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În cadrul Campaniei de combatere a violentei, desfasurata in perioada 24.11.2017 - 1
0.12.2017, Centrele din subordinea Administra?iei Sociale Comunitare Oradea au o
rganizat o serie de activitati pentru a constientiza importanta acestei teme in comunitate.
Astfel, copiii din Centrul de Îngrijire de Zi Oradea au participat la o actiune stradala p
entru sensibilizarea trecatorilor, prin difuzarea unor pliante si fluturasi, confectionate de
ei, in atelierul Centrului, cu diferite mesaje, "Stop violentei", "Violenta este arma celor
slabi", "Pana ieri violenta, de azi toleranta".
Scopul actiunii a fost sensibilizarea cetatenilor asupra fenomenelor de violenta si
agresiune, evidentiind masuri si posibilitati pasnice de prevenire si combatere a acestor
fenomene, pentru reducerea riscului victimal si a delicventei juvenile.
În acelasi timp, tinerele din Centrul Social Candeo au primit vizita unor hair-stylisti, s
imtindu-se, cel putin pentru o zi, adevarate vedete, fiind foarte incantate de actiune si de
faptul ca, in afara de tuns si coafat, au invatat cum sa-si ingrijeasca parul.
Cunoasterea de sine, sentimentul de apartenenta si sentimentul de competenta pot fi
stimulate in fiecare stadiu de dezvoltare, in fiecare perioada a vietii, prin atitudini
educative adecvate si prin mijloace concrete. Asadar, trebuie acordata o importanta cu
totul speciala stimei de sine a acestor fete.
Centrul social cu destinatie multifunctionala "Candeo", situat in Oradea str. Iuliu Maniu
nr. 20, este o unitate de asistenta sociala destinata tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 si
35 de ani (fete), care au parasit sistemul de protectie a copilului, nu au locuinta si nu
dispun de mijloacele financiare necesare inchirierii sau cumpararii unei locuinte.
Serviciile oferite in cadrul Centrului au ca scop dobandirea deprinderilor pentru o viata
independenta, abilitati tehnice si psihosociale care le va permite tinerelor sa duca o
existenta normala, fara a depinde de asistenta din partea societatii.
Astfel, Administratia Sociala Comunitara Oradea ofera tinerelor de aici
informare/consiliere profesionala, suport in gasirea unui loc de munca, consiliere psihosociala individuala, reintegrare socio-profesionala, asistenta juridica, sprijin ?i suport in v
ederea dezvoltarii deprinderilor de via?a independenta.

