Orice părinte dorește tot ce
este mai bun pentru copilul său;
noi știm acest lucru și dorim prin
metodele, materialele și echipa
noastră specializată să-I ajutăm
pe micuți să perceapă
Creșa “Albă ca Zăpada ”
ca o a doua casă.

Beneficiari:











copii cu vârsta cuprinsă între 10 luni şi 4 ani care
au domiciliul în municipiul Oradea şi care sunt apţi
pentru colectivitate;
părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care nu au
contractul de muncă suspendat (excepţie fac
părinţii care în maxim 3 luni urmează să se reîncadreze în muncă);
părinţii care nu au un loc de muncă, dar care se
află în căutarea unui loc de muncă (în cazul şomerilor să prezinte copie după carnetul de şomer
vizat la zi);
mamele care sunt eleve sau studente la forma de
zi (adeverinţă de la unitatea de învăţământ
frecventată);
copii proveniţi din familii în care există un risc social (stabilit în urma întocmirii anchetei sociale).

Acte necesare înscrierii:

 cerere de înscriere tip;
 certificatul de naştere al copilului (original si copie);
 copii de pe actele de identitate ale
părinţilor/





Înscrieri si informatii:
Direcția de Asistență Socială Oradea
410209 Oradea, str. Primăriei,
nr. 42, cam.17
Tel: 0259 441 677(int. 117)
0359 411 925
Email: daso@rdsor.ro









reprezentanţi legali, certificatele de naştere ale fraţilor
minori (original și copie);
adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţi,
adeverinţă care să cuprindă venitul brut al părintelui pe
ultimele 6 luni anterioare înscrierii;
adeverinţă de la locul de muncă al părintelui care se
află în concediu pt. creşterea copilului în care se va
specifica data încetării suspendării contractului de
muncă;
adeverință în original de la grădinița care funcționează
în aceeași clădire cu creșa, dacă este frecventată de
frați sau surori ai copilului pt. care se solicită înscrierea
la creșă;
fișa de imunizări în original;
adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată
de către mamă la forma de zi (dacă este cazul);
sentinţă de divorţ/copie certificat de deces (unde este
cazul);
alte acte doveditoare privind situația de dificultate a
familiei– dacă este cazul;
dosar plic.

Consiliul Local al municipiului Oradea
Direcția de Asistență Socială Oradea
Serviciul Programe Sociale

Creșe — Oradea

Cresa nr.VII

Cresa NR. 7
Creșa nr. 7 “Albă ca Zăpada” este
situată în cartierul Rogerius pe str.
Călugăreni nr. 4/A, în aceeași clădire
cu Grădinița nr.53.

Capacitate:

40 de locuri
 2 grupe
 sali dejoacă
 dormitor
 triajul
 bai
 oficiu
 curte

Servicii:

Îngrijirea
și
supravegherea
copiilor de vârstă preșcolară.
 Supravegherea și menținerea
stării de sănătate și de igienă a
copiilor.
 Servicii de prim ajutor și îngrijiri
medicale necesare în caz de
îmbolnăvire până la sosirea
părinților.


“Alba ca Zapada”


Servicii:









Derularea de programe educaționale
individualizate, adecvate vârstei și
potențialului de dezvoltare al copilului;
Educarea și formarea deprinderilor de
bază de igienă personală și autoservire;
Dezvoltarea motricității generale și
senzorio-perceptivă conform vârstei;
Stimularea planului socio-afectiv prin
activități de grup și individuale,
socializarea si evitarea apariției unor
forme de anxietate sau a
comportamentelor exagerate;
Se realizează o integrare și adaptare
bună în colectivitate prin interacțiunea cu
ceilalți copii și adulții;







Echipa:








Coordonator creșă – educator
specializat
Asistent medical
Infirmiere
Medic
Psiholog
Asistent social

Derularea de activități care au ca scop
dezvoltarea cognitivă, conform vârstei
fiecărui copil;
Desfășurarea programelor de educație
timpurie și în limba maghiara pentru
copiii care provin dintr-un mediu
familial bilingv;

Asigurarea de jucării și material
didactic corespunzător copiilor de
vârstă prescolară;
Limbajul și comunicarea sunt punctate
prin poezii, cântece, povești și activităti
ludice de stimulare a limbajului pasiv și
activ în concordanță cu vârsta.

