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CENTRUL DE ZI “SISTER MARY ROSE CHIRSTY”

Ajutorul pe care fiecare dintre noi îl poate oferi
este de un real folos pentru continuarea unei activități
recunoascută la nivelul Sibiului.

ARAPAMESU—Centrul de Zi “Sister Mary Rose Christy”

După mai bine de 25 de ani de activitate, timp în
care a oferit asistență socială și ajutor familiilor și
copiilor aflați în situații de risc, Asociația ARAPAMESU
se regăsește în situația dificilă de a nu mai putea
desfășura la capacitatea și calitatea necesare aceste
serviciile sociale și acordarea de ajutor celor în nevoie.
Cadouri de la donatorii nostri

După ce în urmă cu un an a pierdut cofinanțarea
primită din Elveția, nu s-a gasit o soluție, cu toate
demersurile făcute spre actori publici (beneficiari
indirecți ai serviciilor Asociației) sau /și privați. Începând
cu luna august 2017 tot personalul (asistenți sociali,
lucrători sociali, psihologi, educatori) lucrează în sistem
de voluntariat.
Situația gravă a copiilor și familiilor necesită
programe integrate și parteneriate între autorități, ONG,
biserici, servicii sanitare și actori economici pentru
combaterea efectelor negative de genul violenței,
infracțiunilor, raspândirii bolilor (ni s-au semnalat
numeroase cazuri de hepatită la copii) și educării celor în
situații de risc, prin aceste măsuri protejându-ne practic
pe noi cei implicați.

Copii primesc ghiozdane

Disribuire de asternuturi de pat pentru familii nevoiase

Ofera un ajutor Centrului de Zi!
Daca doriti sa ne sprijiniti in proiectele si activitatiile
noastre, puteti dona in contul alaturat sau contactati-ne pe
www.arapamesu.org, pe pagina de facebook sau direct la
adresa Centrului de Zi. Va multumim!
Pagina web: www.arapamesu.org
Adresa: Strada Podului nr 36, Sibiu, Romania.
Telefon: 0040 269217528

IBAN (EURO): RO67RNCB0227036045370039
IBAN (LEI / RON): RO26RNCB0227036045370001
Fiscal Code: 8756124
SWIFT: RNCBROBU
Numele bancii: Banca Comerciala Romana
Adresa bancii: Str: Emil Cioran nr.1, Sibiu Romania

Actiuni de educatie si preventie a abandonului
familial: SCOALA PARINTILOR
Implicarea părinților/tutorilor în proiecte privind combaterea
violenței în familie, unde accentul a fost pus pe educația
copiilor, buna înțelegere, consiliere și echilibru în
comunitate.
Actiuni educative si competitionale:CENTRUL
DE ZI
Chiar daca vacanta a sosit, invatarea competențelor de bază de relaționare și socializare - constituie un obiectiv al
Centrului de Zi, astfel ca activitatiile au continuat prin
drumetii si jocuri—concurs de cultură geneerală, dar și
activități de lucru manual ce au avut ca finalitate decorarea
sediului în tematica specifică verii.
O alta actiune importanta a fost organizarea campaniei de
strangere a deseurilor si resturilor reciclabile din comunitate

Jocuri in aer liber

Jucarii pentru copii nostri

Activități de asistență socială și psihologie:
Donatii constand in jucarii, asternuturi de pat, haine si
covoare
Consiliere psihologică;
Asistență medicală:
Identificarea cazurilor de îmbolnăvire a copiilor și
aparținătorilor prin colaborarea cu cabinetul medical.
Implicarea mediatorului sanitar pentru a preveni
situatiile ce pot pune în pericol întreaga comunitate daca nu
sunt luate măsurile necesare din timp. Campaniile de
conștientizare și combatere sunt intotdeauna binevenite in
orice zona.

Distribuire de carpete si covoare

Presedinte, Ranf Ioan
Jucarii cadou pentru copii din Gusterita

Sponsori si donatori:
Primaria Municiului Sibiu, Consiliul Local Sibiu, SPAS Sibiu, U. Zimmerman, Parish of Pfaffnau,
Mrs. Gertrud S., Stega Construct S.R.L, Teodor Garabet, Inpec Engineering SRL, S.C. arvato services
S.R.L, S.C. HostVision. S.R.L, S.C. Sitemani S.R.L, Moara Cibin, SC Best Drinks Srl, Cabinet psihologic
Ioana Campean, Morar Alexandra, Goicea Tudor, Piticas Patricia, Socol Camelia, Insotrio Enterprises,
Zaira Aleternatives, Niromex Intertrans, Focus Optic, Barbu Alexandru.

