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COMUNICAT
Campania ”PORȚI DESCHISE-spre voluntariat”
Ediția a IV-a 21-25 MAI 2018
Campania ”Porți deschise-spre voluntariat” , desfășurată în perioada 21-25 mai 2018, s-a
încheiat, însă ecoul acestor zile va rămâne în inimile și sufletele celor care au beneficiat de ea sau
s-au implicat în organizare. Scopul acestei campanii a fost acela de a oferi trasnsparență
serviciilor oferite, de a facilita schimburi de experiență dar și de a implica societatea civilă în
acțiunile și proiectele noastre.
Desfășurarea Campaniei ”Porți deschise spre voluntariat” pe zile:
21 Mai 2018
Conferința de presă care a deschis Campania ”Porți Deschise spre Voluntariat” a beneficiat
de prezența domnului Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava, a domnului Gheorghe Niță,
vicepreședinte CJ, a doamnei Cătălina Culipei, consilier județean, dar și a colegilor din cadrul
DGASPC Neamț, care și-au anunțat prezența precum și a reprezentanților instituțiilor și organizațiilor
partenere. În cadrul conferinței organizate împreună cu mass-media suceveană, s-a prezentat
programul pe zile, s-a discutat despre scopul acestei campaniei, a fost adresată invitația spre
voluntariat tuturor celor care pot oferi puțin din timpul, dragostea și priceperea lor, beneficiarilor din
cadrul sistemului de protecție. Domnul Gheorghe Flutur s-a arătat deosebit de încântat de această
inițiativă, a reamintit faptul că această idee a debutat încă din primul mandat ca președinte a CJ
Suceava din anii 2009-2010, ne–a încurajat să continuăm cu astfel de inițiative, deoarece avem
întregul său sprijin și ne-a adresat provocarea de a depăși granițele colaborării interinstituționale,
încercând încheierea unor parteneriate cu sistemul de asistență socială din țara vecină, Ucraina.
Domnul Gheorghe Niță, deasemenea, încântat de inițiativă dar și deosebit de emoționat când vine
vorba de copii, ne-a încurajat să ne punem în continuare în slujba celor care au nevoie de noi, dăruind
tot ceea ce avem mai bun: expertiză, pasiune, corectitudine.
Prima vizită a fost la Complexul terapeutic BLIJDORP - O Nouă Viață Suceava, un model
de bune practici pentru întreaga țară. Delegația conducerii DGASPC, însoțiți de alți angajați,
împreună cu consilierul județean Laura Cătălina Culipei, precum și numeroși voluntari din cadrul
organizațiilor și instituțiilor partenere dar și oaspeți din cadrul DGASPC Neamț, au pășit pragul
acestui complex, unde au putut vedea programele beneficiarilor în ceea ce privește activitatea
terapeutică, dar și atelierele de lucru pe grupe de vârstă. Motto-ul zilei a fost ”100 de ani de
voluntariat” la Blijdorp România și a animat spiritul tuturor celor prezenți.
La Centrul Terapeutic Modular pentru Copilul cu Nevoi Speciale –AMA DEUS-Siret –sau desfășurat activități de desen, pictură, colaje, activități de stimulare senzorială ( modelaj), jocuri
sportive la care au participat, alături de copiii din cadrul centrului terapeutic și elevii clasei a IV-a C,
coordonati de d-na prof.Cost Mihaela în cadrul protocolului de colaborare ,,Micii voluntari ai binelui “
precum și voluntari din cadrul Fundației Umanitare ,,Eagle House’’ Siret coordonati de d-nul Liviu
Humeniuc, în cadrul protocolului de colaborare ,, Uniți în cuget și simțiri”. Bucuria copiilor a fost
completată de prezența oaspeților, fiind exprimată în zâmbete și voie bună, dar și în multă afecțiune
dăruită sincer celor din jur de către beneficiarii centrului.
Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane Adulte cu Handicap O Nouă Viață Siret a
fost gazda primitoare pentru cei care au trecut pragul caselor care ocrotesc adulți cu dizabilități. În
cadrul cadrul campaniei au fost vizitate doua dintre locatiile centrului, casele Manion si Kincasslagh,
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unde oaspeții au admirat, structura arhitectonică a caselor, modul de lucru a personalului, au discutat
cu tinerii asistati ai centrului, au fost impartasite impresii, tinerii fiind foarte incantati de vizitatori.
La CRRN ”O Nouă șansă” Todirești- o zi obișnuită în cadrul centrului dar și de sărbătoare
deoarece beneficiarii au primit oaspeți așteptați atât din partea Consiliului Judeșean și a DGASPC dar
și din partea colegilor din centre aparținând DGASPC Neamț, din cadrul școlilor partenere, ONG-uri
și instituții partenere.
