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CALENDAR 3 DECEMBRIE 2009 
 
 
 
 
 
 
Alba - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
organizează: 
 

o Întâlniri între angajaţi şi beneficiari, cu tema „Retrospectiva unui an 
de activitate în comun”. 

o La locuinţa protejată nr.6 Abrud, în data de 03.12.2009, va avea loc  o 
dezbatere cu tema „Fiecare dintre noi este unic şi poate fi de folos în 
felul lui”. 

o În data de 03.12.2009 va avea loc  inaugurarea noului sediu al 
Organizaţiei pentru copii şi adulţi cu handicap „Trebuie” din Sebeş, 
iar „Asociaţia de Ajutor Alianţa Handicapaţilor” din Aiud 
organizează o expoziţie cu vânzare. 

o La Complexul de recuperare Arnsberg Alba Iulia se organizează o 
întâlnire  de recreere şi socializare a persoanelor cu dizabilităţi. 

 
 

Argeş - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 
Consiliul Judeţean va organiza următoarele manifestări: 

 
o În data de 29 noiembrie, în municipiul Curtea de Argeş va avea loc 

cea de-a III a ediţie a evenimentului „Daruri si tradiţii”, eveniment ce 
se va încheia în data de 4 decembrie.  

o În data de 3 decembrie, în municipiul Piteşti, va avea loc la Biblioteca 
Judeţeană „Dinicu Golescu” o expoziţie in care organizaţiile 
neguvernamentale, instituţiile de protecţie a persoanelor cu handicap 
din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş şi operatori economici îşi vor prezenta 
activitatea. 

o Tot în data de 3 decembrie, la Teatrul „Alexandru Davila”, va fi 
organizat un spectacol, urmat de o seară muzicală destinată 
persoanelor cu dizabilităţi.  
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Pe lângă Consiliul Judeţean Argeş şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială si Protecţia Copilului, participă la organizarea acestor evenimente 
fundaţia Handrom Curtea de Argeş, Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu 
Handicap Fizic - filiala Argeş, Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori 
Argeş, Asociaţia Nevăzătorilor Argeş. 
 
 

Bacău - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului va 
organiza următoarele manifestări: 
 
o Serbare organizată  în cadrul centrului Comăneşti în parteneriat cu 

Clubul elevilor Comăneşti, Colegiul Tehnic  D. Ghica, care va consta 
din scenete, poezii, cântece , după care va urma o cina festivă. 

o Spectacole susţinute de beneficiarii  CRRN Răcăciuni si CRRN 
Dărmăneşti în cadrul Casei de Cultură Răcăciuni, unde vor fi invitaţi: 
televiziunea locală, grădiniţele locale şi Centrul „Sf. Ana  din Satu 
Mare” precum şi reprezentanţi ai DGASPC Satu Mare. 

o Program artistic susţinut pentru beneficiarii din  CITO Mioriţa, cu 
prezenţa grupului artistic de la şcoala „Georgeta Cancicov” din loc. 
Parincea, după care va urma o cina festiva cu dans şi poezii. 

o Expoziţie de produse artizanale în cadrul Casei de Cultură Tg. Ocna, 
produsele  fiind executate în cadrul departamentelor  de ergoterapie din 
centrele CRRPD Tg. Ocna şi CIAPD Costache Negri, cu concursul 
beneficiarilor şi a specialiştilor. 

o Expoziţie cu vânzare de obiecte confecţionate  de copii din Centrul 
Rezidenţial „Alexandra” Oneşti şi Centrul de Zi pentru Copilul cu 
Handicap Oneşti, program artistic. Evenimentul are loc la biblioteca 
Municipală „Radu Rosetti” Oneşti. 

o Expoziţie cu vânzare, concurs sportiv, program artistic în cadrul 
Centrului Rezidenţial „Ghiocelul” Bacău.     

 
 
Bihor - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului va 
organiza următoarele manifestări: 
 

o În cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Cadea, se 
vor desfăşura concursuri sportive şi activităţi artistice. La activităţile 
desfăşurate, vor participa un număr de 36 de studenţi din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Socio – Umane, catedra de Sociologie – Asistenţă 
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Socială, (Universitatea din Oradea). La finalul programului artistic se 
va organiza masa festivă şi petrecerea; 

o În cadrul Complexului de Servicii Ciutelec beneficiarii vor fi vizitaţi 
de acelaşi grup de studenţi menţionat mai sus şi de beneficiarii ai 
centrului medico - social Popeşti; 

o O parte dintre beneficiarii Centrului de Recuperare şi Reabilitare 
pentru Persoane cu Handicap Rîpa îşi vor vizita foştii colegi de la 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciutelec şi vor participa împreună la 
activităţile recreative organizate în centru; 

o Beneficiari ai Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tinca vor vizita 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap 
Cighid; 

o În cadrul celorlalte centre de tip rezidenţial pentru persoane adulte se 
vor organiza mese festive şi mici petreceri; 

o Expoziţie cu vânzare organizată într-un spaţiu amenajat în centrul 
oraşului Oradea, cu produse confecţionate de persoane cu handicap 
din cadrul Centrului cu profil Ocupaţional Wilhelmina şi Locuinţă 
Protejată Apartament IV. 

