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COMUNICAT DE PRESA 

 
Direcţia Generală de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor , are onoarea 

de a vă invita la Lansarea Proiectului " COPII ŞI ADOLESCENŢI CREATIVI", in data de 

26.06.2009 la sediul instituţiei , str.Feldioarei nr. 16 – Oradea, între orele 10-12. 

 
ORGANIZATORI:  
 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor 
 Serviciul Internaţional de Salvare a Copiilor 
 Serviciul de Ajutor Maltez 

 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 

Activitatea se va desfăşura pe baza sportivă a Centrului de plasament nr. 2, str. 
Feldioarei, nr. 13, Oradea, în data de 26.06.2009, între orele 10-12 şi va presupune implicarea 
copiilor în realizarea unor desene pe asfalt cu tema: “Dorinţa mea”.  
 
PARTICIPANŢI: 
 
 La activitate vor participa un număr de 100 de copiii din centrele de tip rezidenţial, 
casele de tip familial şi centrele de primire în regim de urgenţă din subordinea DGASPC 
Bihor.  
 
PREMII/SPONSORI: 
 
 Premii vor fi acordate tuturor copiilor şi adolescenţilor participanţi la activitate. 
Premiile sunt asigurate din bugetul proiectului. 
 
 PROGRAMUL ZILEI: 
 
1000-1015: primirea participanţilor 

1015-1030: stabilirea spaţiilor pentru fiecare partticipant 

1030-1130: desfăşurarea activităţii 

1130-1200: festivitatea de decernare a premiilor 
 

 
 
DIRECTOR GENERAL                                     PURTĂTOR DE CUVINT 

           DR.EC. SZARKA ARPAD        GOŢIA ŞTEFAN



Descrierea proiectului ADOLESCENŢI CREATIVI ! 
 
Proiectul este finanţat de către Consiliul Local Oradea , in cadrul proiectelor pentru 

tineret.  
Acest proiect este implementat de către Serviciul Internaţional de Salvare a copiilor 

in parteneriat cu  DGASPC Bihor si Serviciul de Ajutor Maltez din România.  
Proiectul are  mai multe etape  si activitati specifice 
1. Ateliere de creaţie  
2. Desen si pictura  
3. Excursii 
4. Concursuri si expoziţii 

 
Proiectul se derulează in perioada iunie-august 2009 
 
Locul de desfăşurare al activităţilor: 
1. Desene pe asfalt - Sediul D.G.A.S.P.C. Bihor 26.06.2009 
2. Desen şi pictura  Sediul Serviciului internaţional de salvare a copiilor  -  in fiecare zi de 
luni  de la orele 17-19, in perioada iunie - iulie – Piaţa Unirii 2-4 
3. Excursie - Peştera Urşilor – 15.07.2009 
4.Premierea şi festivitatea de închidere a proiectului - 25.08.2009 - Fundaţia Posticum - 
Str Teiului nr. 26 
 
 
Scopul:  

Dezvoltarea culturii vizuale şi a simţului estetic al copiilor proveniţi din diferite medii 
sociale pentru a recunoaşte atât forma naturală cât şi forma artistică a frumosului. 
 
Obiective: 
1. Crearea posibilităţii copiilor de a face cunoştinţă şi utilizarea de tehnici de pictură 

Formarea la copii a capacităţii de a recunoaşte şi a aprecia diversitatea lumii 
înconjurătoare şi lucrările de valoare a artei. 

2. Formarea unui grup de adolescenţi proveniţi din diferitele straturi sociale care să asigure 
o integrare socială a copiilor marginalizaţi cât şi dezvoltarea toleranţei prin activităţi 
artistice desfăşurate împreună, conduse de interese comune, spre un scop comun. 

 
Grupul ţintă şi beneficiarii proiectului:  
 Copii defavorizaţi– aceşti copii vor fi selectaţi cu ajutorul cadrelor didactice care 
activează ca voluntari la Serviciul de Ajutor Maltez Sucursala Oradea în colaborare cu 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Bihor. 

• Copii orfani sau crescuţi în afara familiilor lor – sunt copii crescuţi la Fundaţia 
Caritas Centru Social Sf. Ştefan Sâniob, 

 
Descrierea activităţilor propuse: 
 Proiectul îşi propune un rând de activităţi foarte variate care se vor desfăşura în 
diverse locaţii: sală, muzeu, atelier şi în natură.  

- jocuri interactive pentru formarea spiritului de grup, cunoaşterea reciprocă precum şi 
acceptarea diversităţii 

- programe educative pentru a face cunoscut mai multe tehnici utilizate în pictură 
concomitent cu realizarea unor lucrări de către copii 

- vizitarea unui atelier al unui cuplu de artişti orădeni 
- excursii tematice 
- concursuri artistice 
- realizarea unei expoziţii din creaţiile proprii 
 

Persoana de contact : 

Coordonator proiect Szanto Ildiko  tel 0745/112936 
  


