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Prezentul Ghid a fost realizat in cadrul unui concurs organizat de catre Ministerul Muncii si Justitiei 
Sociale in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri, sub numele „100 de exemple de bune 
practici in serviciile sociale din Romania”, in vederea culegerii, selectarii si premierii celor mai 
bune 100 de exemple de bune practici ale furnizorilor publici si privati de servicii sociale din 
Romania.  

 

Descrierea celor 100 de exemple de bune practici in serviciile sociale vizeaza urmatoarele 
elemente importante: 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale; 
 Denumirea serviciului social; 
 Tipul serviciului social; 
 Descrierea modelului de buna practica; 
 Elementele de noutate si originalitate; 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii; 
 Alte aspecte. 

 

Scopul elaborarii Ghidului a fost acela de a disemina in randul tuturor furnizorilor de servicii 
sociale din Romania practicile care s-au dovedit de succes in furnizarea serviciilor sociale catre 
diferite categorii de beneficiari si astfel de a inspira si alti furnizori de servicii sociale, actuali si 
viitori, in a implementa metode si practici menite sa deserveasca in cel mai bun mod posibil 
beneficiarii, contribuind la cresterea calitatii vietii acestora si/sau prevenirea sau eliminarea 
situatiei de vulnerabilitate a acestora. 
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I. Continutul prezentului Ghid si scopul elaborarii sale 
 

 

 Prezentul Ghid a fost realizat in cadrul unui concurs organizat de catre Ministerul Muncii si 
Justitiei Sociale in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri, sub numele „100 de exemple de 
bune practici in serviciile sociale din Romania”, in vederea culegerii, selectarii si premierii celor 
mai bune 100 de exemple de bune practici ale furnizorilor publici si privati de servicii sociale din 
Romania.  

 

Descrierea celor 100 de exemple de bune practici in serviciile sociale vizeaza urmatoarele 
elemente importante: 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale; 
 Denumirea serviciului social; 
 Tipul serviciului social; 
 Descrierea modelului de buna practica; 
 Elementele de noutate si originalitate; 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii; 
 Alte aspecte. 

 

Scopul elaborarii Ghidului a fost acela de a disemina in randul tuturor furnizorilor de servicii 
sociale din Romania practicile care s-au dovedit de succes in furnizarea serviciilor sociale catre 
diferite categorii de beneficiari si astfel de a inspira si alti furnizori de servicii sociale, actuali si 
viitori, in a implementa metode si practici menite sa deserveasca in cel mai bun mod posibil 
beneficiarii, contribuind la cresterea calitatii vietii acestora si/sau prevenirea sau eliminarea 
situatiei de vulnerabilitate a acestora. 
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II. Descrierea serviciilor sociale selectate si premiate in 
cadrul Concursului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 9  

 

 Centrul rezidential pentru persoane varstnice Casa Providentei Valea Izvoarelor, 

judetul Mures 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia "Caritas - Asistenta sociala" Filiala organizatiei Caritas, Alba Iulia 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul rezidential pentru persoane varstnice Casa Providentei Valea Izvoarelor 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru Rezidential Pentru Persoane Varstnice 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
"Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice "CASA PROVIDENTEI" este un proiect al 

Primariei Sanpaul –prin contract parteneriat 3828/17.12./2009, cu contract de comodat 
1/14.05.2014) in cadrul proiectului POR, axa prioritara Imbunatatirea infrastructurii sociale prin 
reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale.  

Obiectivele Centrului Rezidential pentru Persoane Varstnice „CASA PROVIDENTEI”:  
  • Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice prin acordarea de servicii sociale de 
calitate. 
  • Perfectionarea profesionala a angajatilor pentru a asigura o ingrijire de calitate, utilizand 
practici bune aduse din alte tari, dar si prin schimburi de experienta cu alte Centre pentru 
Persoane Varstnice in Romania.  
Principiile Centrului Rezidential pentru Persoane Varstnice ”CASA PROVIDENTEI” – Valea Izvoarelor 
a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;  
b) protejarea si promovarea drepturilor persoanelor beneficiare in ceea ce priveste egalitatea de 
sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala si 
Intreprinderea de actiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele beneficiare;  
c) asigurarea protectiei Impotriva abuzului si exploatarii persoanei beneficiare;  
d) deschiderea catre comunitate;  
e) asistarea persoanelor fara capacitate de exercitiu In realizarea si exercitarea drepturilor lor;  
f) asigurarea In mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin Incadrarea In unitate a 
unui personal mixt;  
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea In considerare a acesteia, tinandu-se cont, 
dupa caz, de varsta si de gradul sau de maturitate, de discernamant si capacitate de exercitiu;  
h) facilitarea mentinerii relatiilor personale ale beneficiarului si a contactelor directe, dupa caz, 
cu fratii, parintii, alte rude, prieteni, precum si cu alte persoane fata de care acesta a dezvoltat 
legaturi de atasament;  
i) promovarea unui model familial de Ingrijire a persoanei beneficiare;  
j) asigurarea unei Ingrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare 
Personalul lucreaza In ture de 12 ore. Fiecare zi este denumit un responsabil de tura. Programul 
beneficiarilor este bine stabilit si afisat pe tabla alba Impreuna cu meniul zilei, si cu activitati 
curente. Inainte de masa sunt programe mai active si interactive: activitati In grup, lucrari de 
mana, ore de gimnastica, cantari, discutii tematice etc. Dupa masa sunt programe mai linistite, 
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vizionarea filmelor, discutii si socializare Intre beneficiari, citirea ziarelor, etc. Fiecare miercuri 
si duminica avem slujbe religioase conduse de preoti locali apartinand de Biserica Romano - 
Catolica si Reformata. Centrul este vizitat frecvent de catre copiii scolii locale, avand un contract 
de colaborare cu scoala Generala ”Dósa Daniel” din Valea Izvoarelor. Colaborarea se concretizeaza 
In activitati comune cu elevii din scoala, ei pregatind programe festive pentru beneficiarii nostri. 
Totodata pe cursul programului “scoala altfel”, organizam activitati Impreuna cu elevii si astfel 
promovam comunicatia Intre generatii, sensibilizand totodata copiii cu privire nevoile speciale a 
varstei III-a. Experienta arata ca aceasta colaborare este benefica pentru ambele generatii."  

Planificarea si functiile activitatilor. Principala functie a serviciului social a Centrului este 
de furnizare a serviciilor sociale de interes public general, prin urmatoarele activitati:  
 Ingrijire din 24 / 24 ore, 
 recuperarea socio-medicala, 
 asistenta in stare terminala sau in caz de deces, sprijinul acordat familiei Indoliate. 

Servicii de baza: pentru activitati zilnice se acorda In conformitate cu planul individualizat 
respectiv In conformitate cu pachetul de servicii al Centrului. Ingrijirile de baza sunt acordate de 
asistenti medicali sau de Ingrijitori de batrani  

Servicii de suport:   
 Activitati de administrare si gestionare,  
 Ajutor la deplasarea la autoritati (asistentul medical, asistentul social),  
 Ajutor la deplasare la medic (asistentul medical)  
 Acompaniere la plimbari (personalul de Ingrijire), 
 Ingrijire medicala (Toate serviciile cu caracter medical sunt efectuate pe baza prescriptiei 

medicului de familie sau de specialitate, exclusiv de catre asistent medical specializati, 
conform standardelor In vigoare), 

 Socializare (Activitati de petrecere a timpului liber, insotire la diverse evenimente, 
lectura, discutii tematice, invitarea diferite grupuri la Centru, (copii, sau alte grupuri din 
varsta III-a, vizitarea Centrului de catre localnici), 

 Introducerea terapiei cu animale (pisica, caine, acvariu de peste, cu scop de a calma mai 
ales beneficarii cu dementa dar si pentru alti beneficiari care iubesc animalele), 

 Organizarea de excursii, programe de divertisment, 
 Evaluarea efectelor asistentei socio-medicale prestate. Se evalueaza, periodic sau In 

functie de necesitate, efectele implementarii proiectului pe baza indicatorilor sociali 
stabiliti. Se efectueaza modificarile necesare si se consemneaza In planul individualizat de 
Ingrijire.  

Pe langa activitatile de furnizare a serviciilor sociale, Centrul Indeplineste functia de 
informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice si publicului larg despre 
domeniul sau de activitate, prin asigurarea urmatoarelor activitati:  
 Centrul detine si pune la dispozitia publicului materiale informative privind activitatile 

derulate si serviciile oferite.  
 Centrul faciliteaza accesul potentialilor beneficiari/reprezentantilor legali/ 

conventionali/membrilor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaste 
conditiile de locuit si de desfasurare a activitatilor/serviciilor, In baza unui program de 
vizita.  
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 Centrul elaboreaza si utilizeaza un Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusiva a 
beneficiarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor legali/ conventionali/familiilor acestora cu 
privire la serviciile si facilitatile oferite.  

 Centrul realizeaza informarea continua a beneficiarilor/reprezentantilor legali asupra 
activitatilor/serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum si a oricaror aspecte 
considerate utile.  

 Elaborarea de rapoarte de activitate.  
 
 Elementele de noutate si originalitate: 
a. managerul centrului are o calificare dubla - manager - asistent social, cu experienta de 18 ani 
la ingrijirea persoanelor in varsta si cu experienta anterioara la munca in diferite Centre pentru 
Persoane Varstnice in tara si in strainatate. 
b. Vizitarea beneficiarului potential la domiciliu inainte de admitere pentru a cunoaste mai bine 
mediul de provenienta pentru a stabili un cat mai adecvat plan de ingrijire .  
c. Completarea chestionarul de a cunoaste mai bine ( cu colaborare SCOTLAND ALZHEIMER 
SOCIETY) pentru a cunoaste mai bine beneficarii nostrii . Chestionarul este completat de asistentul 
social al centrului in prezenta apartinatorilor si beneneficarului 
d. acceptarea persoanelor cu dementa si acordarea servicului paliative. 
e. acordarea unui sprijin moral si practical la familia indoliata dupa decesul unui beneficiar  
f. promovarea si asigurarea cursurilor de perfectionare si profesionale a personalului 
g . colaborare cu Scoala locala, dar si cu alte scoli din Tg Mures si organizarea activitati comune 
cu cele doua generatii.  
h. colaborare cu bisericii din localitate.  
i. oferirea locul de munca pentru localnici. 
j. oferirea serviciilor de suport -   
  • Ajutor la deplasarea la autoritati (asistentul medical, asistentul social)  
  • Ajutor la deplasare la medic (asistentul medical)  
  • Acompaniere la plimbari (personalul de Ingrijire) de ex. deplasare la medic specialist , 
k.introducerea terapia cu animale ( caine, pisica si acvariu de peste,)  
l.Informare: Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice CASA PROVIDENTEI detine si utilizeaza 
materiale informative privind serviciile furnizate ; se face reclama prin media , interviuri si 
anunturi In diferite ziare cotidiene si pagini web al Asociatiei „Caritas – Asistenta Sociala” Filiala 
Organizatiei Caritas Alba Iulia.  
Rezultat: grupul tinta are acces la informatii privind oferta de servicii a Centrului Rezidential CASA 
PROVIDENTEI.   
 m. Protectia Impotriva abuzurilor si neglijarii 
Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice CASA PROVIDENTEI detine si aplica o procedura 
privind protectia beneficiarilor Impotriva abuzurilor, neglijarii, discriminarii, tratamentului 
degradant sau inuman, fapte comise deliberat sau din ignoranta. Beneficiarii sunt protejati 
Impotriva abuzurilor, neglijarii, discriminarii sau tratamentului degradant sau inuman.  
Modalitatile periodice de control al gradului de satisfactie a beneficiarilor: 
  A. Chestionar de evaluare a gradului de satisfactie – anual 
  B. Registru de evidenta a sesizarilor si a reclamatiilor – continuu, registrul se afla la Intrarea 

