Copiii de la Centrul de Îngrijire de Zi, in vizita la Muzeul I
luziilor Marti , 28 Noiembrie 2017, 10:21
În cadrul unui protocol de colaborare incheiat intre Administratia Sociala Comunitara O
radea si Organizatia nonguvernamentala Noua Acropola din Oradea, copiii din Centrul
de Îngrijire de Zi Oradea au vizitat Muzeul Iluziilor.
Copiii au avut ocazia sa vada diferite iluzii optice, oglinzi de mari dimensiuni care
deformeaza realitatea, un tunel vortex, holograma piramidala, instrument muzical la
care poti canta fara sa il atingi, fata de care au manifestat entuziasm si curiozitate.
Actiunea face parte dintr-un lung sir de evenimente din cadrul protocolului de
colaborare, care are drept scop desfasurarea unor activitati de voluntariat cu copiii din
cadrul Centrului in vederea dezvoltarii spiritului civic, a culturii generale si promovarii
unor valori morale si sociale ale acestora, prin intermediul unor activitati culturale si
artistice diverse.
Obiectivul principal al Centrului de Îngrijire de Zi este prevenirea separarii copilului de fa
milia sa, prin asigurarea unor activitati de educatie, recreere si socializare, cat si a unor
activitati de sprijin si consiliere psihologica gratuita pentru parinti, care din cauza
conditiilor socio-economice precare si a unui nivel de educatie scazut, nu le pot oferi
copiilor conditii minime de trai.
Copiii din Centru beneficiaza de o masa calda pe zi, de sprijin in efectuarea temelor si
de rechizite scolare.
"Oferim un ansamblu de activitati derulate dupa scoala, care vine in sprijinul parintilor
si copiilor de varsta scolara, unde, intr-un cadru informal, prin joaca si joc, invata
lucruri noi, ii ajutam sa se maturizeze intelectual si fizic, pentru a deveni competenti so
cial, fara a neglija cerintele scolare, oferindu-le un mediu echilibrat, propice dezvoltarii
lor armonioase, in care se bucura, isi fac prieteni noi si petrec timp de calitate
impreuna. În acelasi timp le oferim afectiunea necesara, caldura sufletesca, daruindu-le z
ambete si imbratisari pentru a ne simti aproape lor, dorinta noastra fiind aceea de a le
oferi o copilarie frumoasa", a transmis dna Maria Ardeleanu - sef Centru de Îngrijire de Z
i.

