
(Original Romanian) 
 
VIDEO | Spațiu de joacă nou pentru copiii de la 
Casa de tip Familial ”George Coșbuc” din Sighet 
 
Florin Puț, șeful Centrului de Recuperare a Copilului 
cu Handicap din Sighet, dar și coordonator al Casei de 
Tip Familial ”George Coșbuc ”din Sighet a reușit să 
obțină finanțare pentru construirea unui spațiu de 
joacă destinat copiilor din CTF ”George Coșbuc”.Nu 
mai puțin de 15 000 de euro a costat amenajarea unui 
spațiu de joacă, dar și a unor lucrări de reabilitare a 
curții și a zonei de acces în Casa de Tip Familial 
”George Coșbuc”, din Sighetu Marmației. 
 
Proiectul realizat în colaborare cu Fundația ”Trust 
Flame”, din Anglia, reprezentată de Dave Pope, a 
prins rădăcini. De acum, copiii din Casa de Tip 
Familial ”George Coșbuc”din Sighet se pot bucura de 
un spațiu de joacă modern. 
 
”Nu am fi reușit acest proiect fără aportul Fundației 
”Trust Flame”. Un rol însemnat l-a avut și Călin 
Rezmuveș, membru al acestei fundații, un tânăr care 
provine din mediul instituționalizat, și mai exact dintr-o 
Casă de tip Familial din Ocna Șugatag. Prin strădania 
lor, și prin contribuția noastră la nivel local, am reușit 
să realizăm acest proiect care a durat foarte mult, din 
cauza pandemiei. Într-un final, am reușit să găsim o 
firmă pe plan local, care a realizat tot acest complex 
de joacă”, mărturisește Florin Puț, coordonator Casa 
de Tip Familial ”George Coșbuc”. 
 
Complexul conține pavaj cauciucat pentru protecția 
copiilor cu dizabilități, un complex cu leagăne, 
tobogan, ladă cu nisip, un cilindru, trambulină și o 
filigorie. Intrarea în curtea casei a fost relizată din 
pavaj,a fost montată și o poartă nouă și recipiente din 
lemn pentru flori. Beneficiari sunt cei 11 copii cu 
dizabilități severe. 
 
”Este un mod prin care copiii pot dezvolta diferite 
activități, își pot petrece timpul în aer liber, atunci când 
vremea o permite și nu sunt nevoiți să se deplaseze în 
altă parte. Tot la această casă a contribuit și Adela 
Ulici, pentru achiziționerea porții de acces, și pentru 
lucrări de interior, zugrăveli și altele”, spune Florin Puț, 
coordonator Casa de Tip Familial ”George Coșbuc” 
Sighetu Marmației. 
 
 

(English Translation) 
 
VIDEO | New playground for children from the 
Family House "George Coșbuc" in Sighet 
 
Florin Puț, head of the Center for the Recovery of 
Children with Disabilities in Sighet, but also 
coordinator of the Family House "George Cosbuc" 
in Sighet managed to obtain funding for the 
construction of a playground for children in the 
CTF "George Cosbuc". less than 15,000 euros 
cost the arrangement of a playground, but also of 
some rehabilitation works of the yard and of the 
access area in the Family Type House “George 
Coșbuc”, from Sighetu Marmației. 

The project, carried out in collaboration with the 
"Trust Flame" Foundation in England, 
represented by Dave Pope, has taken root. From 
now on, children from the “George Coșbuc” 
Family House in Sighet can enjoy a modern 
playground. 

"We would not have succeeded in this project 
without the contribution of the Trust Flame 
Foundation. Călin Rezmuveș, a member of this 
foundation, a young man who comes from an 
institutionalized environment, and more precisely 
from a Family House in Ocna Șugatag, also 
played a significant role. Through their efforts, 
and through our contribution at the local level, we 
managed to realize this project that lasted a long 
time, due to the pandemic. In the end, we 
managed to find a local company, which built this 
whole play complex ", confesses Florin Puț, 
coordinator of the" George Coșbuc "Family 
House. 

The complex contains rubber pavement for the 
protection of children with disabilities, a complex 
with swings, slide, sandbox, a cylinder, trampoline 
and a filigree. The entrance to the courtyard of 
the house was made of paving, a new gate and 
wooden containers for flowers were installed. The 
beneficiaries are the 11 children with severe 
disabilities. 

"It is a way for children to develop different 
activities, to spend their time outdoors, when the 
weather allows and they do not have to move 
elsewhere. Adela Ulici also contributed to this 
house, for the purchase of the access gate, and 
for interior works, paintings and others ”, says 
Florin Puț, coordinator of the“ George Coșbuc 
”Family House in Sighetu Marmației. 
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Youtube video link:  https://youtu.be/43E8-qo_nac 


