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Un eveniment deosebit pentru niște copilași speciali
Există pe lume și copilași, cu care soarta a fost mai puțin miloasă decât cu ceilalți, născnduse cu dizabilităț, sau dobândindu-le pe parcursul vieții lor.
Centrul de Recuperare pentru Copii cu Handicap (CRCH) din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecța Copilului Satu Mare are menirea de a întinde o mână de ajutor tocmai
acestor copii, pentru a se integra în societate și a avea o viață cât mai independentă. Nevoile lor
sunt speciale nu doar privind asistența medicală, socială, sau educațională, ci și din punct de
vedere al celui mai elementar și mai esențial lucru din viața unui copil: joaca. Ei, nu e sigur că se
simt bine, sau se pot destinde acolo unde ceilalți copii se distrează minunat, tocmai de aceea, în
loc de Ziua Copilului, unde, probabil că ei nu s-ar fi simțit în largul lor, angajații CRCH au
organizat un eveniment deosebit pentru acerști copilași speciali, sau poate și mai exact, o zi
specială pentru acești copii deosebiți.
Acțiunea denumită ”Bucuria verii” este, de patru ani bucuria copiilor asistați în cadrul
CRCH, pentru că de patru ani cei care trec pragul centrului sunt primiți cu brațele deschise în
marea familie de aici și lupta este dusă mai departe împreună. ”Iar cu această ocazie dorim să le
transmitem încă odata că nu sunt singuri… și vom fi mereu alături de ei” – afirmă angajații CRCH.
Scopul acțiunii a fost aceea de a petrece clipe minunate cu copiii și oamenii luptători și
învingători, care nu renunță niciodată; de a aduce un zâmbet pe fețele triste de suferință și o
lacrimă de bucurie, nu de tristețe și durere; de a conștientiza comunitatea de existența centrului și
de serviciile acordate copiilor cu dizabilități de patru ani.
Obiectivele pe care și le-au propus organizatorii au fost:
- Sensibilizarea persoanelor din comunitate cu privire la copiii cu dizabilități și la
eliminarea barierelor de integrare ale acestora în comunitate, prin:
• încurajarea familiilor copiilor cu dizabilități, că ceea ce fac, fac bine și că specialiștii de la CRCH
vor fi mereu alaturi de ei,
• încurajarea comunității de a se implica mai mult în sprijinirea familiilor persoanelor cu
dizabilități
- Transmiterea gândirii pozitive la părinți, că există lucruri minunate de care mereu ne
putem bucura.
La evenimentul desfășurat în frumoasa curte a Centrului de Recuperare au fost prezenți:
copiii beneficiari ai centrului; familiile, reprezentanții legali ai copiilor cu dizabilități; Gașca
FESTILAND; conducerea DGASPC Satu Mare; conducerea CJ Satu Mare, precum și alți invitați,
parteneri ai CRCH, ca de exemplu reprezentanți ai Fundației Foyer Satu Mare.

Cuvintele de bun venit au fost rostite de coordonatoarea centerului, iar apoi câteva mămici au
încercat să vorbească despre sentimentele ce încearcă sufletele unor părinți care au un copil cu
dizabilități, respectiv atunci când își dau sema că există un ajutor, iar acest sprijin aduce rezultate,
de multe ori chiar foarte vizibile.
Punctul culminant, dar și esența zilei a fost jocul și voia bună coordonată de Gașca
FESTILAND. De mare succes s-au bucurat: picturile pe față, modelajul de baloane, joaca cu
baloane uriașe de săpun, mascotele Mickey și Minnie care au dansat și s-au jucat cu copiii, precum
și trambulina buclucașă, care i-a provocat la salturi până la cer, chiar și pe copilașii pentru care
până și simplul mers este o provocare uriașă.
În tot acest timp organizatorii au avut grijă, ca nici părinții să nu se plictisească. Au fost
organizate și pentru ei numeroase concursuri, ca de exemplu: ”Cea mai gustoasă și aspectuoasă
prăjitură”; ”Cel mai talentat cuplu de dansatori”; sau ”Cel mai îndemânatic părinte”. Iar cei care
în toate acestea nu au reușit să-și găsească pe deplin relaxarea, cu siguranță au reușit să se bucure
de surprizele dulci și irezistibile, pregătite pentru copii, părinți și invitați.
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