 
Bistriţa – Năsăud - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului 
 
Pe scena Casei Municipale de Cultură „George Coşbuc” Bistriţa, vor evolua 
într-un spectacol artistic special dedicat sărbătoririi zilei de 3 decembrie, 
persoane cu handicap care vor oferi publicului larg: momente poetice şi 
artistice, scenete, un buchet de colinde, muzică populară vocal – 
instrumentală, dansuri tematice şi populare. 
 

o Asociaţia Nevăzătorilor – filiala Bistriţa – va prezenta un 
miniprogram de muzică populară vocal – instrumentală; 

o Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 Bistriţa – va prezenta 
un moment artistic sugestiv intitulat „Dar de la îngeri”; 

o Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2 Bistriţa – va prezenta o 
suită de dansuri populare; 

o Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Beclean – va prezenta un 
dans tematic; 

o Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Tineri 
cu Handicap Beclean – va prezenta o mică şezătoare; 
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o Tinerii din Centrul de Zi din cadrul Fundaţiei „Bucurie” Bistriţa; 
Şcoala de Arte şi Meserii „Sfânta Maria” , Şcoala „Lacrima” 
(Unirea şi Năsăud) – vor prezenta câte un buchet de colinde; 

o Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoanele cu Handicap 
Nuşeni – va prezenta un moment poetic încununat cu un bucheţel de 
colinde. 

 
În cadrul Casei Municipale de Cultură „George Coşbuc” Bistriţa, cei amintiţi 
îşi vor prezenta exponatele pe care le-au realizat (desene, felicitări, iconiţe 
pe sticlă şi produse de artizanat). 
 
 
Botoşani - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
va organiza în centrele rezidenţiale din subordinea instituţiei următoarele 
activităţi: 
 

o Spectacole susţinute de beneficiarii serviciilor, mese festive, concurs 
de dans, concurs de table si remy, întreceri sportive, momente 
muzicale. 

o La iniţiativa Fundaţiei Estuar, Filiala Botoşani în parteneriat cu 
Teatrul „Mihai Eminescu” şi cotidianul local Monitorul de Botoşani, 
se va desfăşura a doua ediţie a spectacolului caritabil Gala 
„Gesturilor de suflet”, eveniment la care vor participa şi beneficiari ai 
centrelor rezidenţiale din subordinea instituţiei.   

 
 
 
Bucureşti - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
sector 4  va organiza în parteneriat cu Fundaţia Estuar o campanie de stradă 
care va consta în distribuirea şi promovarea de materiale informative despre 
persoanele cu handicap (prejudecăţi despre boala psihică, modalităţi de 
prevenire a bolii psihice, etc.). 
 
 
 
Călăraşi - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
 
o În centrele de copii cu handicap sever din Călăraşi şi Olteniţa, vor fi 

organizate următoarele activităţi: mini carnaval, recitări de poezie, 
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interpretări de cântece, concursuri de colorat cu sprijinul unor copii 
din comunitate, mese festive cu meniuri speciale şi prăjituri. 

o În Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  din Ciocăneşti şi Centrul de 
Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică  din Plătăreşti  se vor 
organiza tombole cu premii, audiţii muzicale, concursuri de dans, 
recitări de poezie şi mese festive. 

 
Cluj - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
 
Evenimentele organizate sub denumirea „Să ne bucurăm împreună!” se 
desfăşoară pe parcursul a două zile, astfel: 
o 2 decembrie 2009, la Casa de Cultură a Studenţilor - expoziţie şi 

spectacol artistic  
Expoziţie cu lucrări artistice şi produse realizate de către persoanele cu   
dizabilităţi în cadrul ONG-urilor şi şcolilor speciale. 
Participanţi: Fundaţia „Ajutaţi Copiii România”, Asociaţia   
Nevăzătorilor din România filiala Cluj, Asociaţia Providenţa – 
Gondviselés – Fürsorge, Fundaţia Estuar – Centrul Social Cluj, 
Fundaţia Autism Transilvania, Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic 
Cluj, Asociaţia pentru Protejarea şi Ajutorarea Handicapaţilor Motor 
Cluj, Asociaţia pentru Protejarea şi Ajutorarea Handicapaţilor 
Neuropsihici - Centrul de zi „Sf. Maria”, Asociaţia Caritatea Umanitar 
Internaţională, Fundaţia Speranţa Remenyseg, Centrul de recuperare şi 
reabilitare neuropsihică Gherla, Centrul de îngrijire şi asistenţă Cluj-
Napoca, Centrul de îngrijire şi asistenţă Luna de Jos, Centrul de 
îngrijire şi asistenţă Mociu, Centrul de îngrijire şi asistenţă, Centrul de 
Informare şi Consiliere.  
Demonstraţie în direct de modelaj în lut de către o persoană cu 
handicap asociat. 
Spectacol artistic realizat de către persoanele cu dizabilităţi: muzică, 
dans, poezii, scenete de teatru. 
Invitaţi speciali: Orchestra Cununa Transilvană, Nucu Pandea şi 
Florian Roşan.  
Participanţi: Fundaţia „Ajutaţi Copiii România”, Asociaţia 
Nevăzătorilor din România filiala Cluj, Fundaţia Estuar – Centrul 
Social Cluj, Fundaţia Autism Transilvania, Asociaţia pentru Protejarea 
şi Ajutorarea Handicapaţilor Motor Cluj, Asociaţia pentru Protejarea şi 
Ajutorarea Handicapaţilor Neuropsihici - Centrul de zi „Sf. Maria”, 
Asociaţia Caritatea Umanitar Internaţională, Centrul de recuperare şi 
reabilitare neuropsihică Gherla, Complexul de servicii pentru 
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recuperarea copilului cu handicap neuropsihic uşor şi mediu nr. 9 
"Ţăndărică". 
 

