RAPORT ANUAL
2017

CENTRUL DE ZI
“SISTER MARY ROSE CHRISTY”

- SIBIU -

RAPORT ANUAL

CENTRUL DE ZI “SISTER MARY ROSE CHIRSTY”

Scurt Istoric:
Presedinta fondatoare Sister Mary Rose
Christy, membra a Sisters of Mercy din
Burlingame California, a fost implicata activ in
imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate
pentru cei dezadvantajati, dansa s-a mutat in
Romania si a inceput sa lucreze la schimbarea
conditiilor de trai din orfelinatele locale. Dupa 4
ani de zile, a ajuns la Sibiu unde si-a lasat
amprenta asupra spitalului pediatric si clinic. In
vara anului 1995 impreuna cu 28 de cetateni
Sibieni a infiintat prima organizatie nonguvernamentala din Sibiu.
Ea a creat si dezvoltat pentru prima data
in Sibiu o serie de programe: un program de
ajutor al copiilor dupa scoala, un program de
voluntariat puternic, un program educational de
asistare a victimelor violentei domestice, un
program sportiv pentru copii din familiile
asistate, cursuri de innot pentru copii cu
probleme la coloana vertebrala, un program de
imbunatatire a conditiilor de viata pentru familiile
fara resurse financiare, un program de ajutor
imediat prin imprumuturi/ajutor pentru plata
utilitatiilor si alte servicii sociale pentru familii cu
venit scazut pentru a preveni plasarea copiilor in
orfelinate.

Fondatoarea Arapamesu, Sister Mary Rose Christy.

Activitati sportive

Ofera un ajutor catre Asociatia A.R.A.P.A.M.E.S.U.!
Daca doriti sa ne sprijiniti in proiectele si
activitatiile noastre, contactati-ne pe www.arapamesu.org,
pe pagina de facebook sau direct la adresa Centrului de
Zi.
Va multumim!

Adresa: Strada Podului, nr. 36,
Cod Postal: 550263
Sibiu, Romania.
Tel/fax: 0040 269 217528
Web: www.arapamesu.org
Facebook: Arapamesu Romania
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Unde suntem acum:
Asociatia Romano-Americana pentru
Promovarea Asistentei Medicale, Educatiei si
Serviciilor Umane (A.R.A.P.A.M.E.S.U.) a fost
fondata in 1995 si inffintata ca asociatie nonguvernamentala, non-profit, autonoma
si
apolitica, cu personalitate legala si cu
administratie proprie. Activitatiile de baza sunt
organizarea si furnizarea de servicii familiilor
aflate in risc de abandon si mentinerea acestora
in familie prin programe specifuce.
Dupa ani de zile de stat in chirie si nevoiti
sa ne mutam dintr-un spatiu in altul din oras, cu
ajutorul C&A Germany, in 2007 Centrul de Zi
„Sister Mary Rose Christy a fost deschis avand
o locatie fixa si proprie. Suntem stabiliti in Sibiu,
cartier Gusterita,
zona accesibila familiilor
asistate si copiilor acestora.

Drumetii si jocuri in apropierea centrului.

Cladirea Centrului de Zi

Misiunea Centrului de Zi:
Misiunea Centrului de Zi din cadrul
Asociației ARAPAMESU este prevenirea
abandonului şi institutionalizarea copiilor prin
asigurarea pe timpul zilei a unor activitati de
ingrijire, educatie, recreere – socializare,
consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata
independenta pentru copii cat si a unor activitati
de sprijin, consiliere, educare pentru parinti
Misiunea afisata in cadrul Centrului de Zi

Ofera un ajutor catre Asociatia A.R.A.P.A.M.E.S.U.!
Daca doriti sa ne sprijiniti in proiectele si
activitatiile noastre, contactati-ne pe www.arapamesu.org,
pe pagina de facebook sau direct la adresa Centrului de
Zi.
Va multumim!

Adresa: Strada Podului, nr. 36,
Cod Postal: 550263
Sibiu, Romania.
Tel/fax: 0040 269 217528
Web: www.arapamesu.org
Facebook: Arapamesu Romania
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asigurand in acest scop cele mai inalte
standarde de protectie si asistentă sociala printro abordare coerenta multidisciplinara.
Echipa:

Echipa centrului de zi impreuna cu cativa voluntari.

