S-a redeschis Centrul de Zi pentru Copii Oradea Marti ,
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Centrul de Îngrijire de Zi pentru Copii Oradea s-a redeschis ieri, 29 iunie, pentru copiii ca
re provin din familii defavorizate.
Daca in ultimele luni, pe fondul generat de pandemia actuala, centrul a oferit consiliere
psihologica pentru orice parinte sau copil afectat emo?ional de situa?ia actuala ?i suport pen
tru efectuarea activita?ilor ?colare, telefonic, a sosit ?i momentul mult a?teptat, cel al reve
derii cu colegii ?i educatorii.
"Chiar daca in perioada pandemiei centrul nu a fost deschis, colegii no?tri educatori i-a
u sprijinit pe copiii care au sus?inut Evaluarea Na?ionala prin pregatirea acestora la ro
mana ?i matematica iar psihologul centrului s-a preocupat zilnic de starea lor e
mo?ionala. Îi felicit pe copii pentru rezultatele ob?inute iar colegilor mei le mul?umesc pent
ru implicarea in ob?inerea acestora", a declarat directorul DAS Oradea, Arina Mo?.
Astfel, pe perioada vacan?ei de vara, copiii au prilejul sa se bucure de a
ctivita?ile organizate de Centrul de Îngrijire de Zi Oradea special pentru ei, activita?i care
se vor desfa?ura in mare parte in aer liber, in curtea institu?iei, cu respectarea masurilor de di
stan?are fizica.
Totodata, interiorul institu?iei a fost amenajat pentru a putea respecta masurile impuse de
legisla?ia in vigoare ?i pentru a le oferi copiilor spa?iul necesar maximizarii dis
tan?ei in contextul activita?ilor desfa?urate la grupa.
Centrul de Zi Oradea ofera copiilor de varsta scolara, incadrati in invatamantul de
masa, care provin din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, servicii sociale
care constau in: ingrijire pe timpul zilei, acordarea a doua mese pe zi, activitati de tip
after school, educatie, recreere, socializare, activitati privind dezvoltarea deprinderilor
de viata si orientare scolara.
Activitatile desfasurate cu copiii in cadrul centrului sunt diversificate, adaptate varstei
lor, nivelului si poten?ialului lor de dezvoltare si vin in sprijinul familiilor, prin p
romovarea unui model familial de ingrijire a copilului.
În pofida masurilor restrictive de distan?are ?i purtare a ma?tii de protec?ie, in prima zi copiii s
-au bucurat de soare, de o carte buna din lectura obligatorie de vacan?a ?i nu in ultimul ra
nd de joaca.