o 3 decembrie 2009, la Sala Sporturilor „Horia Demian” 
Ziua Sportului pentru persoanele cu dizabilităţi, conţine patru probe 
sportive la care participă persoanele cu dizabilităţi: tenis de masă, 
aruncare la coşul de baschet, cursă printre obstacole, şah, meci 
demonstrativ de goalball realizat de către persoane cu deficienţe de 
vedere, meci demonstrativ de baschet realizat de persoane aflate în 
scaun rulant. 
Participanţi: Fundaţia „Credinţă şi lumină”, Asociaţia Nevăzătorilor 
din România filiala Cluj, Fundaţia Estuar – Centrul Social Cluj, 
Asociaţia pentru Protejarea şi Ajutorarea Handicapaţilor Motor Cluj, 
Asociaţia pentru Protejarea şi Ajutorarea Handicapaţilor Neuropsihici - 
Centrul de zi „Sf. Maria”, Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic 
Cluj, Asociaţia Providenţa – Gondviselés – Fürsorge, Centrul Sportiv 
Lamont, Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihică Gherla. 

 

Parteneri: Casa de Cultură a Studenţilor, Clubul Lion, Asociaţia Studenţilor 
în Asistenţă Socială Cluj-Napoca, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, Direcţia pentru Sport a jud. Cluj, 
Centrul Sportiv Lamont, Asociaţia The Little People. 
 
 
 
Galaţi - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului va 
organiza următoarele manifestări: 
 
o Biroul de Consiliere şi Integrare Socială Persoane Defavorizate – va 

organiza o campanie de informare şi sensibilizare a angajatorilor din 
Galaţi privind problematica încadrării în muncă a persoanelor cu 
handicap - “Şi persoanele cu handicap pot munci! Acordaţi-le o 
şansă!”; 

o Biroul de Consiliere şi Integrare Socială Persoane Defavorizate – va 
organiza vizite la sediul societăţilor în cadrul cărora au fost angajaţi 
beneficiarii Biroului de Consiliere şi Integrare Socială Persoane 
Defavorizate, discuţii purtate cu aceştia şi oferirea de diplome de 
învingător beneficiarilor integraţi socio-profesional, precum şi diplome 



 7 

speciale oferite angajatorilor pentru buna colaborare şi disponibilitatea 
de a angaja persoane cu handicap - “Poveşti de succes”; 

o Centrul  de Servicii Complexe- va organiza o expoziţie de pictură la 
biblioteca Judeţeană V.A. Ureche; 

o Carnaval petrecere organizată pentru beneficiarii Centrul  de Servicii 
Complexe la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii; 

o Spectacol organizat de beneficiarii Asociaţiei Persoanelor cu 
Handicap”Sporting Club”Galaţi. Spectacolul se adresează tuturor 
celor care îşi manifestă solidaritate cu persoanele cu handicap, în 
scopul realizării integrării şi incluziuni sociale a acestora; 

o Expoziţie cu articole produse de asistaţii Locuinţei Protejate Cătălina 
în incinta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi. 

 
 
 

Gorj - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului va 
organiza următoarele manifestări: 
 

o Pentru persoanele cu handicap neinstutionalizate, DGASPC Gorj 
împreuna  cu Asociaţia Persoanelor cu Handicap din Oltenia 
organizează un moment artistic care se va finaliza cu o expoziţie  de 
obiecte decorative executate de către persoanele cu handicap din 
sediul asociaţiei. 

o Pentru persoanele cu dizabilităţi în fiecare din centrele rezidenţiale  
din subordinea DGASDPC Gorj  se vor desfăşura activităţi culturale 
menite să implice şi să aducă bucurie în viaţa de zi cu zi a 
beneficiarilor de servicii  sociale  din centrele: CIA Dobriţa, CIA 
Suşeni, CRRNA Bilteni, Centru Tg. Cărbuneşti. În fiecare din centrele 
menţionate se va organiza un program artistic constând în recital de 
poezii, cântece şi dansuri susţinute de beneficiari.  

De asemenea  va fi invitat ansamblul popular „Maria Lăutaru” din com. 
Runcu pentru a susţinerea unui concert.    
 
 
Harghita - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
 
o În data de 03.12.2009 va avea loc în clădirea Consiliului Judeţean 

Harghita, o expoziţie cu vânzare, unde vor fi expuse lucrările şi 
obiectele efectuate de către persoanele cu handicap.  
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