Centrului 
  C. Interviuri directe cu beneficiari – formale sau discutii informal 
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Fisa de reevaluare a calitatii serviciilor prestate – chestionari, si cutie postala pentru sesizari, si 
reclamatii precum si registru de sesizari si reclamatii. 
Conditii de comunicare cu exteriorul Centrul dispune servicii de internet inclusiv serviciul de 
aplicatii de comunicare on-line, in timp real pentru rezidentii de a comunica cu membrii familiei 
aflate in strainatate, precum si de telefon. 
Centrul fiind situat In mijlocul comunei permite beneficiarilor de a iesi la plimbari si socializare 
cu comunitatea locala. 
Procedura prin care persoanele asistate isi pot exprima nemultumirile privind serviciile primite 
oral si scris.  
La internare beneficiarii si apartinatorii sunt informati despre modalitatilor de sesizare sau 
reclamatii. La intrare exista un registru de sesizari si reclamatii, dar si In sala de zi este o cutie 
destinat pentru acest scop.  

 conditii de petrecere a timpului liber: spatii amenajate pentru acest scop – camera de zi, 
filegorie din curte etc. 
 conditii de comunicare cu exteriorul - Centrul dispune de telefon, servicii de internet 

inclusiv aplicatii de comunicare on-line, In timp real pentru ca rezidentii sa aiba posibilitatea de 
a comunica cu membrii familiei aflati in strainatate. Centrul fiind situat In mijlocul comunei 
ofera beneficiarilor posibilitatea de a iesi la plimbari si socializare cu comunitatea locala.  
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
"Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice Casa Providentei are un impact pe mai multe 
nivele:  
-  Beneficarii directi - cele 16 persoane la care oferim o ingrijire de calitate, 
 - Beneficiarii indirecti -  

A. Apartinatorii beneficiarilor – prin beneficierea unui suport si sprijin fizic si moral prin oferirea  
    serviciilor de Ingrijire a membrilor de familie din varsta treia.  
B. Comunitatea locala prin: Oferirea locurilor de munca pentru localnici – 84 % din angajati sunt    

  localnici. 
C. Oferirea unor oportunitati de voluntariat 
D. Sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice a varstei treia." 

 Alte aspecte: 
Pentru promovarea si inbunatatire a serviciului social pentru persoanelor de varsta III, este 
important colaborarea intre alte centre, organizarea forumuri intre managementul centrelor, 
deschiderea pentru idei noi, oferirea cursurilor de perfectionare a personalului, dar si oferirea 
unei servicii extra pentru cei care lucreaza cu beneficiari vulnerabile. Sanatatea mintala a 
personalului este imperative si programe extra curriculare pentru recrearea lor este esential -  
workshopuri de managment de caz, teambuildinguri, programe recreationale si oferirea suportului 
psihic este esential. Daca personalul pe langa diplomele de ingrijire ating un nivel de 
profesionalism, beneficiarii vor benefica de o ingrijire de calitate. Pentru ei viata intr-un centru 
nu reprezinta ultimul pas inaintea sfarsitului vietii, doar un prag nou pentru un alt stil de viata. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  
Piata Trandafirilor Nr. 61, Tg. Mures, Jud.Mures,  
Nr.tel: 0265250191 
http://www.caritas-ab.ro/en/node/4038                     

   

http://www.caritas-ab.ro/en/node/4038
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Centrul De Recuperare "Daniel", judetul Bacau 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia "Centrul Daniel" 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul De Recuperare "Daniel" 
 

 Tipul serviciului social:  
Recuperare neuromotorie pentru copii si tineri cu dizabilitati 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
"Doamna Marioara Popa, presedinta Asociatiei, este una dintre acele mame care au trait 

drama de a pierde un copil. Toata aceasta suferinta i-a dat puterea sa lupte, astfel ca in data de 
5 iunie 1993 a deschis Centrul de Recuperare Neuromotorie “Daniel” (actualmente Asociatia 
"Centrul Daniel"). Anul acesta am sarbatorit un sfert de veac. Am fost printre primele organizatii 
care a pus Bacaul pe harta serviciilor sociale, fiind una dintre cele mai vechi organizatii de profil 
din Bacau, avand zeci de proiecte implementate si mii de beneficiari. Organizatia s-a impus ca un 
nume de referinta, ca un partener serios si eficient atat pentru alte organizatii furnizoare de 
servicii sociale, cat si pentru autoritati dar, mai ales, pentru cei care au beneficiat de pe urma 
serviciilor oferite. Asociatia "Centrul Daniel" este acum cunoscuta la nivel local si national si 
apreciata pentru calitatea serviciilor asigurate copiilor cu dizabilitati si familiilor acestora. In toti 
acesti ani Centrul Daniel a angajat specialisti care sa poata oferii servicii la cele mai Inalte 
standarde, a depasit multe bariere si a devenit un nume respectat si apreciat. 

Organizatia a stimulat si Incurajat dintotdeauna activitatea de voluntariat si de implicare 
civica In sustinerea integrarii copiilor cu deficiente In cadrul comunitatii. In atingerea acestui scop 
sunt implicate diferite persoane, provenind atat din cadrul liceelor, a absolventilor de 
kinetoterapie, psihologie, terapie ocupationala si asistenta social, cat si alte persoane ce doresc 
sa contribuie prin diferite modalitati la cresterea calitatii vietii copiilor beneficiari.  
25 de ani de activitate inseamna: 

- 25 x 2 de proiecte europene, nationale si locale  
- 250 de specialisti, practicanti si voluntari care ne-au sustinut misiunea de suflet 
- 2500 x 2 de beneficiari ai serviciilor noastre 
- 25 000 x 2 ore de terapii adecvate 
... continuam cu speranta pentru inca 25 de ani de servicii specializate in folosul comunitatii." 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

La inceput activitatea principala de recuperare a fost desfasurata de catre studenti ai 
Facultatii de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii din Bacau, sectia Kinetoterapie. Cu timpul 
serviciile noastre s-au dezvoltat astfel incat sa raspundem cat mai multor nevoi ale beneficiarilor 
nostri, iar in prezent reusim sa asiguram o gama diversificata de servicii, precum: Kinetoterapie, 
Logopedie, Terapie cognitiv – comportamentala, Art - terapie , Stimulare senzoriala, Dezvoltare 
abilitati de viata, Socializare, Consiliere psihologica, Asistenta sociala.  
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De-a lungul timpului am realizat un amplu proiect prin programul de cooperare romano-
elvetian, „Servicii speciale mobile pentru persoane cu dizabilitati din zone rurale” – proiect in 
parteneriat cu Espoiroumanie Elvetia si Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau.  

Incepand cu anul 2012 am initiat un amplu proiect cu scop integrativ pentru copii si tineri 
cu / fara dizabilitati, Festivalul International de Muzica Usoara pentru Copii si Tineret „STEA 
Printre Stele”, care anul acesta a ajuns la a VII-a editie. Pe langa faptul ca evenimentul reprezinta 
un bun cultural de interes local, national si international, acesta contribuie la o viata integrativa 
si participativa la viata socio-culturala a comunitatii din care copiii si tinerii cu sau fara dizabilitati 
fac parte. 

In cadrul asociatiei noastre am organizat atat cursuri de specializare si de training pentru 
specialistii, cat si cursuri pentru beneficiari si parinti. Asadar, de-a lungul timpului, au avut loc 
cursuri de calificare pentru persoanele cu dizabilitati, privind pregatirea si promovarea insertiei 
acestora pe piata muncii; cursuri pentru parinti; am instruit echipele mobile ale DGASPC Bacau 
privind “Tehnici de interventie la domiciliu”; cursuri de pregatire pentru echipa “Centrului Daniel” 
(cursuri privind tehnica Sherborne, cu specialisti din Anglia; noi tehnici de lucru, metode specifice 
de interventie kinetoterapeutica – dr. Mario Castagnini); tehnici de lucru prin arte combinate, 
sustinute de specialistii de la Funadatia de Sprijin Comunitar Bacau. 

Ca o necesitate in dezvoltarea serviciilor de recuperare, dar mai ales pentru a raspunde 
nevoilor de stimulare senzoriala a beneficiarilor nostri, in anul 2013, cu sprijinul INNER WELL 
Bacau, am amenajat si dotat Camera de Terapie Senzoriala din cadrul centrului. 

In anul 2017 am reusit sa dam viata proiectului nostru de suflet „Spatiul de terapii In aer 
liber”. Acesta a aparut ca o necesitate de a diversifica gama serviciilor, cat si pentru a raspunde 
nevoilor permanente ale beneficiarilor ai famiilor acestora de a desfasura programe terapeutice 
care sa acopere o varietate cat mai larga de medii de viata. Pentru a creste calitatea vietii 
beneficiarilor nostri, am adaptat si amenajat terasa intr-un spatiu destinat terapiilor in aer liber, 
sub forma unui loc de joaca, unde specialistii Centrului organizeaza activitati terapeutice 
integrante intre copii sau tineri cu dizabilitati si copii sau tineri tipici.".  
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
Rezultate in cei 25 de ani in folosul comunitatii:  

-  aproximativ 5000 de copii si tineri cu dizabilitati s-au recuperat sau si-au ameliorat 
simptomatologia prin intermediul serviciilor noastre oferite timp de 25 de ani; 

-  aproximativ 5000 de copii si tineri cu dizabilitati si-au dezvoltat autonomia personala si 
independenta, fiind integrati in familie si societate; 

-   s-au imbunatatit serviciilor de terapie oferite unui numar de aproximativ 170 de copii si 
tineri cu dizabilitati, anual, prin crearea unor noi servicii; 

-   aproximativ 250 de specialisti, practicanti si voluntari s-au format in lucru cu persoanele cu 
dizabilitati prin intermediul serviciilor noastre sociale; 
Principalul impact social este imbunatatirea vizibila a situatiei beneficiarilor nostri in 

comunitate, deoarece efectele negative generate de deficiente s-au redus, abilitatea de 
autoservire si de independenta fata de terti a crescut, gradul de insertie sociala este in continua 
crestere, prin intermediul activitatilor de socializare in diferite spatii publice s-au redus distantele 
sociale intre copii, micsorandu-se astfel marginalizarea. Totodata, adultii care au urmat cursurile 
noastre de specializare si-au imbunatatit abilitatile de lucru si de relationare cu copiii si tinerii cu 
dizabilitati, aplicand informatiile si tehnicile specifice de lucru dobandite in cadrul activitatilor 
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pe care le desfasoara in mediile lor si in domeniile in care activeaza (asistenta sociala, invatamant, 
kinetoterapie, psihologie, etc). De asemenea, implicarea voluntarilor si practicantilor in 
activitatile cu beneficiarii le-a schimbat perspectiva de a privi aceasta categorie de persoane, 
imbogatindu-si bagajul de cunostinte, iar ulterior angajandu-se in domenii de activitate specifice 
persoanelor cu dizabilitati. In anul 2017 s-au efectuat: 2496 de sedinte de recuperare 
kinetoterapeutica; 4014 sedinte de recuperare psihopedagogica; 1847 sedinte de consiliere; 100 
dintre beneficiari au participat pe rand la 23 de sedinte de socializare cu durata intre 1 – 3 ore (in 
total 30 de ore de socializare) din care 15 ore au fost imbinate cu activitatile de art – terapie; 
1600 de sedinte de asistenta sociala; au participat 52 de studenti – specializare kinetoterapie, 
insumand un numar de 250 de ore; 50 de campanii de promovare / sensibilizare a comunitatii cu 
privire la problematica persoanei cu dizabilitati.  

