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Inca un pas spre normalitate a fost facut miercuri de Centrul de recuperare neuromotorie,
Daniel. Prezent de mai bine de 24 de ani pe eshicherul medico – social al Bacaului, cei peste
90 de beneficiar ai centrului au de acum un loc de joaca modern.
Totul a fost amenajat pe terasa imobilului unde functioneaza centru si se vrea a fi un spaţiu destinat
terapiilor în aer liber, sub forma unui loc de joacă. Potrivit managerului de proiect, Ioana Catalina Popa,
pe terasa vor putea fi organizate activităţi terapeutice integrate între copiii si tinerii cu dizabilităţi.
Nevoia unui loc de joaca a apărut din dorinţa de a se diversifica paleta serviciilor oferite, cât şi pentru a
răspunde nevoilor permanente ale beneficiarilor şi apartinatorilor acestora.
Momentul inaugurarii locului terapeutic de joaca nu a fost ales intamplator de asistentii sociali si
psihologii centrului. Asta pentru ca s-a dorit marcarea a 24 de ani de implicare activă şi responsabilă
în sprijinirea copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale. La eveniment a fost prezenti si voluntarii centrului,
tineri liceeni care pun umarul in mod constient la schimbarea mentalitatilor, ce tin de acceptarea celui
de langa noi.
Centrul Daniel de recuperare neuromotorie de la Bacau ofera servicii specializate de recuperare şi
reabilitare, prin servicii specializate de asistenţă socială şi consiliere.Totul pentru ameliorarea calitatea
vieţii copiilor si tinerilor cu nevoi medicale si psihice dintre cele mai diverse. Locul terapeutic de joaca
inaugurat miercuri, reprezinta in ultima instanta un plus al calităţii vieţii si evitarea rutinei în programul
de recuperare, care adesea este de foarte lungă durată.
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