Suntem 4 angajati si 10 voluntari.
Beneficiari:
35 de copii cu vârste cuprinse între 6 –
14 ani, din cartierul Gusterita Sibiu, și nu numai,
din familii cu risc crescut de izolare socială sau
aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale
de
subzistenţă,
creştere
şi
educaţie.
Caracteristicile grupului şi implicit criteriile de
selecţie : lipsa resurselor materiale pentru
părinţi, risc crescut de neglijenţă şi abuz asupra
copiilor, lipsa unei locuinţe adecvate, risc pentru
copii de a deveni copii ai străzii, comportament
pre-delicvent şi tulburări de comportament,
abandon şcolar şi neparticiparea la activităţile
şcolare, asistenţă medicală deficitară.
Activitati principale:

Cadouri si surprise.

Turte dulci la Arapamesu

Activitatiile importante sunt: educationale,
recreationale, sociale, consiliere individuala si
de grup. Printre cele mai importante putem
aminti:

Cei mici se bucura la Centrul de zi.

Ofera un ajutor catre Asociatia A.R.A.P.A.M.E.S.U.!
Daca doriti sa ne sprijiniti in proiectele si
activitatiile noastre, contactati-ne pe www.arapamesu.org,
pe pagina de facebook sau direct la adresa Centrului de
Zi.
Va multumim!

Adresa: Strada Podului, nr. 36,
Cod Postal: 550263
Sibiu, Romania.
Tel/fax: 0040 269 217528
Web: www.arapamesu.org
Facebook: Arapamesu Romania
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Efectuarea temelor scolare:

Zilnic cei mici au venit dupa si inaintea orelor
scolare pentru a efectua temele pentru acasa
sub supravegherea echipei centrului de zi.



Donatii haine, jucarii,
obiecte de uz casnic:

mobilier

si

Vizite la dentist:

Lunar sau de cate ori a fost necesar, cei mici au
fost asteptati la cabinetul stomatologic din cadrul
Spitalului Judetean Sibiu pentru consultari
gratuite, iar pentru situatii mai complexe la
cabinetul particular din strada Resita.


Teme pentru a acasa, supervizate de echipa Arapamesu.

La dentist.

Proiectul partener cu Complexul Aria:

Proiectul „Sunt valoros, comunic, ma integrez” a
continuat sa aduca copiilor pe langa consiliere
psihologica, o serie de activitati sportive si de
socializare, desfasurate in cadrul centrului Aria
Sibiu: innot, ping-pong.


Cazuri speciale:

Copii centrului la complex Aria

In fiecare an ne concentram atentia catre cate o
familie care are nevoie suplimentara de ajutor
datorita situatiei materiale si a urgenteilor din
cadrul familiei. In aceasta situatie s-a aflat
Familia Sarkezi, datorita saraciei avansate si
conditiilor grele de locuit, membrii familiei au
Familia Sarkezi.

Ofera un ajutor catre Asociatia A.R.A.P.A.M.E.S.U.!
Daca doriti sa ne sprijiniti in proiectele si
activitatiile noastre, contactati-ne pe www.arapamesu.org,
pe pagina de facebook sau direct la adresa Centrului de
Zi.
Va multumim!

Adresa: Strada Podului, nr. 36,
Cod Postal: 550263
Sibiu, Romania.
Tel/fax: 0040 269 217528
Web: www.arapamesu.org
Facebook: Arapamesu Romania
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primit in mod repetat haine, alimente, obiecte
casnice si mobiler, produse de igiena si
curatenie, primite de la sponsorii si donatorii
nostri.


Carnavalul primaverii

Carnavalul primaverii:

Cei mici au venit la centrul de zi cu bucurie
pentru a sarbatorii venirea primaverii; centrul a
pus la dispozitia celor mici si a familiilor
acestora, costumatiile necesare pentru carnaval,
picturi pe fata, jucariile necesare si programul
carnavalului, consumatiile si suplimentele
nutritive servite de cei mici in timpul petrecerii.


Sarbatoarea
Paste

Sfintelor

Sarbatori

Sarbatorile de Paste

de

Serbarea dedicata Sfintelor Sarbatori de Paste a
fost un adevarat succes, cei mici au recitat
poezii, cantat cantece si s-au intrecut in
competitii sportive si de cultura generala iar
iepurasul generos a adus cadouri.