 
 Alte aspecte: 
De-a lungul celor 25 de ani de activitate am implementat 3 mari proiecte europene :  
 „Invatamant special pentru copiii cu handicap neuromotor care nu sunt cuprinsi in nicio 

forma  de invatamant” (1996-1997) - prin Programul „Phare Lien” 
 „Asistenta medicala si sociala la domiciliu” (1997-1998) - prin Programul „Phare Lien” 
 „Zbor fara aripi” - prin Programul Phare 2003, componenta Access Social 
 Incepand cu anul 2006, datorita noii oportunitati de finantare prin intermediul Legii 

350/2005, am aplicat si obtinut anual finantari nerambursabile pentru proiecte mici, dar 
care ne-au oferit posibilitatea continuarii si dezvoltarii serviciilor de recuperare atat de 
necesare beneficiarilor nostri. Iata care sunt aceste proiecte: 

Consiliul Local Bacau 
 „Centrul DANIEL – alternativa in recuperarea copilului cu handicap neuro-motor” - 2006 
 “Recuperare neuromotorie – nevoie esentiala a copilului cu handicap” – 2007 
 “Sanse egale pentru copii cu handicap” - 2008 
 “ Si eu pot!” – 2009 
 ""Centru comunitar de reintegrare sociala!"" – 2010  
 ”Pasi spre viitor” – 2011  
 „Recuperarea – prioritatea pentru reintegrarea sociala” – 2012 
 „Preventie, interventie timpurie – recuperare” – 2013 
 “Acceptarea - cheia integrarii” – 2014 
 „Dezvoltarea personala – pas important spre viitor” – 2015 
 „Utilizarea tehnologiei in programele de recuperare” – 2016 
 „Utilizarea artelor combinate in programele de recuperare I” – 2017 
 - Festivalul International de Muzica Usoara pentru Copii si Tineret „STEA Printre Stele” – 

editia a VII-a – 2018 
 „Utilizarea artelor combinate in programele de recuperare II” - 2018 

Consiliul Judetean Bacau 
- “Primii pasi spre independenta” – 2016 
- “Utilizarea tehnologiei in programele de recuperare” - 2016 
- “Socializam – Ne Integram” – 2015 
- “Recuperare – reintegrare – dezvoltare personala” - 2014 
-  Festivalul National de Muzica Usoara pentru Copii „STEA Printre Stele” – 2012/ 2013 /2014 / 

2015 / 2016 
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- “Modele de bune practici in serviciile sociale din mediul rural” - 2008 
- “Centrul Daniel - o sansa pentru copiii cu handicap din mediul rural” – 2007 
 O alta prevedere legislativa care ne-a dat posibilitatea sa continuam si sa dezvoltam 
programele specifice de recuperare este Legea 34/1998. Prin aceasta lege, Ministerul Muncii pune 
la dispozitia ONG-urilor subventii pentru acordarea de servicii sociale. Astfel, incepand cu anul 
2008 si pana in anul 2016 am obtinut subventii pentru serviciile de recuperare oferite in cadrul 
proiectului “Schimbam viitorul Impreuna”.  

Beneficiarii nostri sunt copii si tineri cu diferite tulburari de dezvoltare, precum: 
afectiuni genetice, afectiuni neuromotorii, afectiuni oncologice, afectiuni neurologice, 
tulburarare de spectru autist, hipoacuzie, intarziere in dezvoltarea limbajului, tulburari de limbaj, 
atitudine corporala vicioasa.". 
 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str Pictor Andreescu, Nr. 5, Jud Bacau,  

Nr.tel: 0234583036 

http://www.centruldaniel.ro/  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centruldaniel.ro/
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Centrul de consiliere si sprijin pentru copii si parinti separati sau in risc de 
separare -  Asociatia Alternative Sociale, judetul Iasi 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia Alternative Sociale, Judetul Iasi 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de consiliere si sprijin pentru copii si parinti separati sau in risc de separare 
 

 Tipul serviciului social:  
Consiliere si sprijin pentru copii si parinti separati sau in risc de separare 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Modelul de buna practica propus se refera la dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala, 

psihologica si juridica dedicat copiilor in risc de separare de parinti. In mod specific, serviciile 
oferite privesc copiii afectati de migratia pentru munca sau copiii cu parintii in detentie. Modelul 
propus a fost deja diseminat la nivel national si chiar international prin intermediul a doua 
metodologii de lucru. 

Aspectele care fac din modelul propus unul de buna practica sunt urmatoarele: 
1. este bazat pe experienta concreta de asistenta sociala, psihologica si juridica a copiilor 

vulnerabili si a familiilor acestora acumulata de Alternative Sociale in 20 de ani de activitate. 
Peste 2500 de copii afectati de migratia pentru munca sau cu parintii in inchisoare au fost 
asistati in cadrul Centrului. 

2. este fundamentat pe cercetarea stiintifica, de aprofundare a cunoasterii particularitatii 
situatiei copiilor afectati de migratia pentru munca sau a copiilor cu parintii in penitenciar. 
Cu privire la ambele grupuri Alternative Sociale a realizat primele cercetari din Romania 
(copii singuri acasa, copiii detinutilor) respectiva prima cercetare din lume referitoare la 
impactul revenirii acasa a copiilor remigranti. 

3. abordarile propuse au fost verificate in practica si se bucura de recunoasterea comunitatii 
profesionale prin premiile castigate (Gala Societatii Civile - Premiul I la sectiunea „Educatie 
si cercetare”, 2007&2008 pentru serviciile si metodologia de asistenta sociala, psihologica si 
juridica a copiilor afectati de migratia pentru munca, Premiul II la sectiunea Apararea 
drepturilor individuale/colective, 2016, pentru asistenta copiilor cu parinti detinuti) prin 
sustinerea financiara oferita (Organizatia Internationala pentru Migratie, UNICEF etc. - 
proiecte de asistenta, respectiv de dezvoltare profesionala a sute de profesionisti de la 
nivelul Moldovei in cadrul unor sesiuni de formare, iar peste 6000 de exemplare din 
metodologiile de lucru utilizate in modelul de bune practici propus au fost tiparite si 
distribuite prin intermediul DGASPC din intreaga tara) sau in cadrul unor colaborari de succes 
(http://www.alternativesociale.ro/ro_RO/familie-si-copil/). 

4. designul modelului propus tine cont de lipsurile sistemului de asistenta sociala din Romania 
(numar redus de asistenti sociali, lipsa pregatirii universitare si/sau specifice de lucru cu 
grupurile vulnerabile vizate), oferind cunostinte teoretice, cadrul legislativ relevant dar si 
instrumentele care sa permita un management de caz eficient, atat prin intermediul 
metodologiilor de lucru distribuite cat si in cadrul colaborarilor pe caz. 
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5. abordarile pe care este fundamentat modelul propus (studii, metodologii de asistenta 
sociala, psihologica si juridica) au fost prezentate in Parlamentul European exportate si in 
alte tari europene in cadrul unor proiecte internationale 

http://www.childrenleftbehind.eu/2011/03/brussels-conference-on-left-behind-2-march 
2011/,  
http://www.childrenleftbehind.eu/2013/04/round-table-discussion-brussels-24-april-2013/). 
6. experienta acumulata de specialistii Alternative Sociale a condus la realizarea si 

implementarea de programe de formare pentru specialisti, campanii de 
informare/sensibilizare regionale, nationale si internationale (cu sprijinul MAE), realizarea 
si diseminarea de recomandari vizind politicile sociale referitoare la grupurile vulnerabile 
vizate etc. 

Avand in vedere cele de mai sus consideram ca modelul propus este cu relevanta si replicabilitate 
la nivel national. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

- fundamentarea serviciilor, instrumentelor, abordarilor propuse pe cercetari nationale 
unice (2013 – „Copiii cu parintii aflati in detentie, interventie pentru atenuarea consecintelor 
negative si imbunatatirea starii de sanatate mintala”, consortium alcatuit din Universitatea 
Huddersfield si Partners for Prisoners Support Group (UK); Universitatea Tehnologica din Dresda si 
Treffpunkt e.V. (Germany) si Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, 2012 – „Remigratia copiilor 
romani 2008 – 2012”, 2008 – „Analiza la nivel national asupra fenomenului copiilor ramasi acasa 
prin plecarea parintilor la munca in strainatate”, studiu realizat cu sprijinul financiar al UNICEF 
Romania, 2006 – „SINGUR ACASA! Studiu efectuat in zona Iasi asupra copiilor separati de unul sau 
ambii parinti prin plecarea acestora la munca in strainatate”),  

- constituirea interventiilor propuse in metodologii de lucru (publicatii de sine statatoare, 
care pun la un loc elemente teoretice, cadrul juridic, instrumente care sa faciliteze managementul 
de caz - „Metodologie de asistenta psihosociala a copiilor remigranti” (2012), „Metodologie de 
lucru in asistenta victimelor traficului de persoane, copilului singur acasa ca urmare a migratiei 
parintilor pentru munca si a copilului victima a abuzului” (2012), „Manual pentru profesionistii 
care lucreaza cu copiii singuri acasa ca urmare a plecarii parintilor la munca in strainatate” (2009), 
„Ghid pentru parintii care pleaca la munca in strainatate” (2009), „Metodologie de asistenta 
sociala, psihologica si juridica a copiilor ramasi singuri acasa ca urmare a plecarii parintilor la 
munca in strainatate” (2007) verificate (de comunitatea de profesionisti in domeniul serviciilor 
sociale, de experti nationali si internationali in domeniile abordate) si diseminate la nivel national. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Beneficiarii directi ai Centrului sunt peste 2500 de copii si familiile acestora din regiunea de 
Nord-Est in risc de separare de parinti (copiii cu parintii plecati la munca in strainatate, copiii cu 
parinti detinuti s.a.) au primit servicii de asistenta sociala, psihologica si juridica pentru cresterea 
rezilientei si dezvoltarii unor mecanisme de coping sanatoase. 

Peste 200.000 de membri ai publicului larg care au beneficiat de informare si sensibilizare 
pe tema efectelor separarii copiilor de parinti, de sfaturi si sugestii cu rol in dezvoltarea 
capacitatii copiilor de a face fata incercarilor prin care trec, respectiv a parintilor si a persoanelor 
de ingrijire de a asigura protectia si ingrijirea copiilor ramasi singuri acasa. Reprezentantii 

http://www.childrenleftbehind.eu/2011/03/brussels-conference-on-left-behind-2-march%202011/
http://www.childrenleftbehind.eu/2011/03/brussels-conference-on-left-behind-2-march%202011/
http://www.childrenleftbehind.eu/2013/04/round-table-discussion-brussels-24-april-2013/


                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 19  

 

consiliilor comunitare consultative au participat la intalniri de constientizare si actiune pentru 
facilitarea reintegrarii sociale a parintilor liberati din penitenciar. 

