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41 de premiați la „Gala copiilor talentaţi din sistemul
sătmărean de protecţie socială”
Ca semn al înaltei aprecieri față de efortul depus atât de către beneficiari, cât și de cei care
se ocupă de educația lor, joi, 22 noiembrie, la filarmonica Dinu Lipatti, cu ocazia “Zilei universale
a drepturilor copilului”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare
(DGASPC) și-a premiat copiii talentați și ambițioși care au adus cinste instituției.
“Gala copiilor talentaţi din sistemul sătmărean de protecţie socială”, aflată la prima sa
ediție, în cadrul căreia premiile au fost înmânate micilor beneficiari, a fost punctul culminant al
șirului de manifestări prin care DGASPC Satu Mare a marcat în acest an “Ziua universală a
drepturilor copilului”.
În cursul săptămânii, în cadrul “Zilelor porţilor deschise” la instituţiile subordonate din
sistemul de protecţie socială existente în judeţul Satu Mare doritorii au avut posibilitatea de a-și
forma o imagine despre modul de viață, împrejurările în care trăiesc și educația pe care o primesc
acești copii. Cei care ar fi dorit să vadă modul de trai într-o astfel de casă, dar încă nu au avut timp
sau nu au aflat de această oportunitate, astăzi mai au posibilitatea de a vizita câteva dintre acestea.
Azi își mai așteaptă vizitatorii Casa de tip familial ”Teodora” de la Noroieni, precum și
cele de la Carei și Tășnad. Cei interesați pot consulta pe site-ul instituției programul detaliat al
șirului de manifestări. În cursul săptămânii zeci sau poate chiar sute de persoane au călcat pragul
instituțiilor DGASPC, iar unii dintre cei care nu au mai fost într-un centru pentru copii sau într-o
casă de tip familial au constatat cu surprindere că viața copiilor crescuți aici este foarte
asemănătoare cu a celor care trăiesc în familii, doar că familiile lor sunt mai mari. Și ei sunt niște
copilași la fel de veseli, la fel de entuziaști ca și semenii lor, cu aceleași aspirații și nevoi ca toți
ceilalți de vârsta lor.
Nu sunt nici ei diferiți de ceilalți, iar acest lucru s-a putut remarca și la “Gala copiilor
talentaţi din sistemul sătmărean de protecţie socială”, unde au urcat pe scenă pentru a-și prelua
premiile peste 41 de copilași și adolescenți (membrii Ansamblului de dansuri populare “Zestrea
Lipăului” fiind considerați ca un singur premiat). Prin aceste premii DGASPC a vrut să le
mulțumească pentru efortul depus și perseverență, dar premiul a fost totodată o recunoștință
arătată și asistenților maternali sau educatorilor de la centre sau case, care le-au descoperit
talentele și capacitățile, oferindu-le tot sprijinul pentru a se dezvolta.
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În deschidere, după ce directorul general al instituției, Mariana Dragoș, a rostit câteva
cuvinte de suflet, a fost prezentat un filmuleț foarte impresionant și tot conducătoarea direcției a
înmânat și distincția în primele secțiuni premiate: cea de poezie și cea de voluntariat. Tânărul care
s-a remarcat în Consiliul copiilor și al tinerilor instituţionalizaţi a fost felicitat de secretarul
Consiliului Județean, Mihaela Crasnai, iar cei care au adus cinste instituției în domeniul artei
fotografice și-au putut prelua premiile de la directorul general adjunct economic, Marcela Pop.
Directorul general adjunct Eugenia Ardelean i-a premiat pe copiii talentați din secțiunile
de dans popular și dans modern, consilier superior Ana Irimia, organizatoarea principală al Galei,
a oferit premiile pentru copiii care au ieșit în evidență în secțiunea de muzică, iar sportivii care sau remarcat prin rezultatele obținute au fost întâmpinați pe scenă cu câte o diplomă și câte un dar
de către Adina Maier, șef serviciu Management de caz în domeniul protecţiei copilului.
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