1 Iunie –ziua copilului:

Recitari de poezii.

Copiii au intampinat 1 Iunie cu bucurie si
entuziasm. Cu aceasta ocazie au vizitat Palatul
copiilor, unde au participat la ateliere unde au
putut face mici „experimente chimice”. Au vizitat
si Piata Mare, unde au fost intampinati cu
diverse activitati dedicate lor. Ziua s-a incheiat
1 iunie in drumetie la Muzeul Satului.

Ofera un ajutor catre Asociatia A.R.A.P.A.M.E.S.U.!
Daca doriti sa ne sprijiniti in proiectele si
activitatiile noastre, contactati-ne pe www.arapamesu.org,
pe pagina de facebook sau direct la adresa Centrului de
Zi.
Va multumim!

Adresa: Strada Podului, nr. 36,
Cod Postal: 550263
Sibiu, Romania.
Tel/fax: 0040 269 217528
Web: www.arapamesu.org
Facebook: Arapamesu Romania
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cu o vizita la locul de joaca din Parcul
Tineretului si bineinteles, nelipsitele cadouri pe
care copiii le-au asteptat cu nerabdare.


4 Iulie - Ziua Americii

Luna iulie a debutat cu sarbatoarea de 4 iulie, zi
celebrata in fiecare an in onoarea presedintei
asociatiei noastre Sister Mary Rose Christy; cu
acest prilej am organizat o petrecere cu
inghetata, pizza, muzica, dansuri si jocuri
interactive. Activitatiile de socializare si
petrecere a timpului liber au continuat cu
activitati sportive care au loc atat in cadrul
centrului (tenis de masa, fotbal de masa, volei,
badminton, sotron, coarda) cat si in cadrul
locului de joaca din cartierul Resita si al
terenului din apropiere.


Sarbatoarea de 4 Iulie– petrecere.

Let’s do it Rromania—campanie curatenie

Vacanta de vara - excursii si drumetii:

Am participat la Festivalul anual al Corbilor din
Hosman unde, pe langa alte activitati am asistat
si la un spectacol de muzica tiganeasca.

Festival Hosman—asociatia Elijah

Plimbare la locul de joaca din Cisnadie.
Vizita muzeu Astra din aer liber si centru.
Am participat la proiectul „Let’s do it, Romania!”
proiect de constientizare al importantei pastrarii
curate a mediului inconjurator. Intr-o singura zi
am reusit sa strangem foarte multe deseuri din
Serbari si festivitati.

Ofera un ajutor catre Asociatia A.R.A.P.A.M.E.S.U.!
Daca doriti sa ne sprijiniti in proiectele si
activitatiile noastre, contactati-ne pe www.arapamesu.org,
pe pagina de facebook sau direct la adresa Centrului de
Zi.
Va multumim!

Adresa: Strada Podului, nr. 36,
Cod Postal: 550263
Sibiu, Romania.
Tel/fax: 0040 269 217528
Web: www.arapamesu.org
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zona Gusterita.
Am organizat iesirea la Lacul Sarat de la Ocna
Sibiului; plimbarea Lantul Sibiu- CisnadieRasinari-Curmatura- Baraj- Gura Raului - OrlatCristian; participarea la activitatiile desfasurate
din cadrul Parkului Arka din Statiunea Paltinis;
dans si karaoke, LaserMaxx la locul de joaca
„Arkadia” Sibiu; iar odata cu finalizarea vacantei,
petrecerea organizata la McDonalds cu karaoke,
dans si pictura pe fata/mana.


Carnaval toamna / Halloween:

Petrecerea de Halloween primita cu bucurie si
entuziasm iar pregatirile au fost pe masura.
Copii au realizat desene in acuarela/creioane
colorate cu tematica specifica si au confectionat
masti pentru petrecerea de vineri 28 Octombrie.
Aceasta munca le-a fost rasplatita, cele mai
fromase masti si desene au fost premiate. Pe
langa muzica si activitati distractive toti copiii au
primit briose si jucarii.


La locul de joaca din Cisnadie.