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt peste 40 de comunitati rurale si urbane din regiune 
unde au fost implementate activitatile de asistenta, inclusiv profesionistii din serviciile de 
asistenta sociala de la nivelul comunitatii sau din penitenciarele Iasi si Vaslui care au avut ocazia 
sa isi dezvolte experienta de lucru cu copiii si familiile afectate de migratie sau de detentia unui 
parinte in cadrul activitatilor comune de management de caz, cadrele didactice etc.  

 
 Alte aspecte: 

Este un serviciu dezvoltat de 14 ani si care va fi util atata timp cat Uniunea Europeana face 
eforturi pentru a spori mobilitatea echitabila a fortei de munca in Europa prin eliminarea 
barierelor care o franeaza. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

SOSEAUA NICOLINA NR. 24, BL. 949, PARTER, JUD IASI, 700733, 

Nr.tel.: 0332405476 

http://www.alternativesociale.ro/ro_RO/familie-si-copil/ 

https://www.facebook.com/Asociatia.Alternative.Sociale/  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alternativesociale.ro/ro_RO/familie-si-copil/
https://www.facebook.com/Asociatia.Alternative.Sociale/


                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 20  

 

Centrul de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei in familie – 
Asociatia ANAIS, Bucuresti 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia ANAIS 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei in familie 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Specificul centrului de consiliere este acela ca inca de la infiintare (2012) faciliteaza 

beneficiarilor care se afla pe raza Municipiului Bucuresti accesul gratuit la o gama complexa de 
servicii specializate, precum: 

- Consiliere si indrumare sociala; 
- Consiliere psihologica/psihoterapie individuala si de grup; 
- Consiliere juridica; 
- Redactarea si intocmirea dosarului pentru instanta de judecata in vederea obtinerii 

 ordinului de protectie; 
- Asistarea victimei In fata instantei de judecata in vederea obtinerii ordinului de protectie, 

 faza procesuala fond si apel; 
- Asistarea victimei in fata organelor de politie, in caz de necesitate; 
- Redactarea de plangeri penale si alte documente juridice; 
- Redactarea de adrese/solicitari catre institutii/organizatii conexe, cum ar fi autoritatea 

 publica locala cu atributii privind protectia copilului; 
- Informarea victimei cu privire la alte drepturi ale acesteia sau ale copiilor minori, altele 

 decat cele ce reies din Legea 217/2003 republicata; 
- Consiliere vocationala si sprijin in integrarea pe piata muncii; 
De la intrarea in vigoare a ordinului de protectie (mai 2012) si pana in prezent am asigurat 

pregatirea dosarelor pentru instanta de judecata si asistarea in instanta pentru obtinerea ordinulu 
de protectie in aproximatix 300 de cazuri, in 80% dintre dosare a fost emis un rdin de protectie 
pentru victima.  
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Complexitatea serviciilor oferite gratuit grupului tinta cu accent pe serviciile juridice 
(inclusiv asistare in fata instantei de judecata in vederea obtinerii ordinului de protectie). Acestea 
se completeaza cu implicarea activa a specialistilor care isi desfasoara activitatea in cadrul 
centrului in grupuri de lucru de initiativa si modificare legislativa in domeniu, confeinte nationale 
si internationale. 
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 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
In cei 6 ani de activitatea a Centrului de consiliere au fost inregistrati 888 de beneficiari 

dintre care un numar de aproximativ 300 au solicitat formularea unei cereri privind emiterea unui 
ordin de protectie. O parte din hotararile obtinute in dosarele privind emiterea unui ordin de 
protectie au fost incluse in prima lucrare juridica care abordeaza tema violentei in familie, 
"Violenta in familie. practica judiciara comentata", pe care Asociatia ANAIS a lansat-o in luna 
noiembrie 2017. Colaborarea directa cu Politia Capitalei a contribuit la distribuirea materialelor 
informative cu privire la serviciilor oferite direct persoanelor aflate in nevoie.  

 
 Alte aspecte: 

Colaborarea directa cu institutiile locale si centrale cu atributii in domeniu in vederea 
oferirea unor servicii complete beneficiarilor, acolo unde este necesar de completarea gamei de 
servicii. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la:  

nr.tel: 0736.380.879 

email: contact@asociatia-anais.ro 

www.asociatia-anais.ro  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@asociatia-anais.ro
http://www.asociatia-anais.ro/
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Centrul social de urgenta Phoenix Tulcea 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul social de urgenta Phoenix Tulcea 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu social cu cazare pe perioada determinata 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Initierea serviciului are la baza evaluarea nevoilor populatiei, studiu calitativ si cantitativ 

efectuat de catre DAPS Tulcea. In urma acestui studiu s-a concluzionat ca infiitarea unui serviciu 
care sa aiba ca obiect asigurarea protectiei sociale a PAFA, facilitarea accesului la servicii de 
gazduire si ingrijire, la servicii destinate integrarii sociale, de combatere a excluziunii sociale, 
precum si dezvoltarea parteneriatului public-privat, reprezinta, la data respectiva, o necesitate 
stringenta a judetului Tulcea.  

Oportunitatea infiintarii serviciului este justificata si de faptul ca la nivelul municipiului, 
nici in sectorul public si nici in cel privat nu exista un centru social care sa asigure servicii 
persoanelor fara adapost. Anual sunt realizate cercetari privind descrierea si problemele 
persoanelor fara adapost care au beneficiat de servicii, din cuprinsul carora reiese ca mentinerea 
activitatii centrului raspunde nevoilor sociale identificate la nivelul comunitatii. Pe baza acestor 
studii si valorificand experienta acumulata de-a lungul timpului, activitatea centrului a fost 
adaptata la nevoile specifice diferitelor categorii de beneficiari.  

Descrierea serviciului: Este un serviciu comunitar aflat in subordinea Directiei de Asistenta 
si Protectie Sociala Tulcea, fara persoanalitate juridica, infiintat prin PIN “Combaterea excluziunii 
sociale a persoanelor fara adapost prin crearea de centre sociale de urgenta”, selectat si aprobat 
prin Ordinul nr. 705/26.09.2006. In cadrul centrului sunt oferite atat servicii in urgenta, dar si 
servicii proactive de sprijin pentru incluziunea sociala, cu accent pe constientizarea problemei si 
implicarea activa in rezolvarea acestora. Serviciile oferite sunt de la igienizare, cazare, hrana, 
evaluare medicala, sociala si psihologica, pana la servicii de consiliere, educatie pentru sanatate, 
servicii de orientare pe piata muncii. Elementul cheie al serviciului este ca ofera servicii integrate 
pentru beneficiari. Fiecare caz in parte este solutionat de catre o echipa multidisciplinara care 
colaboreaza pentru corelarea nevoilor beneficiarului cu serviciile acordate.  

Beneficiarii sunt consultati si implicati in oferta de servicii, fiind o parte activa a acestui 
proces, de la evaluarea continua a nevoilor, la contributia in desfasurarea programelor de 
reintegrare.Pentru acordarea unei game adaptate si variate de servicii se lucreaza in parteneriat 
cu principalii furnizori din municipiu, astfel fiind posibil succesul programelor de reintegrare 
sociala. Respectarea standardelor si preocuparea continua pentru calitatea serviciilor a facut ca 
specificul serviciului sa fie imbunatatit si adaptat an de an.  

Activitatea este reglementata de proceduri si regulamente interne care sprijina drepturile 
beneficiarilor. Sunt prevazute de asemenea mecanisme de evaluare si control care sa asigure 
atingerea obiectivelor si respectarea prevederilor legale. 
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Aria activitatii o reprezinta integrarea sociala a persoanelor fara adapost sau in risc de a-si 
pierde locuinta, urmarind:  

-    primirea si gazduirea persoanelor fara adapost,  
-    consilierea psihologica, profesionala, familiala, suport emotional 
-    sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si/sau documentelor de stare civila 
-    sprijin pentru gasirea unui loc de munca si inscrierea la cursuri de calificare/recalificare 
-    sprijin pentru obtinerea altor drepturi sau beneficii sociale 
-    sprijin pentru gasirea unei solutii de locuire 
-    asistenta medicala si educatie pentru sanatate 
-   educatie formala si nonformala in vederea asimilarii cunostintelor si deprinderilor   

   necesare integrarii sociale. 
Categoria de beneficiari: 
-  persoane si familii cu sau fara copii, care si-au pierdut locuinta din diverse motive 

(incapacitate de plata a cheltuielilor de intretinere, abuzuri, escrocherii, inselaciuni, 
jafuri, talharii, etc) , indiferent de perioada de timp petrecuta in strada 

-   persoane/familii aflate in risc de a ramane in strada 
-   adolescenti proveniti din centrele de institutionalizare care dupa implinirea varstei de 18 

ani nu au o solutie de locuire 
-   persoane private de libertate care dupa ispasirea pedepsei sunt lipsite de adapost 
-  persoane victime ale traficului de persoane sau ale violentei in familie, in perioada 

urgentei 
-  persoane varstnice sau cu handicap pana la data solutionarii dosarelor de institutionalizare 
    in centre de specialitate. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

- Interdisciplinaritatea: gama larga de servicii si lucrul in parteneriat interinstitutional 
pentru rezolvarea nevoilor beneficiarilor; 

- adaptabilitatea serviciilor oferite la specificul beneficiarilor: serviciul se adreseaza unei 
categorii largi de beneficiari, cu nevoi si cu un parcurs diferit, dar care au ca trasatura comuna 
lipsa locuintei (de la tineri iesiti din inchisoare, tineri proveniti din sistemul de protectie a 
copilului, familii singure sau cu copii minori, persoane in incapacitate de munca si pana la 
persoane varstnice); 

- lucrul in preventie : beneficiarii centrului sunt atat persoane care din diverse motive si-au 
pierdut locuinta, dar si persoane in risc iminent de a-si pierde locuinta. De asemenea, sunt eligibile 
persoanele care, desi au locuinta, traiesc in conditii improprii, care le pun viata in pericol;  

- acordarea de servicii inclusive: pentru cei care au familii, un element important il 
reprezinta lucrul cu familia si posibilitatea de a accesa un pachet de servicii inclusive (facilitarea 
accesului la servicii de sanatate, servicii educationale pentru copiii de varsta scolara, consiliere 
pentru parinti, orientarea pe piata muncii, etc); 

- lucrul cu beneficiarul vizeaza cauza problemelor si inlatura, pe cat posibil, efectele 
negative resimtite; 

- responsabilizarea beneficiarului fata de problemele pe care le intampina si fata de 
problemele colectivitatii: dezvoltarea unor abilitati pe perioada sederii in centru care plaseaza 
beneficiarul in zona in care constientizeaza ajutorul pe care il primeste ca pe un ajutor temporar, 
ca pe o persoana care este activa si se implica in activitatile centrului, nu ca pe o persoana care 



                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 24  

 

primeste serviciile in mod pasiv. Acest nou mod de lucru face ca internarile in centru sa fie o 
perioada de invatare pentru a reveni la o viata independenta si nu ca serviciu ce creaza 
dependenta prin usurinta cu care pot fi accesate serviciile. 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
Pentru beneficiari: 

- imbunatatirea calitatii vietii si reintegrarea sociala a persoanelor fara adapost, prin 
 asigurarea conditiilor minime de viata, sprijinirea in gasirea unui loc de munca si/sau a 
 unei locuinte; 

- asigurarea accesului la drepturile sociale de care pot dispune conform legislatiei in vigoare 
 (acte de identitate, indemnizatii, pensii) 

- schimbarea comportamentului specific ca urmare a consilierii 
- imbunatatirea starii de sanatate fizica si psihica a beneficiarilor  
- dezvoltarea abilitatilor sociale 
- dezvoltarea sentimentului de utilitate si apartenenta prin valorizarea talentelor, 

 capacitatilor, abilitatilor si experientelor de viata 
Pentru comunitate: 

- cresterea responsabilitatii autoritatilor locale si a institutiilor publice implicate in 
 acordarea de servicii 

- cresterea participarii si implicarii comunitatii si beneficiarilor centrului in acordarea 
 serviciilor sociale (moblizarea de resurse voluntare, deschiderea centrului de donatii, 
 implicarea activa a beneficiarilor in rezolvarea problemelor comunitatii, etc) 

- scaderea riscului de transmitere a bolilor contagiose (TBC, boli cu transmitere sexuala, 
 etc) ca urmare a efectuarii analizelor medicale obligatorii de acces in colectivitate si 
 monitorizarea starii de sanatate  

-  scaderea numarului de internari in SJU, in special pe perioada sezonului rece cand sectiile 
 spitalului erau aglomerate de persoane care se adaposteau de frig sau cu afectiuni specifice 
 (degeraturi,hipotermii, come alcoolice) 

- scaderea fenomenului infractional in randul persoanelor fara adapost prin identificarea, 
 amprentarea si referirea acestora centrului social de urgenta de catre Politia Locala sau 
 Inspectoratul de Politie Judetean.  

