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PRIMARIA ORASULUI ZIMNICEA 

CENTRUL DE RECUPERARE SI CONSILIERE PSIHOLOGICA PENTRU MINORI CU 

DIZABILITATI 

RAPORT DE ACTIVITATE 

2019 

Motto: ‘’Datori suntem noi, cei tari, să purtăm slăbiciunile celor neputincioși” 

(Romani XV; 1-2). 

    CINE SUNTEM? 

    Centrul de recuperare și consiliere psihologică pentru minori cu dizabilități reprezintă un 

serviciu social specializat,  funcționează ca o unitate fără personalitate juridică sub 

coordonarea Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul DPAS Zimnicea, având forma 

unui centru de recuperare destinat copiilor și tinerilor cu tulburări de spectru autist, sindrom 

Down sau alte tipuri de dizabilități care necesită programe specifice de logopedie , 

kinetoterapie și consiliere psihologică. 

    Serviciul social a fost înființat de Consiliul Local al Orașului Zimnicea în parteneriat cu 

Fundația ,,Inimi Generoase” stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Zimnicea nr. 

38 / 30.04.2014, potrivit căruia au fost făcute lucrări de reabilitare, modernizare și dotare din 

partea fundației în spațiul de la parterul imobilului din strada Mihail Kogălniceanu nr. 28, 

proprietate publică a orașului Zimnicea. 

    Instituția de asistență socială de recuperare și consiliere psihologică pentru minori cu 

dizabilități, denumită în continuare Centrul de recuperare și consiliere psihologică pentru 

minori cu dizabilități, nu oferă cazare și masă, ci doar programe de recuperare.   

  Centru social oferă servicii sociale specializate oferite de personal calificat. 

 



ECHIPA NOASTRA: 

Paraschiv Nicoleta Alina – psiholog  

Pruna Nicoleta – educator 

Rusu Madalina Cristina – logoped 

Paraschiv Dragos – kinetoterapeut 

Zamfir Luciana Elena -psiholog 

    

 Persoanele care beneficiaza de serviciile oferite de “Centrul de recuperare si consiliere 

psihologica pentru minori cu dizabilitati Zimnicea” se impart in doua categorii: 

I. Copii diagnosticati cu tulburari din spectrul autist, oligofrenie, tetrapareza, retard 

psihic, intarziere mintala sau cei care au recomandare din partea medicului. La 

centru vin si copii care beneficiaza doar de kinetoterapie, acestia neavand nici o 

problema psihica. 

 

II. Parintii copiilor cu dizabilitati care beneficiaza de serviciile centrului. Acestia 

beneficiaza de intalniri cu scop de informare legat de specificul fiecarei 

dizabilitati in parte si modalitatile de interventie. Familiei i se explica importanta 

integrarii lor in sustinerea programului desfasurat la centru, prin continuarea lui 

acasa. Parintii beneficiaza de sesiuni de consiliere individuala sau de grup, unde 

sa isi gestioneze starile emotionale astfel incat sa faca fata cu bine provocarilor 

care le stau in fata. 

Centrul ofera urmatoarele tipuri de servicii: 

• Evaluare psihologica initiala si periodica 

• Interventie ( terapie comportamentala alicata, terapie individuala, terapie de grup) 

• Logopedie  

• Kinetoterapie  

• Informarea si consilierea parintilor 

     In anul 2019 au beneficiat de serviciile centrului un nr de 27 de copii din care 2 dintre 

acestea beneficiind doar de seviciile de kinetoterapie (Antoche Tiberiu, Dorcea Alexandru ), 

iar restul de 25 beneficiind in totalitate de serviciile oferite de centru (consiliere 

psihologica, kinetoterapie, si logopedie). 

    La sfarsitul anului 2019, centrul a decis incetarea furnizarii serviciilor catre 5 benficiari: 

-  Sandu Andrei  Valentin - a implinit 18 ani 

     -   Stănculeț Nicolae Ștefan – a implinit 18 ani 

-  Curea Florin–  a implinit 18 ani 

      -  Radu Alexandru -expirat contract furnizare servicii 

      -  Călin Vlad Ionuț -expirat contract furnizare servicii 

 



 

 

Activitati desfasurate: 

1. 28.01.2018  „Sărbătoriții lunii ianuarie” activitate în care s-a serbat cu tort, suc și baloane 

zilele de naștere ale copiilor împreuna cu membrii familiilor și voluntarii centrului. 

