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DGASPC Satu Mare la ceas aniversar
25 de ani în slujba comunității sătmărene

În aceste zile, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) a
județului Satu Mare, cu o suită de manifestări emoționante a marcat împlinirea a 25 de ani de la
înființarea sa, a unui sfert de secol în care angajații acestei instituții au oferit sprijin pentru mii de
copii rămași – temporar sau definitiv – fără părinți, precum și persoanelor cu dizabilități, de toate
vârstele.
Sărbătoarea celei mai mari instituții prestatoare de servicii sociale din acest județ a început
cu zilele porților deschise organizate la toate unitățile din subordinea Direcției. La fiecare casă de
tip familial, la fiecare centru de recuperare sau de asistență, conform unui program bine stabilit,
vizitatorii au fost întâmpinați cu diverse momente delectante. Peste tot, într-un cadru festiv, dar
într-o atmosferă deosebit de familială, locuitorii acestor unități rezidențiale, sau beneficiarii
serviciilor, alături de angajații instituției au prezentat viața și activitățile lor cotidiene. La multe
case și centre rezidențiale, odată cu marea aniversare au fost felicitați și beneficiarii care în această
perioadă și-au sărbătorit ziua de naștere.
Suita de manifestări a fost deschisă la Centrul pentru Copii „Floare de Colț” din Halmeu,
pe care îl scoatem în evidență nu doar pentru că instituția veche de circa o jumătate de secol a fost
cândva, pe vremuri, cel mai mare orfelinat din zonă, ci și pentru că la acest eveniment deosebit
gazdele au primit și vizita unei delegații din partea Fundației Albert Schweitzer din Waldenburg –
Germania, un partener care sprijină de mulți ani copiii din sistemul sătmărean de asistență socială.
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În cadrul festivității, șefa CPC „Floare de Colț” le-a mulțumit pentru sprijinul ce le-au
oferit în decurs de mai bine de trei decenii, iar alături de angajații unității gazde, ei au fost
întâmpinați de directorul general al DGASPC Satu Mare d-na Mariana Dragoș și de secretarul
județului Satu Mare d-nișoara Mihaela Elena Crasnai. În cele câteva zile în care sau aflat la Satu
Mare, oaspeții din Germania s-au întâlnit și cu conducerea Consiliului Județean și au vizitat și alte
instituții din subordinea DGASPC.
În cadrul Zilelor Porților Deschise, instituțiile au fost vizitate de oficialitățile locale și
județene, de delegații conduse de președintele Consiliului Județean d-nul Pataki Csaba, sau de
prefectul județului d-nul Radu Roca.
Oficialitățile județului, dar și zeci de personalități de seamă, actuali și foști colaboratori ai
DGASPC în decursul celor 25 de ani, au fost prezente și la marea festivitate care a avut loc vineri,
18 noiembrie, după masă la Filarmonica Dinu Lipatti din municipiu, punctul culminant al șirului
de manifestări aniversare. În holul Filarmonicii oaspeții au fost întâmpinați cu o minunată
expoziție, unde au fost prezentate lucrările beneficiarilor instituțiilor.
D-na director general Mariana Dragoș a făcut o scurtă prezentare a vieții direcției pe
parcursul acestui sfert de secol. A vorbit despre realizările și străduințele celor care își pun toată
energia în sprijinul celor aflați în dificultate socială. A oferit câteva date statistice, adăugând că „A
fost o provocare să construim toate acestea, să le implementăm, a necesitat pasiune, sacrificii și o
credință de nezdruncinat în faptul că putem schimba lucrurile, putem schimba destine umane și le
putem întoarce spre bine”.
Alături de superbele momente artistice prin care artiștii amatori și profesioniști care au
evoluat pe scenă și-au delectat publicul care a umplut sala până la refuz, cei care au onorat
invitația au avut parte și de momente inedite, deosebit de emoționante. Câteva persoane,
beneficiare ale unor servicii și-au prezentat propria lor soartă, sau a copilului pe care l-au primit în
familia și în sufletele lor, destine ce nu au pornit prea promițător, dar prin iubire și dăruire au
reușit să le schimbe în bine.
În încheierea programului, președintele CJ d-nul Pataki Csaba a mulțumit pentru dăruirea
cu care angajații acestei instituții îi ajută pe cei care au nevoie de sprijinul lor, oferind diplomă dnei directoare Mariana Dragoș, precum și actualei și fostei secretare a județului.

D-na director general, la rândul ei, cu câte o diplomă și mici atenții le-a mulțumit pentru
sprijin tuturor celor care, atât la ora actuală, cât și pe parcursul celor 25 de ani au sprijinit
activitatea DGASPC, fiind invitați pe scenă și premiați și foștii conducători ai instituției.
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