 
 Alte aspecte: 

- unicitatea si utilitatea serviciului in zona sud-est: CSUP este singurul serviciu care se 
 adreseaza persoanelor fara adapost din Dobrogea 

- CSUP colaboreaza cu autoritatile locale din mediul rural, lipsite de capacitate proprie de 
 a gestiona fenomenul persoanelor fara adapost, astfel ca reprezinta o zona tampon pana 
 la rezolvarea situatiei locative a persoanelor domiciliate in judet 

- beneficiarii centrului sunt incurajati si ajutati sa ramana membri activi ai comunitatii (sunt 
 implicati in activitati de intrajutorare a persoanelor varstnice, sunt membri voluntari in 
 diverse campanii de distribuire a donatiilor, etc). 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
Str. Isaccei 36, Tulcea, jud. Tulcea,  
nr.tel: 0240513641 
www.daps.ro                                                 

http://www.daps.ro/
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Camin pentru persoane varstnice "Casa Providenta", judetul Cluj 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia de Caritate Casa Providenta 
 

 Denumirea serviciului social:  
Camin pentru persoane varstnice "Casa Providenta" 
 

 Tipul serviciului social:  
Servicii de tip rezidential pentru persoane varstnice prin care isi propune sa vina in ajutorul 
persoanelor de varsta a III-a precum si a famililor si apartinatorilor acestora. 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Caminul pentru persoane varstnice se aliniaza la prevederile Cartei Sociale Europene, ratificata 

de Romania prin Legea nr. 74/1999, in care sunt reglementate un set de drepturi sociale 
fundamentale ale beneficiarilor, printre care putem aminti: dreptul la asistenta sociala si 
medicala, dreptul de a beneficia de servicii sociale, dreptul persoanelor varstnice la asistenta 
sociala. Existenta acestei unitati de asistenta sociala este in acord cu valorile si principiile 
enuntate de Legea nr. 292/2011, legea asistentei sociale. Segmentul populational pentru care se 
ofera servicii sociale si socio-medicale in cadrul Asociatiei de Caritate „Casa Providenta” se inscrie 
in prioritatile guvernului, respectiv Ordinul nr. 1685/2015.  

Constructia actualei unitati de asistenta sociala s-a finalizat in anul 2016, cladirea se ridica la 
standarde de nivel international, oferind, prin calitatea serviciilor si confortul material, 
bunastarea necesara ingrijirii persoanelor varstnice. Cladirea cuprinde: demisol (aici aflandu-se: 
spalatoria, calcatoria, centrala termica, vestiar angajati, camera pentru deseuri), parter (camere 
beneficiari, birou, cabinet medical, sala de mese); etajul I (aici se afla camere beneficiari, sala 
de activitati si pentru kinetoterapie). Atat la parter, cat si la etajul I, se afla o baie comuna.  

Caminul asociatiei ofera cazare in camere cu 1-4 paturi, doua dintre camere avand si baie 
proprie, restul camerelor beneficiaza de 2 bai comune la parter, respectiv 4 bai la etajul unu, TV 
cablu, doua sali multifunctionale atat la parter cat si la etajul 1 (servirea mesei, activitati 
recreative, socializare), sala pentru vizitele familiale, curte spatioasa pentru plimbari si 
petrecerea timpului liber.  

Intrarea in camin, camerele, baile si coridoarele sunt special amenajate (mobilier adecvat, 
bare de protectie, rampe speciale de acces), avand in vedere nevoile persoanelor asistate. 

Bucataria este dotata la standarele de calitate in vigoare, hrana este preparata avandu-se in 
vedere normele de igiena si tinandu-se cont de patologia si necesitatile calorice si nutritive ale 
fiecarui beneficiar. Alimentele se pastreaza in frigidere si in depozitul special amenajat. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Beneficiarii caminului sunt selectionati in functie de datele regasite in ancheta sociala. 
Criteriile de selectionare au in vedere: gradul de dependenta, irecuperabilitatea structurilor 
functionale sau instrumentale, lipsa de suport a apartinatorilor.  

Pentru toti beneficiarii s-au structurat activitati care sa combata progresia bolii in vederea 
mentinerii unei stari de sanatate constante sau ameliorate. Pe langa demersurile zilnice 
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recuperative s-au organizat activitati recreative si de stimulare a activitatii cerebrale, in vederea 
mentinerii unui tonus vital esential procesului terapeutic.  

Pentru beneficiarii acestui camin s-au realizat urmatoarele servicii recuperative: recuperare 
conservativa, activitati de terapie ocupationala, asistenta medicala si sociala, reabilitare 
medicala si sociala.  

Activitatile de recuperare conservativa s-au canalizat asupra pacientilor care prezinta 
afectiuni cronice sau afectiuni degenerative in vederea stagnarii procesului degenerativ. La 
asistatii cu dependenta partiala s-a incercat recuperarea abilitatilor necesare realizarii unor 
activitati cotidiene (intretinerea propriei igiene, activitati menajere, etc.). In acest program de 
recuperare kinetoterapeutul a avut o contributie foarte importanta, organizand sedinte de 
gimnastica individuala si de grup.  

A fost organizat programul „Clubul de conversatie” care se desfasoara o data pe saptamana 
si cuprinde activitati diverse: auditii muzicale, vizionari de filme artistice, discutii pe teme 
artistice si culturale, istorice, geografice, subiecte legate de stiinta si tehnica, inventii si 
curiozitati. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Crearea conditiilor optime de viata in ceea ce priveste cazarea, alimentatia, asistenta 
personala prin identificarea nevoilor beneficiarilor si oferirea de activitati si servicii. 

Mentinerea si imbunatatirea relatiilor cu familia si cu mediul social, prin incurajarea vizitelor 
familiei si apartinatorilor precum si prin crearea conditiilor sociale favorabile.  

Supravegherea starii fizice si psihice de sanatate prin asistenta medicala, asistenta sociala 
si prin servicii de recuperare si reabilitare. 

 
 Alte aspecte: 

Comisia de admitere evalueaza dosarul potentialului beneficiar, se ia in considerare cererea 
si dorinta persoanei interesate si a familiei/a reprezentantului legal a acestuia, de asemenea si 
nevoile acestuia socio-medicale. De asemenea se face o analiza cu privire la situatia potentialului 
beneficiar si se analizeaza in ce masura serviciile oferite de catre Asociatia de Caritate Casa 
Providenta, pot raspunde nevoilor acestuia.  

Criteriile de admitere sunt obiective si transparente, nu lasa loc de discriminare pe baza de 
sex, apartenenta politica, religie, etnie. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Somesul Rece, Nr. 1195d, Comuna Gilau, Jud. Cluj,  

nr.tel.: 0723526322 
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Camin ingrijire persoane varstnice, Asociatia Fileo, judetul Cluj 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia Fileo, Cluj 
 

 Denumirea serviciului social:  
Camin ingrijire persoane varstnice 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru rezidential 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Caminul ingrijire persoane varstnice s-a infiintat din fonduri proprii in anul 2010, ca urmare 

a necesitatii serviciilor sociale adresate persoanelor varstnice, in urma modificarilor sociale si 
medicale aparute in contextul dezvoltarii societatii romanesti. Tocmai pentru acest lucru, s-a 
considerat imperios necesar ca serviciile oferite sa se plieze pe nevoile individuale ale fiecarei 
persoane in functie de statusul social, varsta, boli cronice si implicit gradul de dependenta sociala.  

In anul 2017, centrul a oferit servicii sociomedicale unui numar total de 56 de persoane 
varstnice, iar pana in noiembrie 2018 s-au acordat servicii sociomedicale unui numar total de 44 
de persoane varstnice. 

Serviciile oferite sunt: ingrijirea si supravegherea permanenta a beneficiarilor, 
administrarea medicamentelor, consultatii si consiliere medicala asigurate de catre medicul 
voluntar al caminului, consiliere sociala, socializare si terapii ocupationale, recreere, gazduire, 
ingrijire spirituala.  

Activitatile desfasurate sunt: terapii ocupationale ( realizarea diverselor obiecte sau 
decoratiuni cu ocazia evenimentelor importante, dezvoltarea memoriei si cognitiei prin jocuri 
interactive, relaxare prin muzica si dans, cerc de literatura, etc), jocuri de grup sau de societate 
( jocuri cu mingea, rummy, table, sah, puzzle, etc). 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Centrul rezidential colaboreaza in permanenta cu instituiile publice precum Scoala 
Gimnaziala din Luna de Sus, Biserica Ortodoxa din Luna de Sus, Biserica Reformata din Luna de 
Sus si primaria comunei Floresti de care apartine centrul. Aceste colaborari se realizeaza in baza 
unor protocoale de colaborare incheiate cu aceste insitutii.  

In ceea ce privesc nevoile medicale ale beneficiarilor, centrul asigura si faciliteaza accesul 
acestora la consulatii de specialitate in cadrul caminului. 

Personalul de conducere este interesat in permanenta sa ofere servicii cat mai adecvate din 
punct de vedere calitativ persoanelor internate in centru pentru ca acestia sa se simta ca acasa. 
Conditiile de cazare oferite de centru sunt in continuua modernizare, iar serviciile oferite sunt 
conform standardelor minime de calitate impuse prin legistatia in vigoare. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Rezultatele activitatii centrului reprezinta indicele cel mai important al calitatii serviciilor 
oferite. Media lunara a persoanelor varstnice care au beneficiat de servicii sociale in cadrul 
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centrului rezidential este de 25 de persoane in anul 2017. Dintre acestia un procent de 70% s-au 
simtit mai bine dupa internarea in centru si chiar si-au refacut motricitatea si capacitatea de a 
realiza anumite activitati usoare, iar un procent de 85% si-au mentinut capacitatile proprii pe tot 
parcursul sederii in centru. In 80% din cazuri, persoanele care prezentau la internare, si nu numai, 
diverse rani (atat superficiale, cat si de profunzime) s-au ameliorat considerabil, iar in unele cazuri 
s-au vindecat total.  

Un numar restrans de persoane este reintegrat in societate, majoritatea dupa ce si-au 
revenit considerabil si nu mai necesita asistenta. 