2. 01.02.2019 „Ziua Portilor Deschise”- personalul centrului a prezentat părinților și 

vizitatoerilor, în imagini, activitatea centrului și rezultatele obtinute de copiii beneficiari în 

urma sedintelor de recuperare. 

3. 04.02.2019 ”Scoala parintilor- Parinte de succes”. Parintii au participat in cadrul scolii 

pentru parinti la activitatea cu tema  ”Sunt un parinte potrivit pentru copilul meu?” 

4. 18.02.2019 „Vine, vine primavara” copiii centrului impreuna cu voluntarii au realizat 

desene, colaje, martisoare si felicitari cu ocazia zilei intarnationale a femeii pe care le-au 

daruit mamelor lor. Activitatea a avut ca obiectiv principal realizarea socializarii si 

dezvoltarea motricitatii fine si a deprinderilor de decupat, taiat, lipit, colorat etc. 

5. 28.02.2019 “Targ de martisoare”- martisoarele si decoratiunile realizate de copii si voluntari 

au fost prezentate, in cadrul Primariei orasului Zimnicea. 

6. 29.03.2019   „Sărbătoriții lunii martie” activitate în care sa serbat cu tort, suc și baloane 

zilele de naștere ale copiilor împreuna cu membrii familiilor și voluntarii centrului. 

7. 02.04.2019 “Ziua Internationala de Constientizare a Autismului” copiii centrului impreuna 

cu voluntarii si elevi din cadrului scolilor gimnaziale din oras,  au organizat in centrul 

orasului un mars de constientizare a autismului urmat de un flash mob in Piata Centrala a 

orasului. La finalul evenimentului participantii au inaltat baloane albastre pe care au scris 

mesaje de acceptare a persoanelor cu autism. Partcipantii au purtat tricouri albastre. 

8. 15.04.2019 “Micul iepuras”-copiii centrului impreuna cu elevi de la Scoala Gimnaziala 

M.R.P Zimnicea au decorat oua de Paste si au realizat felicitari, dupa care au organizat o 

vanatoare de oua in curtea centrului. 

9. 22.04.2019 ” Sărbătoriții lunii aprilie” activitate în care s- a serbat cu tort, suc și baloane 



zilele de naștere ale copiilor împreuna cu membrii familiilor și voluntarii centrului. 

10. 06.05.2019 ”Scoala parintilor- Parinte de succes” Parintii copiilor au participat la o 

activitate cu tema CONTROLAREA CONFLICTELOR FAMILIALE. 

11. 13.05.2019 “Ziua Internationala a Familiei”-parintii copiilor beneficiari impreuna cu 

personalul centrului au participat la o masa rotunda cu tema : “Familia- izvor de iubire si 

respect”. 

12. 20.05.2019” Sărbătoriții lunii mai” activitate în care s- a serbat cu tort, suc și baloane zilele 

de naștere ale copiilor împreuna cu membrii familiilor și voluntarii centrului. 

13. 31.05.2019 “Ziua Internationala a Copilului” -sub indrumarea personalului copiii au 

prezentat un mic program artisc cu cantecele si poiezii pe scena din Piata Centrala, si au 

realizat desene pe asfalt si pictura pe folie in aer liber. 

14. 01.06.2019 “Carnavul florilor de cires” copiii centrului au participat la parada costumelor 

(costume realizate in cadrul centrului cu ajutorul volunatarilor). 

15. 29.06.2019 “Sărbătoriții lunii iunie” activitate în care s- a serbat cu tort, suc și baloane 

zilele de naștere ale copiilor împreuna cu membrii familiilor și voluntarii centrului. 

16. 15.07.2019  „Invatam si ne distram”- personalul centrului impreuna cu voluntarii si 

beneficiarii centrului au desfasurat activitati de recreere folosind jocurile educative din 

centru. 

17. 31.07.2019 “Sărbătoriții lunii iulie” activitate în care s- a serbat cu tort, suc și baloane 

zilele de naștere ale copiilor împreuna cu membrii familiilor și voluntarii centrului. 

18. 01.08.2019 ”Scoala parintilor- Parinte de succes”. Parintii copiilor au participat la o 

activitate cu tema STRATEGII EFICIENTE DE STABILIRE A REGULILOR SI 

PEDEPSELOR. 