La CRRN COSTÎNA am găsit alături de beneficiarii centrului care se bucurau de ziua
însorită în curtea centrului și oaspeți din comunitate: elevii de la Sc.Gimnazială din com.Todirești dar
și a conducerii DGASPC însoțită de alți invitați. Toți oaspeții au fost încântați de rezultatul
activităților terapeutice cu beneficiarii noștri iar aceștia s-au bucurat de revederea cu conducerea și
specialiștii din cadrul Direcției.
22 Mai 2018
Campania Porți deschise-spre voluntariat a continuat a doua zi cu următoatele acțiuni: premierea
copiilor din rețeaua de asistență maternală care au participat la concursul de desen ”Centenar prin ochi
de copil” dar și a celor trei copii ale căror desene au ocupat locul I, II și III, cei trei tineri talentați fiind
premiați de către Fundația „Te Aud România” prin prezența doamnei Gabriela Popescu, președinte,
care a oferit fiecăruia cadouri personalizate.
Ziua a continuat cu vizite în următoarele centre: Centrul Maternal Suceava, Centrul de Plasament
”Speranța”, Casa de tip familial ”Colț Alb”, Centrul de recuperare Helpautism, Centrul ”Micul Prinț și
Centrul de Primire în regim de urgență a copilului, abuzat, neglijat sau exploatat, toate din municipiul
Suceava, Centrul Sfântul Nicolae, aparținând Fundației FARA, tot din municipiul Suceava, ultima
oprire fiind la Centrul de Recuperare și Reabilitarea Neuropsihiatrcă Zvoriștea (pentru adulți).
În fiecare din centrele vizitate am fost întâminați atât de personal cât și de beneficiari, cu brațele
deschise, au fost schimbate impresii, au fost admirate produse hand made confecționate în atelietele de
creație.
La Centrul de Plasament Speranța, oaspeții au pus întrebări, au dorit să vadă registrul copiilor
internați în centru de la înființare și până în zilele noastre, au făcut schimb de impresii. Vizitatorii au
putut vizita atât camerele de locuit ale copiilor care erau la școală, cât și bucătaria dar au aflat și
povestea proiectului de mediu implementat cu sprijinul Fundației Speologice Bucovina, prin
înființarea atât a unei grădini de flori cât și a unei grădini de legume cu rol terapeutic în perimentrul
centrului. Au fost vizitate pe rând și celelalte locații ale serviciului.
La Centrul Sfântul Nicolae al Fundației FARA, a fost admirată locația așezată într-o oază de
verdeață, în apropierea și cu vederea spre Cetatea de scaun, s-au pus multe întrebări despre modul de
lucru, despre serviciile oferite atât copiilor ocrotiți în sistemul de protecție cât și copiilor cu dizabilități
din comunitate precum și tinerilor care părăsesc sistemul de protecție.
La CRRN Zvoriștea, atmosfera de sărbătoare a fost marcată și de corul copiilor de la o școală din
Capu Câmpului din județul vecin Botoșani, care sunt voluntari frecvenți în cadrul centrului.
Au fost alături de noi, pe parcursul zilei, reprezentanți ai mass-mediei locale, reprezentanți din centrele
de copii și adulți din structura DGASPC Neamț, colegi, voluntari din cadrul Bibliotecii ”I.C. Sbiera”
Suceava, parteneri din cadrul AJOFM Suceava, dar și din cadrul organizațiilor partenere (AREAS,
SEVA).
23 Mai 2918
În cea de a treia zi de campanie, dedicată porților deschise spre voluntariat, însoțiți de invitații noștri,
de colegi din cadrul DGASPC Neamț și Vaslui, parteneri din cadrul Centrului Regional împotriva
Traficului de Persoane, din cadrul ISU și Jandarmeriei Suceava dar și din cadrul Serviciului
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Probațiune Suceava, precum și de persoane din comunitate care au aflat de campanie și au dorit să
viziteze centrele noastre, ne-am deplasat la următoarele locații din structura Direcției, unde am fost
întâmpinați cu vreme bună, zâmbete în suflet și pe chipurile tuturor:
La CRRN Mitocu-Dragomirnei ( pentru adulți cu dizabilități), LMP (locuința maxim protejată)
aflată în aceeași curte, am admirat spațiul aerisit, camerele curate, beneficiarii zâmbitori și relaxați,
atelierul de creație, unde sub îndrumarea atentă a terapeurților, mâinile beneficiarilor au devenit dibace
și au creat suveniruri și produse hand-made deosebit de frumoase. În locuința maxim protejată,
beneficiarii sunt persoane care sunt recuperate în mare măsură, care se autogospodăresc și își gătesc
singure. Aici l-am găsit pe Gheorghiță, de serviciu, la bucătărie, care ne-a arătat cu mândrie cu ce
bunătăți îi va desfăta la prânz pe cei 9 colegi din locuință. Dacă în centru am admirat faptul că unul din
beneficiari a reușit să aibă o evoluție favorabilă, în momentul în care a adoptat un pui de câine de care
are grijă, în locuința maxim protejată, am descoperit o pisicuță care este îndrăgită și îngrijită de cei din
jur.