Marea majoritate a persoanelor internate se simt mult mai bine decat acasa, datorita 
faptului ca sunt asistati in permanenta, ca au cu cine sa socializeze si nu mai trebuie sa isi faca 
griji pentru activitatile de zi cu zi pe care nu le mai pot realiza, iar acest lucru reiese si din 
chestionarele pe care le completeaza la inceputul ficarui an atat ei cat si apartinatorii acestora. 

Serviciile oferite in centru au un impact major si asupra apartinatorilor persoanelor 
varstnice, care primesc un real ajutor in ceea ce priveste ingrijirea acestora si supravegherea 
permanenta care este apropape imposibil de realizat la domiciliul acestora, fiecare in parte avand 
propria familie, si propriile probleme pe care trebuie sa le depaseasca.  

 
 Alte aspecte: 

Serviciile sociomedicale se regasesc in toate centrele rezidentiale destinate persoanelor 
varstnice, insa consideram ca aspectele de o importanta majora o constituie profesionalismul 
personalului de specialitate, empatia si grija fata de persoanele internate intr-un centru 
rezidential si orientarea catre imbunatatirea calitatii vietii persoanelor care prezinta risc de 
marginalizare sociala, de cele mai multe ori fiind considerati inutili. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Romulus Vuia Nr. 182, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 

 Nr.tel.: 0751499177 

www.caminvarstnicifileo.ro  

 

   

 

 

 

 

 

http://www.caminvarstnicifileo.ro/
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Centrul de Zi Oaza Copiilor – Asociatia Non Profit Oaza, judetul Arad 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia Non Profit Oaza, jud. Arad 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de Zi Oaza Copiilor 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu de zi 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Activitatile in centrul de Zi Oaza Copiilor al Asociatiei Oaza se deafasoara astfel: 
1. Un program de afterschool pentru copiii cu varste cuprinse intre 6 si 11ani. Acestia vin la 

centru direct de la scolile in care invata, dupa orele de studiu. La centru ei primesc o masa calda 
si sprijin la rezolvarea temelor pentru acasa. Pe langa aceste doua activitati, copiii au acces la 
urmatoarele activitati: dezvoltare personala facuta de psihologul asociatiei, limba engleza 
predata de un vorbitor nativ al acestei limbi, educatie moral crestina, o activitate numita : 
""Invatam sa traim sanatos"" - in care copiii invata sa aleaga corect ce consuma fie ca alimente , 
fie in mediul online, fie ca prieteni, sa fie implicati in comunitate si sa faca miscare, si mai apoi 
o activitate de creatie care poate fi lucru manual sau sceneta de teatru sau pregatirea unui 
spectacol tematic. 

2. Pentru copiii cu varste cuprinse intre 12 si 14 ani - acesti copii intra intr-un program de 
meditatii la limba romana si matematica. Cei ce doresc , si in acest an majoritatea, pot participa 
si la celelalte activitati ale centrului. Lunar, copiii primesc cadou vizionarea unui film pe ecran 
mare (cu suc si popcorn), in semn de apreciere pentru eforturile pe care le depun pentru a deveni 
mai buni.  

3. Pentru familiile copiilor - se deruleaza programe de tip scoala parintilor de doua ori pe 
an, iar acolo unde este nevoie, Asociatia intervine cu sprijin financiar si material pentru sustinerea 
membrilor familiei. 

4. Asociatia deruleaza si un program pentru mamici cu copii mici, cateva luni pe an, atat cat 
vremea buna permite. Acest program se deruleaza ca si un grup de suport pentru mamicile care 
sunt acasa impreuna cu copiii timp de 2 sau 3 ani. 

Proiectele 1,3 si 4 sunt derulate de Asociatie de 16 ani, iar proiectul 2 numai din anul 2018.  
 

 Elementele de noutate si originalitate: 
Elementele de noutate ale Centrului nostru de zi sunt activitatile pe care le derulam atat 

pentru copii cat si pentru adulti: dezvoltare personala pentru copii, limba engleza, educatie moral 
crestina, activitati de creatie, activitate care sa-i convinga pe copii sa aleaga corect in viata, 
grupul de suport pentru mamici cu copii mici, plus scoala parintilor. Un alt element de originalitate 
este faptul ca, in planul de servicii oferit copiilor, Asociatia urmareste dezvoltarea copiilor pe 
urmatoarele 5 planuri: educational, fizic, emotional, social si spiritual si ca, in realizarea planului 
sunt implicati atat specialistii Asociatiei, familia cat si persoane cu impact in vietile copiilor cum 
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sunt preotii/ invatatorii de scoala duminicala. Beneficiarii nostri au acces gratuit la servicii! de 
asemenea suntem singurul centru de zi in Arad care ofera toate aceste servicii ! 
 
  Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

In programul de afterschool copiii reusesc sa recupereze carentele educationale si sa faca 
fata cu succes cerintelor de la scoala, toti copiii au absolvit clasele, nu a abandonat nimeni scoala, 
nu s-au inregistrat probleme de delincventa juvenila .  

Parintii sunt multumiti si armonia in familie isi face aparitia, dupa multi ani de lucru 
impreuna cu beneficiarii. 

Copiii care au venit la meditatii in anul scolar trecut au obtinut cu cel putin un punct mai 
mult la examenul de capacitate, la matematica si doua puncte la limba romana. dovada este ca 
in acest an scolar am fost luati cu asalt de catre parinti pentru a prelua si mai multi copii. 

La grupul de suport pentru mamici cu copii mici, sala este neincapatoare, ne propunem ca 
din primavara anului 2019 sa infiintam astfel de grupuri in fiecare cartier. 

 
 Alte aspecte: 

O echipa buna de specialisti este deosebit de importanta in munca noastra. Asistentul social 
coordoneaza activitatea si este motorul activitatilor. Nevoile sunt multe insa finantarile sunt 
limitate asa ca si numarul de beneficiari este limitat. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str. Tiberiu Nr. 15, Jud Arad,  

Nr. tel.: 0722376456 

https://www.facebook.com/AsociatiaOaza/  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AsociatiaOaza/
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Locuinta protejata pentru persoane varstnice -                                                         
Asociatia Nonguvernamentala Visarion, judetul Cluj  

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia Nonguvernamentala Visarion 
 

 Denumirea serviciului social:  
Locuinta protejata pentru persoane varstnice 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru rezidential de ingrijire si asistenta pentru persoane varstnice 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Serviciul social se organizeaza si functioneaza cu respectarea principiilor generale care 

guverneaza sistemul national de asistenta sociala, precum si a principiilor specifice care stau la 
baza acordarii serviciilor sociale prevazute in legislatia specifica, precum si in standardele minime 
de calitate care fac referire la locuintele protejate pentru persoanele varstnice. Locuinta 
protejata se angajeaza sa promoveze, sa protejeze si sa respecte drepturile beneficiarilor in ceea 
ce priveste egalitatea de sansesi tratament, participarea egala si activa, autodeterminarea, 
autonomia si demnitatea personala. Implementarea standardelor de calitate reglementate de Ord. 
nr. 2126/2014 si destinate locuintelor protejate persoanelor varstnice reprezinta garantia 
asigurarii unui nivel calitativ crescut al vietii varstnicului precum si determinarea satisfactiei 
acestuia asupra serviciilor de interes major in evaluarea performantelor unitatii de asistenta 
sociala. Realizarea activitatilor in concordanta cu standardele minime de calitate reprezinta 
parghia prin care se asigura calitatea serviciilor sociale. Odata puse in practica sunt revizuite, 
reevaluate si imbunatatite la anumite intervale de timp. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Managementul calitatii din cadrul locuintei protejate se refera la activitatile coordonate 
pentru a orienta si controla unitatea de asistenta sociala in ceea ce priveste consistenta calitatii 
produselor si/sau a serviciilor furnizate. Acest sistem este implementat prin planificarea, 
asigurarea, controlul si imbunatatirea calitatii. Pionul principal prin intermediul caruia se masoara 
nivelul calitativ al serviciului este beneficiarul serviciilor sociale. In scopul identificarii nevoilor 
beneficiarilor si calitatii serviciilor intr-un mod cat mai complet si complex specialistii din cadrul 
unitatii de asistenta sociala apeleaza la tehnici cum ar fi chestionarul, sondajul de opinie, analiza 
sesizarilor/reclamatiilor, dar si prin metode cum ar fi observatia activa. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Rezultatele din cadrul serviciului social pot fi definite ca o bunastare a varstnicilor, traiul 
intr-un mediu de viata adaptat nevoilor individuale care promoveaza initiativa proprie, 
posibilitatea de a-si continua viata in demnitate si respect intr-un mediu sigur si confortabil. In 
ceea ce priveste comunitatea, serviciul social a creat posibilitatea diversificariiserviciilor din 
comunitate, a incheiat parteneriate public-privat si a creat noi locuri de munca.  
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 Alte aspecte: 
Principalele functii ale serviciului social sunt: de furnizare a serviciilor sociale de interes 

public general/local; de informare a beneficiarilor, potentialilor beneficiari, autoritatilor publice 
si publicului larg despre domeniul sau de activitate; de promovare a drepturilor beneficiarilor si a 
unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului in general, precum si de 
prevenire a situatiilor de dificultate in care pot intra persoanele varstnice; de asigurare a calitatii 
serviciilor sociale; de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale locuintei 
protejate. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str. B.P.Hasdeu, Nr.71, Mun. Dej,, Jud. Cluj, 

 nr.tel.: 0763240821 

https://www.facebook.com/Camin-Batrani-Visarion-Dej-1864673843778417/  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Camin-Batrani-Visarion-Dej-1864673843778417/
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Casa de tip familial Casa Betania – Asociatia Osteuropa Hilfe Haus Betania -      
judetul Hunedoara 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia Osteuropa Hilfe Haus Betania 
 

 Denumirea serviciului social:  
Casa de tip familial Casa Betania 
 

 Tipul serviciului social:  
Casa de tip familial 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Primirea si gazduirea beneficiarilor pe o perioada determinata, pana cand acesta fie se 

integreaza socio-profesional, fie pana cand acesta finalizeaza studiile, sau pana cand are loc 
reabilitarea parintilor.  Consiliere psihologica. 

Promovarea unei imagini pozitive si evitarea stigmatizarii beneficiarilor. Informarea, 
educarea si instruirea beneficiarilor. Orientare profesionala. Suport material (produse de igiena 
personala, alimente, medicamente in caz de boala,imbracaminte, incaltaminte, transport). 
Orientare scolara : sprijinirea beneficiarilor in continuarea studiilor. 

Sensibilizarea comunitatii , a profesionalistilor din alte domenii de activitate fata de situatia 
copiilor separati de catre familiile lor, pentru a putea raspunde favorabil nevoii de servicii de tip 
familial pentru copii ai carui reintegrarea in familie nu este posibila. Participarea activa a 
beneficiarilor la viata cotidiana , precum si la luarea deciziilor in privinta viitorului lor. Incurajarea 
beneficiarilor cu privire la exprimarea opiniilor cu privire la aspectele care-i privesc.  
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

- tabere pe perioada vacantei scolare. 
- infiintarea unei sali de calculatoare care are ca scop efectuarea temelor si petrecerii 

 timpului liber, precum si invatarea folosirii pachetului Microsoft Office , Paint , Photo Shop. 
 Identificarea elementelor software si hardware a unui calculator, instalare windows.  

