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Învierea prin suflet de copil 

 

În Săptămâna Mare, ultima săptămână dinaintea marii sărbători creştine a Învierii 

Domnului, copiii aflaţi cu măsură de protecţie în Casele familiale pentru copilul cu 

handicap Hunedoara, centru subordonat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Hunedoara, au primit vizita elevilor şi cadrelor didactice de la Liceul Teoretic 

Traian Deva, Şcoala Generală ,,Andrei Mureşanu’’ Deva, Şcoala Generală clasele I-VIII 

Nr.2 Hunedoara, Centrul de Pedagogie Curativă Hunedoara, Centrul de Pedagogie Curativă 

Simeria şi Grădiniţa nr. 5 Hunedoara, unităţi de învăţământ cu care centrul are încheiate 

convenţii de parteneriat.  

Cadrele didactice din aceste unităţi de învăţământ au demarat cu câteva săptămâni 

în urmă o campanie de strângere de fonduri în vederea achiziţionării de articole de 

îmbrăcăminte şi de igienă, rechizite, dulciuri, fructe şi sucuri pe care le-au donat copiilor 

din Casele familiale pentru copilul cu handicap Hunedoara. 

Cei 24 de copii din centru au pregătit un mic spectacol de cântece şi poezii pe care 

l-au susţinut cu mari emoţii în faţa musafirilor. Efortul pe care aceşti copii deosebiţi l-au 

depus pentru primirea oaspeţilor a fost răsplătit la final de ,,Iepuraş’’ care a avut grijă ca 

fiecare dintre ei să aibă braţele pline cu cadouri. În orele ce au urmat curtea centrului a fost 

neîncăpătoare pentru mulţimea de copii care legau prietenii, se jucau, îşi povesteau 

reuşitele şi insuccesele de la şcoală, schimbau impresii despre şcolile lor sau pur şi simplu 

se ţineau de mâini. La final copii din centru au primit invitaţia de a participa şi ei la rândul 

lor la diferitele evenimente ce vor urma a fi sărbătorite în aceste şcoli. 

Aceste acţiuni de socializare şi parteneriatele încheiate între instituţia noastră şi 

diferitele unităţi de învăţământ din judeţ reprezintă puntea de legătură între lumea copiilor 

care au şansa de a creşte într-un mediu familial stabil şi lumea copiilor instituţionalizaţi, îi 

sensibilizează pe primii dintre ei la problemele pe care copiii mai puţin norocoşi decât ei le 

întâmpină şi le conferă ultimilor dintre aceştia siguranţa că vor fi ajutaţi, acceptaţi şi 

integraţi în societate. Bunătatea din sufletele acestor copii să ne fie exemplu şi lumină în 

aceste zile de sfântă sărbătoare creştină. 
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