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Primăria oraşului Aleşd, în parteneriat cu FundaŃia Ruhama şi Grupul de iniŃiativă Local, a inaugurat vineri,
19 martie, Centrul MultifuncŃional Aleşd. ÎnfiinŃarea acestui serviciu social este rezultatul proiectului "Un
viitor mai bun", finanŃat cu fonduri de la Guvernul României prin Fondul Român de Dezvoltare Socială
(FRDS) pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de trai din comunitatea de rromi, în cadrul Programului de IntervenŃii
Prioritare (PIP). Proiectul este derulat în perioada octombrie 2008-iunie 2010 şi se ridică la valoarea de
124.537
euro.
Nou înfiinŃatul Centru MultifuncŃional este localizat în comunitatea de rromi Obor şi are două tipuri de servicii sociale
acreditate, Centru de zi pentru copii şi Centrul de informare şi consiliere, servicii adresate familiilor care se confruntă
cu probleme multiple, alături de sărăcie, condiŃii de locuit precare, nivel de educaŃie scăzut, lipsa locurilor de muncă,
acces scăzut la servicii sanitare sau medicale. Alături de cele două servicii sociale, Centrul găzduieşte şi o baie
publică pentru membrii comunităŃii. Centrul de Zi pentru copii are o capacitate de 25 de locuri şi se adresează copiilor
care au abandonat şcoala, dar nu au depăşit 2 ani vârsta de şcolarizare, elevilor din clasele I-IV, cu risc de abandon
şcolar din cauza frecvenŃei şcolare reduse sau cu performanŃe şcolare reduse şi copiilor care provin din familii cu
probleme sociale grave. ActivităŃile centrului urmăresc să ofere copiilor sprijin pentru efectuarea temelor, deprinderi
de abilităŃi de viaŃă, rezolvarea problemelor personale şi familiale prin medierea asigurată de echipă. Centrul se
adresează unui număr de 300 de adulŃi din comunitate, care vor beneficia de informare şi consiliere, sprijin pentru
accesarea unui loc de muncă, pentru accesarea resurselor instituŃionale şi dezvoltarea de noi abilităŃi şi roluri.
Inaugurarea a urmat un protocol obişnuit, prin tăierea panglicii, sfinŃirea localului şi rostirea discursurilor inaugurale.
În rolul moderatorului, Gheorghe Cociorva, şef Serviciu Social în cadrul Primăriei Aleşd şi unul dintre factorii de bază
în realizarea acestui obiectiv, a subliniat rolul important al acestui Centru MultifuncŃional, unic în Bihor, în procesul de
incluziune socială pentru comunitatea de rromi. Au mai luat cuvântul: Zeno łipŃer, primarul oraşului, senatorul Cornel
Popa, deputatul Lucia Varga, Dumitru Voloşeniuc, vicepreşedinte al Consiliului JudeŃean, Alexandru Balog,
preşedintele Grupului de IniŃiativă, şi Tina Daragiu, director executiv al FundaŃiei Ruhama, coordonatorul proiectului.
Domnia sa a apreciat atitudinea şi preocuparea permanentă a întregului colectiv al Primăriei şi în mod special a
domnilor Zeno łipŃer şi Gheorghe Cociorva, care au inclus problema îmbunătăŃirii condiŃiilor de viaŃă şi creşterea
gradului de incluziune socială a romilor printre priorităŃile administraŃiei locale. În final, a făcut un apel comunităŃii de
rromi, prezenŃi în mare număr la acest moment festiv, ca împreună cu personalul specializat al Centrului, alcătuit din:
Simona Marian - asistent social şi responsabil al Centrului, Felicia Valeria Antonescu - psiholog, Loredana Puriş pedagog şi Ana Amalia Balog - îngrijitor, să contribuie la propria lor educare şi socializare, răspunzând pozitiv
eforturilor financiare ale Guvernului şi U.E. pentru creşterea gradului de incluziune socială a categoriilor vulnerabile
din societatea românească. Un fapt inedit şi demn de semnalat l-a reprezentat prezenŃa printre oaspeŃi a Mariei
MierluŃ, actriŃă şi regizor păpuşar, pensionară, care şi-a oferit serviciile ca voluntară, în sprijinirea activităŃii de
educare şi consiliere a copiilor din comunităŃile de rromi. Folosindu-se de "Zmeurica", o păpuşă creată şi
confecŃionată de dânsa, reuşeşte să capteze atenŃia copiilor şi să corijeze unele practici comportamentale
necorespunzătoare, metodă absolut eficientă şi agreată de copii. Au mai fost prezenŃi Paul Haragoş, din partea
AJOFM Bihor, şi Roxana Ogică, din partea DGASPC Bihor, care au promis că vor colabora cu Centrul
MultifuncŃional.
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