- beneficiarii participa activ la treburile gospodaresti in functie de varsta acestora  
- institutia are in proprietate teren de joaca, gradina de legume , animale domestice: caini 

 de rasa, pisici, gaini, iepuri. Beneficiarii pot vedea etapele dezvoltarii plantelor si 
 legumelor, precum si responsabilizarea acestora prin efectuarea de sarcini specifice varstei 
 acestora, cu privire la hranirea si ingrijirea animalelor. 

- sustinerea unui concert de colinde in timpul vacantei de iarna si a unei scenete cu specific 
 sarbatorilor de iarna. 

- efectuarea de felicitari specifice sarbatorile pascale/ de Craciun/ ziua mamei etc. 
- o parte din beneficiari, participa la arte martiale mixte, karate, fotbal. 
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 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
- evitarea stigmatizarii beneficiarilor de catre membrii comunitatii.  
- implicarea profesionistilor din alte domenii de activitate in ajutorarea beneficiarilor: 

 oferirea serviciilor medicale -stomatologice gratuite. 
- integrarea sico-profesionala a beneficiarilor in comunitate 
- finalizarea studiilor a beneficiarilor.  
 

 Alte aspecte: 
- oferirea sprijinului necesar beneficiarilor pentru o buna crestere si dezvoltare, morala, 

 psihica, fizica  
- integrarea socio-profesionala a beneficiarilor 
- finalizarea anilor de studiu 
- dezvoltarea unei personalitati indepedente. 
 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Strada Catedralei, Nr. 15, Oras Uricani, Jud Hunedoara, Cod Postal: 336100,  

Nr.tel.: 0254511970 
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Centrul de Recuperare pentru Copii Gepetto – A.C.A.S, judetul Alba 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia pentru Consiliere si Asistenta Specializata - A.C.A.S. 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de Recuperare pentru Copii Gepetto 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de recuperare pentru copii 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Terapii adaptative de grup si individuale, oferite in cadrul Centrului de Recuperare pentru 

Copii "Gepetto" pentru copii cu varsta cuprinsa intre 3-18 ani, cu: intarziere si tulburari de limbaj, 
dificultati de invatare, ADHD, intarziere in dezvoltarea psihica, tulburari de comportament, 
tulburari de motricitate, tulburari din spectrul autist, sindrom Down. Serviciile includ evaluare 
psihiatrica si psiho-motorie, stimulare psihica complexa, stimularea si terapia limbajului, terapie 
adaptativa, kinetoterapie, educatie non-formala, dezvoltarea autonomiei personale, socializare, 
ludoterapie, terapie multisenzoariala, terapie prin arta, consiliere de familie (individuala si de 
grup), psihoeducatie, respiro, informare privind drepturile. Centrul functioneaza din 2005, cu 
rezultate notabile in abilitarea/reabilitarea copiilor cu dizabilitati, precum si in integrarea lor in 
invatamantul special si de masa. Incepand cu anul 2004, anual se organizeaza Cupa ACAS, o 
competitie pentru copii si tineri cu dizabilitati, iar din 2013 Conferinta ACAS. 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Terapia de grup facuta cu copiii ce prezinta tulburari din spectrul autist, ceea ce le 
imbunatateste considerabil abilitatile de socializare, de functionalitate, de autonomie personala, 
de adaptare si de integrare in colectivitate. 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Copiii cu tulburari din spectrul autist se adapteaza mult mai usor la medii, persoane si 
cerinte noi, iar gradul lor de functionalitate si autonomia personala sunt ameliorate. Pentru copiii 
cu tulburari de limbaj, intarzieri psihice, probleme psiho-motorii se constata o ameliorare sau 
eliminarea problemelor avute. In cazul copiilor cu ADHD si probleme comportamentale se constata 
o capacitate crescuta de concentrare in sarcina, de interactiune adecvata cu persoanele din jur, 
de acceptare si respectare a regulilor de conduita in colectivitate.  
 Alte aspecte: 

Existenta unei echipe pluridisciplinare capabile sa acopere toate aspectele cazurilor, chiar 
si a unor cazuistici noi cu care nu s-a mai confruntat anterior. Derularea unor programe de abilitare 
a parintilor copiilor cu dizabilitati, precum si de constientizare a comunitatii si de facilitare a 
integrarii copiilor in colectivitate (comunitate si scoala). 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  
ALBA IULIA, Str. Gheorghe Pop De Basesti, Nr.19, 510215, Jud. Alba, 
 nr.tel.: 0258813183 

www.acas-alba.ro            

http://www.acas-alba.ro/


                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 36  

 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap Napoca Protheus, judetul Cluj 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia pentru Protejarea si Ajutorarea Handicapatilor Motor Cluj - APAHM Cluj 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap Napoca Protheus 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi pentru persoane adulte cu handicap 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Se vorbeste mult despre integrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati, dar nu se tine 

seama de persoanele adulte cu dizabilitati severe neuromotorii si asociate, reprezentate in 
proportie de 80% din totalul acestor persoane care nu pot munci datorita lipsei de coordonare 
motrica, vizuala, a lipsei independentei, miscare, autoservire, dar au nevoie permanenta de 
asistenta personala in viata zilnica. 

In aceste conditii,acesti adulti, dupa 18 ani se reintorc in familie, rupti de lume si 
comunitate, segregati intr-o camera sau apartamentul familiei lor. 

Astfel, APAHM Cluj a simtit nevoia imediata de a se crea centre de zi pentru aceasta 
categorie de adulti ,considerati irecuperabili,notiune neacceptata de UE. 

Toti pot avea o sansa de integrare in comunitate, indiferent de gradul de handicap pe care 
il au, dar noi trebuie sa gasim forma, metodele de recuperare si interventie,in functie de 
abilitatile personale ale fiecaruia si crearea unui curricullum individual de interventie asupra 
acestora. 

In acest sens, asociatia APAHM a infiintat in Cluj-Napoca, un centru de zi Napoca Protheus 
pentru categoria de adulti cu handicap motor, sever si asociat, in 1 aprilie 2009. Astfel ,in functie 
de abilitatile lor personale si diveersificarii terapiilor moderne, toti membrii au obtinut rezultate 
pozitive in terapia lor, datorita folosirii curricullumului personal al fiecarui beneficiar.  
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Centrul de zi Napoca Protheus este un centru pilot national, care in 01.04.2019 va implini 
10 ani de existenta,fiind acreditat de MMFPS.Acesta asigura un program complex de recuperare 
educationala si functionala prin: kinetoterapie, masaj anticontractual muscular, combinat cu 
aromo si meloterapie, precum si hipoterapie, consiliere psihologica, spirituala, logopedie si 
activitati practice la sera,initiere in folosirea calculatorului pentru comunicare, meloterapie 
activa si pasiva de relaxare, excursii, vizite, spectacole tabere de vara si pelerinaje la obiective 
turistice si manastiri. 

Alte elemente de originalitate: 
-Folosirea terapiilor moderne de recuperare  
-Combinarea unor terapii pentru a dezvolta vorbirea, miscarea, gandirea,evaluarea 

periodica pentru cunoasterea progresului sau a regresului, exersarea conduitelor de orientare, 
cunoastere si adaptare la spatiul ambiental,dezvoltarea relatiilor de respect reciproc in relatiile 
cu alte persoane 
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-Stimularea activitatilor cognitive pentru a valorifica posibilitatile individuale in functie de 
abilitatile fiecarei persoane 

-Activitati de socializare specifice prin cluburile asociatiei din Cluj-''Prietenia'', Tanarul 
singuratic'',Sansa pentru copil si familie'' 

-Existenta unei structuri nou formate in centru, din parintii beneficiarilor-Consiliul 
parintilor- care participa efectiv zilnic la activitatea centrului, prin parintele de serviciu, 

-Programul centrului este zilnic de luni pana vineri, intre orele 8-14.30. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Beneficiem de transport gratuit de acasa la centru si inpoi,acesta facandu-se cu un microbus 
special adaptat pentru carucioare cu rotile.Acest transport este asigurat de compania locala de 
transport , fiind finantat de Consiliul local al Primariei Cluj-Napoca . 

De asemenea, tot de la Primarie beneficiem de o subventie lunara conform legii 34,iar 
spatiul in care functionam este inchiriat tot de la Primaria Cluj-Napoca. 

-Suntem scutiti de plata impozitului anual , printr-o hotarare a Consiliului local. 
-Asociatia are mai multe parteneriate cu institutii de stat:spitalul de sanatate mintala, 

Mitropolia Clujului, DASM Cluj, Facultatea de Psihologie, Departamentul de psihopedagogie 
speciala de unde primim grupe de studenti pentru practica. 

-Avem un parteneriat si cu o clsa de la Sc.Speciala nr.2, cu alte ONG-uri din Cluj. 
-De asemenea avem o colaborare cu Comitetul pentru Romania al Primariei orasului Kuurne 

din Belgia, care dureaza de 25 ani. 
 

 Alte aspecte: 
Activitatea asociatiei de aproape 30 ani ,precum si reusitele Centrului de zi de 10 ani, ne-

au dat curaj sa ne gandim la viitor si sa incercam sa infiintam un modul familial pentru adultii cu 
handicap care nu mai au familie sau ai caror parinti sunt foarte batrani.In colaborare cu asociatia 
JONAS, din comuna Florest, Cluj, care poseda acolo un teren , avem un plan comun pentru a 
construi aceste locuinte familiale, in viitorul apropiat. 

Posedam un Indrumar al hotararii Guvernului Romaniei,privind programul de interes national 
in domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilitati pentru a preveni institutionalizarea lor. 

Prevederile notei de fundamentare,sectiunea 1, a titlului actului normativ-hotarare pentru 
modificarea HG nr798/2016,privind aprobarea programului de interes national in domeniul 
promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati,care prevede infiintarea de locuinte protejate 
pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate. 

-Programele de interes national care se vor aplica pe o perioada de 3 ani 2018/20. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str. Mihail Kogalniceanu Nr.8 , cod 400048, Cluj-Napoca, Jud Cluj, 

 nr.tel.: 0364411121 

www.apahm.imadcom.com  

   

http://www.apahm.imadcom.com/
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  Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii – Asociatia Preventis, 

judetul Cluj 
 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia Preventis, jud.Cluj 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Programul de prevenire prin mentorat a fost creat pentru familiile supuse unor factori de 

risc care, neadresati, vulnerabilizeaza copiii acestora la dezvoltarea unor probleme de 
comportament sau chiar comportamente adictive. In comunitatea locala dar si la nivel national 
exista un numar de furnizori de servicii sociale care administreaza Centre de Consiliere si Sprijin 
pentru Parinti si Copii. Dintre acestea, un numar foarte limitat ofera servicii specializate similare 
CCS Preventis, si anume mentorare unu-la-unu pentru copii la risc. Majoritatea serviciilor similare 
se adreseaza unui alt grup tinta (doar copii din centre de plasament) sau doar un anumit tip de 
mentorare (de exemplu profesionala) si nu au componenta de preventie/interventie pentru 
adolescentii in risc de a deveni consumatori/dependenti de substante. 