19. 19.08.2019 Peronalul centrului a participat la Conferinta de deschidere a proiectelor 

Culorile conteaza- editia a II-a, Tabara Foto Clik- Pe culorile Campiei teleormanene,Tabara 

pentru tineri in Teleorman ACCCA ,, Fii ATENT, CREATIV, CRITIC, COMPETENT, 

ACTIV”  



20. 30 august- 01 septembrie 2019 proiectul ” CULORILE CONTEAZA- editia a II-a 

Personalul centrului impreuna cu beneficiarii si voluntarii au particpat la activitatile 

desfasurate in cadrul proiectului la Tabara Dunarica. 

21. 30 august- 01 septembrie 2019 proiectul ” FOTO CLIK- PE CULORILE CAMPIEI 

TELEORMANENE .Personalul centrului impreuna cu beneficiarii si voluntarii au particpat 

la activitatile desfasurate in cadrul proiectului la Tabara Dunarica, unde au invatat ce 

inseamna si cum se face o fotografie. 

22.  09.09.2019 “Sărbătoriții lunii septembrie” activitate în care s- a serbat cu tort, suc și 

baloane zilele de naștere ale copiilor împreuna cu membrii familiilor și voluntarii centrului. 

23. 17.09.2019 “A VENIT TOAMNA AURIE“ Copiii centrului sub indrumarea personalului au 

preparat suc de fructe si legume in vederea dezvoltarii autonomiei personale. 

24. 20-22 septembrie 2019 Prima parte a modulelor ACCCA -Personalul centrului impreuna cu 

voluntarii au particpat la activitatile desfasurate in cadrul proiectului din Tabara Dunarica si 

Pensiunea Iasomia Zimnicea la cele cinci module Gandire critica, Gandire creativa, Public 

speaking, Soft Skills, Anteprenoriat. 

25. 27- 29 septembrie 2019 A doua parte a modulelor ACCCA -Personalul centrului impreuna 

cu voluntarii au particpat la activitatile desfasurate in cadrul proiectului din Tabara Dunarica 

si Pensiunea Iasomia Zimnicea la cele cinci module Gandire critica, Gandire creativa, 

Public speaking, Soft Skills, Anteprenoriat. 

26. 01.10.2019 “ZI DE PICNIC“ Personalul centrului impreuna cu beneficiarii  si voluntarii au 

organizat o iesire in aer liber, la picnic in “Parcul Central al Orasului“. 

27. 28.10.2019 “Sărbătoriții lunii octombrie” activitate în care s- a serbat cu tort, suc și baloane 

zilele de naștere ale copiilor împreuna cu membrii familiilor și voluntarii centrului. 

28. 01.11.2019 ”Scoala parintilor- Parinte de succes” Parintii copiilor au participat la o 

activitate cu tema PROGRAMUL ZILNIC AL COPILULUI. 

29. 11.11.2019 “Ziua internationala a brioselor de vanilie“ Personalul centrului impreuna cu 

beneficiarii au facut briose din plastilina si au framantat coca, in vederea dezvoltarii 

autonomiei personale. 



30. 19.11.2019 “Sărbătoriții lunii noiembrie” , activitate care s- a serbat cu tort, suc și baloane 

zilele de naștere ale copiilor împreuna cu membrii familiilor și voluntarii centrului. 

31. 25.11.2019 “REGATUL DE GHIATA“ Copiii insotiti de parinti si personalul centrului au 

vizionat la Cinema Alexandria film de animatie 3D  

32. 29.11.2019 “Obiceiuri traditionale de Sf . Andrei“ Copiii impreuna cu voluntarii au pus grau 

la incoltit intr-un mod creativ folosind coji de ou pictate. 

33. 19.12.2019 “AM PLECAT SA COLINDAM“ Copiii impreuna cu voluntarii au prezentat in 

fata parintilor si a reprezentantilor autoritatilor publice locale un mic program artistic . La 

finalul evenimentului, efortul acestora a fost recompensat cu daruri de la Mos Craciun. 

34. 20.12.2019 “Sărbătoriții lunii decembrie” activitate în care s- a serbat cu tort, suc și 

baloane zilele de naștere ale copiilor împreuna cu membrii familiilor și voluntarii centrului. 

 

ECHIPA : 

Paraschiv Nicoleta Alina – psiholog                                   Data, 

Pruna Nicoleta – educator                                                   16.01.2020 

Rusu Madalina Cristina – logoped 

Paraschiv Dragos – kinetoterapeut 

Zamfir Luciana Elena -psiholog 

 

 