Cel de-al doilea centru vizitat a fost Centrul de Plasament ”Mihail și Gavril” Solca, unde am fost
întâmpinați de copii și tineri cu câte un citat sub formă de felicitare, i-am văzut în cadrul atelierului de
creație dar și în atelierul de tâmplărie, unde au fabricat împreună cu meșterul lor, niște rafturi de lemn,
sau pur și simplu la joacă. Acest centru urmează a fi restructurat iar beneficiarii vor fi mutați în căsuțe
construite special pentru ei...dar aici e o altă poveste....pentru anul viitor!
La Centrul de tip Familial ”Universul Copiilor” Rădăuți, în ziua porților deschise, s-a desfasurat
activitatea cu titlul ,, Români cu care ne mândrim,, marcând CENTENARUL - ROMÂNIA 100 ANI.
Un exemplu de român cu care ne mândrim cu toții, este doamna cântecului popular, bucovineanca
SOFIA VICOVEANCA, care ne-a făcut onoarea de a fi alături de beneficiarii Casei de tip familial
,,Universul Copiilor,, Rădăuți. Porțile au fost deschise și pentru oficalități județene și locale, voluntari
din cadrul Grupului de initiativa RĂDĂUȚIUL CIVIC, cadre didactice, elevi de la Școala Generală
din Burla, reprezentanti ai unor fundații umanitare și sponsori din municipiul Rădăuți.
4. Ultimul centru vizitat în cea de-a treia zi a campaniei, dar unul din modelele de bune practici din
țară, de parteneriat public-privat, a fost Așezământul de copii ”Sfântul Ierarh Leontie” Rădăuți,
unde în cadrul a 10 căsuțe sunt găzduiți, ocrotiți, educați...120 de copii și tineri. Cuvintele sunt sărace
pentru a descrie acest complex, cu tot ceea ce conține (biserică, teren de sport, ateliere, terenuri de
joacă, cabinete medicale, bibliotecă, ateliere, de pictură, muzică, creație etc)... cei care ajung în
Rădăuți, trebuie să treacă în agendă vizitarea acestui așezământ. Ceea ce ne-a încântat, în mod
deosebit pe noi, cei care lucrăm în asistență socială, nu au fost doar condițiile oferite copiilor și
tinerilor ci, mai ales standardele înalte la care se lucrează, cu voluntari din rândul unor profesionițti
desăvârșiți,pentru a scoate la iveală talentul și pasiunea acestor spirite în formare. Expoziția de tablouri
ale copiilor din cadrul așezământului, este pe gustul oricărui pasionat pretențios de artă, aceste tablouri
ar face cinste oricărei locuințe deoarece pe lângă grija și pasiunea cu care au fost lucrate, există, în
fiecare din ele, un sâmbure din lumina și bucuria creatoare a unui copil deosebit, acel boț de aur, scos
la iveală de un reputat artist voluntar, care vine tocmai de la Mediaș: domnul Vasile Popescu. Însă mai
multe desre ceea ce se întâmplă acolo, vă poate povesti Cătălina, tțnăra de liceu care ne-a fost ghid și
nouă dar mai ales, Maica Ecaterina (care este și psihologul centrului) sau părintele Iustin cel tânăr
(cum îi spun copiii), directorul așezământului. Sărbătoare mare este când ajunge în mijlocul lor,
părintele care a visat și a luptat pentru înfăptuirea acestui vis, Arhimandritul Iustin Dragomir.
24 MAI 2018.
În ziua a patra a Campaniei ”Porți deschise -spre voluntaria am vizitat:
Serviciile Multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate - Gura Humorului care și-au deschis
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porțile, începând cu ora10.00, iar reprezentanții comunitatii din Gura Humorului și din județ, au fost
invitați să cunoască activitățile tuturor beneficiarilor care locuiesc în casele de tip familial Lotus, Iris,
Iasmina, Orhideea și la Centrul de recuperare, care reprezintă „Acasă” pentru 43 de beneficiari, dar şi
să înțeleagă rolul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copiilor Suceava (DGASPC) în
ocrotirea celor care sunt în nevoi.
