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Ce s-a întâmplat până acum?
 După incendiu, peste 260 de persoane s-au mutat în incinta Erős Zsolt Arena din
Miercurea Ciuc, unde solidaritatea populației și eficiența administrației locale au creat
cu ușurință o casă temporară.
 S-a constituit un grup de ajutor format din voluntari din instituții, civili dar și
profesioniști.
 A fost creat un cadru operațional adaptat la situație.
 Au avut loc consultări permanente cu profesioniști recunoscuți.
 A început activitatea grupului de lucru, care să acopere o paletă cât mai largă în ceea ce
privește vârsta beneficiarilor
 Au avut loc mai multe vizite oficiale, în cadrul cărora au fost făcute consultări
profesionale, donații și promisiuni de cooperare.
 Activitățile au fost clasificate și împărțite (logistică - administrație locală, muncă
profesională - grup de lucru și sindicate)
 Au început negocierile privind relocarea victimelor. Au apărut mai multe variante, dar din
motive obiective și subiective, niciuna dintre variante nu s-a dovedit fezabilă până acum.
 Comitetul județean pentru gestionarea dezastrelor a întocmit un raport cu privire la
incendiu.
 A avut loc o întâlnire cu reprezentanții comunității afectate și reprezentanții instituțiilor
abilitate la finalul căreia s-a ajuns la un acord de cooperare prin care părțile vor conlucra
pentru a găsi soluțiile legale potrivit intereselor fiecăruia și posibilităților existente.
 După această întâlnire, o parte a persoanelor afectate s-a mutat înapoi în locuințele din
Șumuleu, pentru cei rămași , 126 de persoane, s-a găsit un sistem funcțional pentru
viața de zi cu zi.
 Au existat consultări permanente între diferite organizații și instituții pentru a găsi soluții










A fost lansată o orientare privind încadrarea pe piața muncii , prin care 15 persoane șiau putut pregăti dosarele de angajare. Este planificat ca acești oameni să lucreze mai
întâi pentru compania locală de salubrizare, iar apoi într-o a doua fază vor fi căutate alte
locuri de muncă și va fi stabilită instruirea necesară. Una dintre societățile consiliului
județean va fi implicată în acest demers.
Peste 5 persoane au avut posibilitatea de a participa la un program inițiat de un voluntar
cu privire la obținerea permisului de conducere
Un sondaj sociologic la nivelul întregii comunități va fi realizat cu participarea lui Sólyom
Andrea (Universitatea Sapientia ) și Kiss Tamás (Institutul de cercetare a minorităților)
și a Serviciului Maltez de Caritate
Asistența socială este implementată prin cooperarea următoarelor organizații
o Asociația Medicilor Școlari din Miercurea Ciuc
o Primăria Municipiului Miercurea Ciuc
o Organizația de acordare a ajutorului
o Caritas Alba Iulia
o Centrul județean de resurse și asistență educațională Harghita
o Grupul de lucru al consiliului județean privind sărăcia profundă
o DGASPC Harghita
o Serviciul de caritate Maltez
o Școala generală Xántusz János
Totodată, a sosit momentul realizării unei noi testări Covid-19, din care a reieșit un test
pozitiv ( asimptomatic) , care a fost imediat izolat.DSP Harghita a hotărât carantinarea
zonei pentru 2 săptămâni.

Ce se întâmplă acum ?
 Există o consultare permanentă între municipalitate și furnizorii de servicii sociale cu
privire la munca pe termen mediu și lung
 Există o supervizare permanentă asigurată de o firmă de pază
 Beneficiarii își desfășoară viața cotidiană după un program bine definit, atât în ceea ce
privește educația copiilor cât și orientarea adulților în privința muncii și a unui mod d e
trai normal.



Există multe familii cu copii mici pentru care voluntarii țin cursuri de igienă la fiecare 2
zile



Program zilnic:
o 07:30 – Trezirea și mersul copiilor la școală
o 08:00 – Trezirea: rugăciune, igiena corporală și dezinfecție, mic dejun
o 09:00 – Informarea grupului de lucru
o 10:00 – Ocupații ( atelier, munca în echipă, curățenie, etc.)
o 14:00 – Prânz: rugăciune, dezinfecție
o 15:00 – ocuparea timpului liber și orientarea în muncă
o 19:00 – Cina: rugăciune, dezinfecție
În prezent, personalul municipalității îndeplinește sarcinile de logistică în schimburi (24 persoane / schimb), iar Caritas și Malta oferă voluntari pentru muncă profesională în
schimburi săptămânale (5-7 persoane / săptămână).



Ce va urma?
 După carantină, școala primară Xantus János adună copiii cu autobuzele școlare în
fiecare dimineață și îi duce la școală.
 După carantină, cca. 15-20 de persoane doresc să obțină un loc de muncă, pentru care
municipalitatea și organizațiile neguvernamentale oferă mentorat.
 În plus față de programul zilnic, sunt planificate activități de reabilitare, educaționale și
de orientare
 Se dezvoltă mai multe proiecte și licitații pentru a lansa o lucrare integrată, bazată pe
comunitate, privind orientarea pe tot parcursul vieții, locuința și incluziunea socială
Care este rolul grupului de lucru în acest sens?
• Coordonarea profesională a intervenției pe poarcursul perioadei de criză
• Invitarea la implicare a organizațiilor profesionale, instituțiilor și voluntarilor.
• Formularea de propuneri pentru modalități de planificare și intervenție profesională.
• Realizarea de anchete sociale, colaborări și proiecte.

