
 
ACTIUNE  DE INFORMARE  A COMUNITATII PRIVIND  SERVICIILE OFERITE IN CADRUL  

CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI PENTRU COPIII PROVENIND DIN FAMILIILE 

AFLATE ÎN DIFICULTATE – VIDELE 

PERIOADA DE DESFASURARE  A ACTIUNII DE INFORMARE : 01.03.2017 - 31.03.2017 
 

   Centrul de îngrijire de zi pentru copiii provenind din familiile aflate în dificultate funcţionează în subordinea Consiliului 

Local al oraşului Videle de la data de 01.06.2005. 

   Misiunea Centrului de zi  este de a preveni abandonul si institutionalizarea  copiilor  prin asigurarea pe timpul zilei a unor 

activitati de ingrijire, educatie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta pentru copii 

cat si a unor activitati de sprijin , consiliere, educare pentru parinti . 

   Serviciile oferite în Centrul de zi Videle sunt : 

- primire şi găzduire pe perioada zilei ; 

- programe de activităţi educative- efectuarea temelor  şi programe de activitati recreative si de socializare ; 

- îngrijire şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţa cât mai asemănător celui din familie; 

- educaţie pentru sănătate , pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice ; 

- un climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii complexe a copilului ; 

- stimularea capacităţii de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc; 

- dezvoltarea sentimentului de apartenenţa la un grup social, familie, sentimentul de înţelegere şi acceptare a situaţiei sale ; 

- dezvoltarea relaţiilor copilului cu comunitatea prin organizarea de vizite pentru cunoaşterea localităţii, desfăşurarea şi 

participarea la programe şi spectacole culturale, sportive, artistice, religioase etc., stimularea activităţilor în comun ale 

copiilor din centru cu ceilalţi copii din comunitate ; 

- activităţi de grup şi programe individualizate pentru fiecare copil ; 

- observarea şi evaluarea sistematică a evoluţiei copilului ; 

- programe individualizate privind integrarea socială ; 

- protecţie împotriva abuzurilor, violenţei, exploatării sau oricărei forme de neglijare a copilului; 

- ajutor nutriţional (o masă principală şi o gustare /zi) ; 

- orientarea părinţilor către alte instituţii care pot oferi soluţii la problemele cu care se confruntă ; 

- oferirea altor ajutoare materiale provenite din surse extrabugetare (sponsorizări). 

   Serviciile oferite în Centrul de zi Videle sunt gratuite. 

   Programul zilnic este luni-vineri de ora 08.00 - 16.30. 

  Adresa Centrului de îngrijire de zi: Str. Primăverii, Bl. C 5, Sc. C, Et.2, Ap 36.,Oras Videle, Judetul Teleorman   

  Telefon fix: 0247.453.111 

 