Evenimentul a avut scopul de a promova cu transparență, imaginea și activitățile instituției și de a face
cunoscut opiniei publice, talentele tinerilor și copiilor din sistem.
Câte ceva din activitățile desfățurate în ziua porților deshise la Gura Humorului:
-La Casa de tip familial Iasmina fetele au pregătit salată de fructe pentru toți copii din centru,
-La Casa de tip familial Iris, de la mic la mare...si-au unit forțele și au pregătit o scenetă de teatru
istorică- "Ștefan Cel Mare și Sfănt", presărată cu ghicitori din poveștile marelui scriitor Ion Creangă.
- La Casa de tip familial Lotus tinerii s-au întrecut să arate celor prezenți, talentul lor la muzică și
dans cu specific grecesc, în special...și au reușit să îi antreneze alături de ei pe vizitatori și să
stârnească aplauze sincere.
- La Centrul de recuperare și la Casa de tip familial Orhideea fost organizate pe cabinete ateliere de
lucru de
terapie ocupațională.
Voluntarii de la Grupul Local de Tineret din Moldovița și de la Colegiul Al.Cel Bun din Gura
Humorului au animat curtea complexului, împreună cu copiii și tinerii de aici, desfășurând jocuri de
grup, de cunoaștere, de perspicacitate iar la final au dansat și au invitat pe toți cei prezenți la o Horă a
prieteniei.
Au fost oaspeți și invitați atât din cadrul conducerii cât și specialiști din cadrul Direcției, din cadrul
echipei mobile, dar și ale celorlalte servicii, a fost prezent directorul Direcției de Asistență Socială din
Gura Humorului, invitați din comunitatea locală ( școli, politie, ISU, biserica), reprezentanți ai
DGASPC Bistrița și DGASPC Neamț, reprezentanți de la ONG- uri partenere - Asociația AREAS
Suceava și Fundația Te Aud Romania- care a oferit fructe, înghețată și baloane pentru toți beneficiarii
din
cadrul complexului.
A doua oprire a fost la Centrul de Recuperare și Reabilitare Sasca Mică, unde oaspeții au avut
ocazia să viziteze unul din cele mai mari centre pentru adulți cu dizabilități din țară, dar care oferă
servicii specializate și terapii specifice pentru categorii de diagnostic. Dacă intrați pe porțile acestui
centru, veți fi întâmpinați cu căldură și cordialitate de către beneficiarii care se plimbă pe aleile
parcului unde se află locațiile acestui centru, care vă vor conduce către pavilionul administrativ.
Beneficiarii acestui centru sunt familiarizați cu vizitatorii, socializează cu sătenii din comunitate, merg
la biserică, îți răspund la întrebări, sunt prietenoși și au multiple abilități: sportive, creative, le place să
participe la atelierele de terapie ocupațională (meloterapie, tâmplărie, țesătorie, croitorie etc).Tot aici a
fost dezvoltat printr-un proiect cu participare internațională, o cooperativă socială denumită ”Lemn
Terapy”utilată la standarde europene și care creează din lemn produse finite de calitate superioară,
unde persoanele
cu
dizabilități
au
făcut ucenicie.
Al treilea centru vizitat în cea de a patra zi de campanie a fost Centrul de Plasament ”Sfântu
Gheorghe” Dolhasca, un centru de tip familial, dezvoltat în colaborare cu Fundația ”Mila Creștină”
condusă de părintele Gheorghe Saftiuc. Atât copiii cât și personalul au primit cu bucurie oaspeții și iau încântat cu talentul și abilitățile dobândite prin multe ore de muncă și dedicare.
Serviciile Multifuncționale Fălticeni și-au deschis porțile apartamentelor și caselor de tip familial,
locuri în care cuvântul ”Acasă” capătă semnificație pentru mulți dintre copiii ocrotiți și educați aici.
Conducerea D.G.A.S.P.C Suceava, dar și parteneri , reprezentanți ai comunității locale, ai Poliției și
Jandarmeriei, directori de instituții școlare pe care copiii noștri le frecventează au trecut pragul unității
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noastre pentru o întâlnire de suflet într-o zi de sărbătoare a jocului și a copilăriei.
Au fost alături : Fundația Cristos pentru Romania, Asociația Aripi în Europa- care a organizat jocuri
în aer liber pentru copiii cu dizabilități, Asociația Fălticeni Cultural- care a oferit celor prezenți
proiecții
de
filme pentru copii.
