Bădescu, nr. 32) a fost vizitat de un grup de 

studenți din cadrul Facultății de Sănătate Publică (Universitatea Babeș-Bolyai), cărora li s-a 

prezentat serviciile socio-medicale oferite beneficiarilor centrului, respectiv copiilor cu deficiențe 

neuro-motorii, precum și posibilele variante de implicare activă a studenților în activitățile 

centrului, de tip voluntariat.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de resurse pentru părinți și copii (I.C. Brăteanu, nr. 45) a fost vizitat de un grup de 13 

studenți de la The State University of New Jersey, School of Social Work, Rutgers, SUA.  

Grupul de student participă la o școală de vară pentru o lună în România, pe bază de voluntariat, în 

care vizitează servicii publice și private de asistenșă socială. Grupul este coordonat de prof. 

Rebecca Davis., care organizează anual astfel de activități pentru studenți, în diferite țări, pentru a 

realiza analize comparative ale diferitelor sisteme de asistență socială. În cadrul vizitei s-a prezentat 

centrul, precum și serviciile oferite de acesta (curs parenting, consiliere psiho-socială, etc). S-a 

discutat despre bullying (definiție, statistici, mediere relație copil-școală, copil-părinți, copil-

agresor, intervenții etc). Studenții din SUA au împărtășit și ei din experiențele lor profesionale, s-au 

discutat anumite similarități ale celor două sisteme de asistență socială dar și faptul că 

cyborbullying-ul este un fenomen în plină expansiune, unul foarte greu de controlat. 

Începând cu orele 15.30 s-a derulat un spectacol artistic organizat de Centrele de zi pentru vârstnici 

nr. 1 și nr. 2, la Casino centru de cultură urbană la care au participat și grupul de 13 studenți de la 

The State University of New Jersey, School of Social Work, Rutgers, SUA, coordonat de prof. 

Rebecca Davis 

 

 

 