Ocna Sibiu

Petrecerea de Halloween

Craciunul la Centrul de Zi:

Spiritul craciunului si-a facut simtita prezenta în
centrul de zi prin forfota pregătirilor pentru
frumoasa sărbătoare. Copiii nostri alături de
personalul centrului si de voluntari au
confecţionat împreună ornamente hand made
cu specific de iarnă (clopotei, steluţe, conuri de
Cadouri pentru neoiasi de Craciun

Ofera un ajutor catre Asociatia A.R.A.P.A.M.E.S.U.!
Daca doriti sa ne sprijiniti in proiectele si
activitatiile noastre, contactati-ne pe www.arapamesu.org,
pe pagina de facebook sau direct la adresa Centrului de
Zi.
Va multumim!
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brad, fundiţe, îngeraşi, oameni de zapada).
Copiii au confecţionat felicitări şi ornamente
pentru Pomul de Iarnă sub îndrumarea şi
supravegherea echipei pluridisciplinare – am
realizat un panou cu diverse lucrări tematice
realizate de beneficiarii centrului (desene,
felicitări) si au participat la împodobirea bradului
şi decorarea centrului în spiritul Sărbătorilor de
Iarnă.
Va multumim din suflet pentru tot ajutorul
oferit in acest an!

Pregatirea cadourilor

Cadouri si surprise.

Ranf Ioan, Presedinte Arapamesu.

Spatiul Centrului de zi

Spatial de joaca din subsolul sediului

Ofera un ajutor catre Asociatia A.R.A.P.A.M.E.S.U.!
Daca doriti sa ne sprijiniti in proiectele si
activitatiile noastre, contactati-ne pe www.arapamesu.org,
pe pagina de facebook sau direct la adresa Centrului de
Zi.
Va multumim!

Adresa: Strada Podului, nr. 36,
Cod Postal: 550263
Sibiu, Romania.
Tel/fax: 0040 269 217528
Web: www.arapamesu.org
Facebook: Arapamesu Romania

Sponsori, Donatori, Oameni de suflet:

Consiliul Local Sibiu, SPAS Sibiu,
Urs Zimmerman, Stega Construct S.R.L,
Fam. Garabet, Inpec Engineering SRL,
S.C. arvato services S.R.L, Policlinica
Astra, Fam. Maland, S.C. HostVision.
S.R.L, S.C. Sitemani S.R.L, Moara Cibin,
SC Best Drinks Srl, Metro, Biserica
Metodista Unita, Cabinet psihologic Ioana
Campean, Fam. Istrate, Fam. Brehaita,
Fam. Dodson, Fam Bauer, Fam. Staheli,
Fam. Achim, Fam. Baltes, Fam. Blagu,
Fam. Cibu, Fam. Cormos, Fam. Dascalu,
Fam. Gavrilescu, Fam. Grigorie, Fam.
Isaila, Fam. Ispas, Fam. Lancrajan, Fam.
Man, Fam. Marcu, Fam. Motisan, Fam.
Papalau, Fam.Popa, Fam. Ranf, Fam.
Tatu, Fam.Rat, Fam. Sabau, Fam. Topa,
Fam. Troanca, Fam. Vlad, Fam. Badiu,
Fam. Blotor, Fam. Bortan, , Fam.Dumitru ,
Fam.Dan, Fam. Motoc, Fam. Muntean,
Fam. Visa, Fam. Brad, Fam. Ghisoiu,
Fam. Oros, Fam. Pop, Fam. Arcas, Fam.
Banea,
Fam.Bara,
Fam.
Barza,
Fam.Dragoiu, Fam. Ianc, Fam. Vaides,
Fam.Bodescu.

Vizionare de filme educative.

Socializare si plimbare in parc

Zile onomastice.

Donatii si Ajutoare:
Adresa: Strada Podului, nr. 36,
Cod Postal: 550263
Sibiu, Romania.
Tel/fax: 0040 269 217528
Web: www.arapamesu.org
Facebook: Arapamesu Romania
IBAN (Romanian – lei): RO26RNCB0227036045370001
IBAN (Euro): RO67RNCB0227036045370039
Cod Fiscal: 8756124
SWIFT: RNCB ROBU
Banca: BCR Sibiu
Adresa Bancii: Emil Cioran Street, no.1

Donatii in jucarii.