Tot la Fălticeni, Fundația Te Aud România, care a fost alături de copiii din sistemul de protecție, pe tot
parcursul campaniei, a ținut să îndeplinească visul unei adolescente deosebit de talentate, Mihaela, în
vârstă de 15 ani, a cărei pasiune, sportul i-a adus selecția în Echipa Națională de Fotbal Feminin
”U16” a României. În apalauzele celor din jur, Mihaela a primit de la președinta Fundației ”Te Aud
România” suma de bani necesară pentru a-și cumpăra rochia pe care și-o dorea și pentru ședința la
coafor, astfel încât să poată participa la banchetul de absolvire a clasei a VIII-a.
25 Mai 2018
În ultima zi de campanie, au fost vizitate:
Centrul de tip familial ”Visătorii” din Fundu Moldovei, unde vizitatorii au fost întâmpinați cu
bucurie și porțile deschise atât de către personal cât și de beneficiari, care au dorit să le arate oaspeților
atât ”casa” unde ei se simt ca într-o mare familie cât și împrejurimile deosebit de frumoase. Fundația
”Viorica și Ria” din Fundu Moldovei, sunt parteneri în cadrul acestui centru și le oferă copiilor și
tinerilor ocrotiți aici, o locație bine îngrijită și întreținută. Am găsit aici, dirijând și implicându-se în
jocul sportiv al copiilor, pe voluntarii de la Agenția Județeană pentru Tineret și Sport Suceava, ne-am
bucurat de găzduirea și implicarea în jocurile copiilor, a conducerii, a dascălilor precum și a elevilor
de
la
școala din
comunitate.
Veselia, sportul, buna dispoziție dar și educația și respectul pentru mediu, sunt instrumente și valori
care își găsesc locul și rostul în rândul acestor copii și tineri, toate ”sădite” cu grijă de cei care îi
formează pas cu pas.
La CRRPH Pojorîta, beneficiarii- adulți și bătrâni cu dizabilități au fost bucuroși de oaspeți și i-au
întâmpinat pe toți cu zâmbetul pe chip și melancolia în suflet, pentru că, indiferent cât de bune ar fi
condițiile oferite în orice centru rezidențial, golul lăsat de lipsa familiei, nu poate fi acoperit pe deplin.
Fiecare dintre ei ar putea să ne povestească ore în șir despre cei dragi, despre familiile și casele
devenite doar amintiri prețioase pentru cei mai mulți dintre ei.
Chiar dacă a fost ultima zi a campaniei, nu au lipsit vizitatorii, dimpotrivă, colegii de la DGASPC
Neamț, au fost alături de noi, de la alte centre și servicii care au dorit un schimb de experiență cu
centrele și serviciile noastre, dar și studenți de la USV Suceava, prezenți, de asemenea, în fiecare zi,
reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor partenere, elevi de la școala gimnazială din localitate,
persoane din comunitate.
Aducem prinosul nostru de recunoștință colegilor din cadrul serviciilor DGASPC Suceava precum și
întregului personal care lucrează direct cu beneficiarii, pentru că ne-au demonstrat în aceste două luni
de când pregătim campania, ce înseamnă lucrul în echipă, mobilizarea și pasiunea cu care au făcut ca
fiecare centru vizitat șă fie un exemplu de bune practici. Mulțumim copiilor, tinerilor și adulților din
fiecare centru pentru implicare, pentru dorința de a face lucruri minunate, pentru faptul că au rezonat
din plin cu ideea de a sărbători într-un fel aparte, Centenarul și cei 100 de ani ai României întregi.
Apreciem în mod deosebit implicarea voluntarilor din cadrul instituțiilor și organizațiilor partenere,
angajamentul și dezvoltarea de parteneriate care aduc un plus de valoare muncii depuse de noi, dar și a
personalităților care ne sunt alături și desigur a mass mediei sucevene care ne-a urmărit evoluția
întregii campanii.

DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA COPILULUI A JUDEŢULUI SUCEAVA
B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava, ROMÂNIA
Tel.: 0230-520.172, Fax: 0230-523.337
e-mail: office@dpcsv.ro

A fost o surpriză deosebit de plăcută și ne-a onorat în mod deosebit prezența în fiecare zi, alături de
noi, a colegilor din multe centre dar și din cadrul serviciilor DGASPC Neamț, precum și a colegilor de
la DGASPC Vaslui și DGASPC Bistrița Năsăud.
Pentru noi toți, aceste zile vor fi prilej de invitație la schimburi de experiență interjudețene și
interinstituționale, de noi proiecte, de invitație la voluntariat.
Mulțumim echipei implicate în organizarea acestei campanii care a necesitat multe ore de muncă și
organizare.
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