Programul de mentorat reprezinta un program de prevenire selectiva a comportamentelor 
problematice (inclusiv consum de droguri) pentru min. 45 de copii/adolescenti pe luna, expusi 
unor multipli factori de risc individuali, familiali, scolari si/sau socio-economici. Proiectul are la 
baza formarea unor relatii de atasament sanatos intre fiecare copil si mentorul sau – un 
tanar/tanara responsabil, prietenos, echilibrat care orienteaza copilul mai degraba inspre 
resursele pe care acesta le are si nu inspre deficientele mediului din care provine. Fiecare copil 
si mentorul sau desfasoara intalniri regulate (saptamanale) unu-la-unu, educative si recreative, 
pentru o perioada de minim 1 an. Acest program este completat printr-o interventie multinivelara 
de programul de educare parentala care vizeaza dezvoltarea si consolidarea abilitatilor si 
competentelor parentale (ale parintilor cu copii in proiect si nu numai) cu impact protector asupra 
dezvoltarii copiilor si adolescentilor, inclusiv in ceea ce priveste prevenirea dependentelor. De 
asemenea au loc activitati de informare si educare care vizeaza prevenirea separarii copilului de 
familie, prin sensibilizarea parintilor respectiv a specialistilor cointeresati de problematica cu 
privire la factorii de risc si de protectie implicati in stabilitatea familiei. 

Rezultatele in urma evaluarilor recomanda acest program de prevenire ca fiind foarte 
eficient. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

- Preventia selectiva consumului de droguri/alte comportamente dezadaptative prin program de 
mentorare 1 la 1 este un tip de preventie rar folosit In Romania cu toate ca exista evidente 
interantionale ca functiuneaza si are rezultate foarte bune. 
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- Abordarea integrata si multinivelara pentru copiii beneficiari in vederea scaderii numarului de 
factori de risc si cresterea factorilor de protectie atat de la nivel individual, familial si 
comunitar. 

- Completarea interventiei de la nivelul copilului la nivelul familiei, prin educatie parentala, 
informarea si educarea specialistilor sau adultilor care interactioneaza cu beneficiarii copii 
(profesori, medici, psihologi, asistenti sociali etc.) 

- Colaborarea cu voluntari mentori care sunt recruati, selectati si pregatiti pentru a fi potriviti 
pentru fiecare copil in parte. Echipele “unu-la-unu” se realizaeaza in baza 
compatibilitatilordintre mentori si copii. Mentorii sunt continuu supervizati, monitorizati si 
pregatiti. 

- Tot procesul este completat de asistenta sociala si consiliere sociala a familiilor copiilor din 
proiect. 

 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

"Mai mult de 45 de copii/ adolescenti implicati lunar in programul de mentorat dezvolta un 
atasament mai sanatos in relatie cu mentorii lor, care se poate transpune in urmatoarele 
rezultate:  

- descoperirea unor abilitati, preferinte sau talente care sa permit desfasurarea de activitati 
protective de timp liber si socializare; 

- a scazut implicarea in comportamente problematice, inclusiv debut in consum de substante 
toxice (tutun, alcool, droguri); 

- creste atasamentul fata de scoala; 
- Se imbunatateste relatiei cu parintii/tutorii; 
- creste increderea in sine si capacitatea de a face fata dificultatilor cu care se confrunta 

(rezilienta); 
- o atitudine mai pozitiva in ceea ce priveste viitorul. 
- parinti implicati in programele de educare si suport parental, cu urmatoarele rezultate 

preconizate: 
- imbunatatirea abilitatilor si competentelor parintilor copiilor din programul de mentorat 

de a relationa constructiv cu copiii lor; 
- imbunatatirea capacitatii mamelor copiilor din programul de mentorat de a face fata 

dificultatilor cu care se confrunta; 
- cresterea nivelului de informare, sensibilizare si educare a parintilor cu privire la consumul 

de substante la copii si adolescenti, la factorii protectori familiali si la serviciile existente in cadrul 
CCS Preventis si in comunitate. 

- specialisti participanti la actiuni de informare, sensibilizare si educare in domenii care tin 
de problematica copilului si familiei, cu urmatoarele rezultate preconizate: 

- cresterea nivelului de informare, sensibilizare si educare a specialistilor cu privire la 
consumul de substante la copii si adolescenti, la factorii protectori familiali si la serviciile 
existente in cadrul CCS Preventis si in comunitate.  

 
 Alte aspecte: 

Scopul proiectului de mentorat este acela de a oferi copiilor aflati in situatii de 
vulnerabilitate increderea, resursele si abilitatile de care au nevoie pentru a-si atinge potentialul. 
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Copiii din proiectul nostru au intre 8-14 ani, si se afla in situatii de vulnerabilitate. Cei mai 
multi trec prin perioade dificile in viata lor (fie datorita situatiei familiale, scolare sau din cauza 
conditiilor materiale) si/sau intampina dificultati in a-si face prieteni. 

Cheia proiectului consta in gasirea unui mentor potrivit pentru fiecare copil, tinand cont de 
personalitatea si de preferintele celor doi, relatia dintre fiecare copil si mentorul sau fiind unica. 

Studiile stiintifice au demonstrat eficienta proiectelor de mentorat in prevenirea 
comportamentelor cu risc pentru sanatate la copii (inclusiv consumul de droguri si alcool), care ii 
orienteaza pe acestia mai degraba inspre resursele pe care le au si nu inspre deficientele mediului 
care ii inconjoara. 

 

 Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

 Strada Rene Descartes, Nr.6, 400486 Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 

 nr.tel.: 0364805114 

www.preventis.ro , https://www.facebook.com/PreventisCluj   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.preventis.ro/
https://www.facebook.com/PreventisCluj
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Servicii de Asistenta Comunitara Antidrog – Asociatia Preventis, judetul Cluj 
 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia Preventis, jud.Cluj 
 

 Denumirea serviciului social:  
Servicii de Asistenta Comunitara Antidrog 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu social 8899 CZ-PN-V 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Actionam in acest fel de mai bine de 10 ani si ne adaptam in permanenta activitatile in urma 

studierii literaturii de specialitate dar si in urma evaluarilor efectuate de noi care atesta eficienta 
activitatilor. Consideram aboradarea noastra ar putea fi preluata si de alte servicii din domeniul 
adictiilor. 

Specificul activitatilor demarate de serviciul nostru este interventia multinivelara, 
actionand, la mai multe nivele in acelasi timp: elevi, parinti, specialisti profesori si scoala ca si 
comunitate pentru a avea un efect antidrog. 

Curriculum-urile de prevenire antidrog pe care le oferim au la baza un continut bazat pe 
evidente stiintifice si utilizam cu precadere modelul comprehensiv al influentei sociale – model 
dovedit ca fiind cel mai eficient in prevenirea consumului de droguri in mediul scolar. De asemenea 
sunt adaptate particularitatilor de invatare ale „copiilor digitali”. In plus, interventiile la clasa 
vor fi completate cu componente desfasurate in mediul online (Instagram, Facebook) pentru a 
facilita implicarea activa a elevilor, precum si promovarea mesajului antidrog catre retelele lor 
de egali. 

Campaniile de constientizare publica (stradala sau prin media) reprezinta componente 
comunitare importante ale prevenirii antidrog cu scopul de a constientiza populatiei clujene cu 
privire la riscurile asociate consumului de droguri sau dependentei digitale, dar si informarea 
privind serviciile disponibile pentru cei care se confrunta cu situatii problematice in acest 
domeniu.  

Ne propunem sa asociem componenta de formare in adictii cu campaniile de prevenire a 
dependentei, astfel incat abordarea multinivelara, concomitenta si integrata, sa produca un 
impact crescut. O particularitate a proiectului din acest an este includerea pe langa tema antidrog 
a unor tematici legate de dependenta de tehnologia digitala.  

Asociatia Preventis ofera un program de recuperare din dependenta pentru tineri, in regim 
ambulator. tinand cont de cele mai recente evidente stiintifice privitoare la eficienta programelor 
de recuperare, programul nostru are la baza abordarea cunoscuta sub numele de Terapie de 
Familie Multidimensionala (MDFT). Aceasta este o terapie de tip familial care inglobeaza, pe langa 
altele, si metode specifice Interviului Motivational, Terapiei cognitiv-comportamentale si Teoriei 
factorilor de risc si de protectie.  
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 Elementele de noutate si originalitate: 
- Interventia multinivelara, actionand, la mai multe nivele in acelasi timp pentru a avea 

un caracter preventiv cat mai puternic 
- Atingerea unui numar mare de beneficiari lunar chiar daca echipa este putin numeroasa 
- Implicarea voluntarilor care au cu adevarat un rol activ, sunt foarte implicati, supervizati 

si bine pregatiti. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Un numar foarte mare de elevi Cluj-Napoca participa direct in campaniile de prevenire 
antidrog. In urma acestora, elevii au nivel de informare imbunatatit despre substantele si 
comportamentele adictive; perceptie crescuta a riscului asociat cu consumul de droguri; atitudine 
antidrog crescuta si intarita; motivatie crescuta de a nu consuma, abilitati mai bune de a refuza 
oferta de consum; 

Adolescenti, tineri si adulti din comunitate care sunt expusi campaniilor de informare si 
constientizare publica cu privire la problematica consumului de droguri, inclusiv persoanele care 
urmaresc site-ul si paginile de Facebook si Instagram ale Asociatiei percep un mesaj antidrog 
transmis de comunitatea clujeana si sunt mai bine informati cu privire la riscurile consumului de 
droguri si a dependentei de tehnologie digitala, precum si la serviciile existente in comunitate 
pentru tratamentul consumatorilor si sustinerea familiilor lor; 

Parinti, profesori si alti specialisti care lucreaza cu tinerii participa la sesiuni de formare cu 
urmatoarele rezultate: 

 cresterea nivelului de informare despre drogurile cele mai folosite si efectele lor;  
 dar si despre dependenta si implicatiile ei; 
 abilitatea de a recunoaste o persoana consumatoare si de a sti cum sa o abordeze; 
 intelegerea factorilor cu rol protectiv fata de consumul de droguri la copii si 

adolescenti; 
  cresterea motivatiei si abilitatilor de a-i pune in aplicatie 

Tineri consumatori de substante si membrii lor de familie, alaturi de membri ai altor 
subsisteme din care apartin acestia beneficiaza de consiliere individuala, terapie familiala sau 
grup de suport. In urma consilierii apar urmatoarele rezultate: 

 evaluarea si constientizarea nivelului de abuz sau dependenta 
 cresterea motivatiei spre renuntarea la droguri 
 atingerea si mentinerea abstinentei 
 prevenirea numarului, frecventei si duratei recaderilor 
 imbunatatirea abilitatilor psiho-sociale de a face fata vietii fara a recurge la 

substante  psihoactive 
 reintegrarea sociala 
 imbunatatirea abilitatilor familiei consumatorilor de a gestiona situatia.  

 
 Alte aspecte: 

In cadrul Serviciului de Asistenta Comunitara Antidrog avem parteneriate cu foarte multe 
institutii locale sau nationale (de exemplu Agentia Nationala Antidrog, Inspectoratul Scolar 
Judetean si fiecare scoala, Primaria ClujNapoca, • Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului, Universitatea Babes Bolyai si Universitatea Tehnica, un numar foarte mare de 
ONG-uri locale sau nationale) 
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Producem de materiale psiho-educative pentru beneficiari 
Municipiul Cluj-Napoca este un oras cu un procent ridicat de copii si adolescenti, respectiv 

cu un numar mare de institutii de Invatamant gimnaziale si liceale (aprox. 56). La acestea se 
adauga un numar mare de tineri care Invata In institutii postliceale sau universitare. Astfel, nevoia 
oferirii de servicii de prevenire si recuperare a toxico-dependentelor este una reala.  

Numarul organizatiilor/institutiilor locale care ofera programe specifice de prevenire a 
consumului de droguri este foarte limitat atat in Cluj Napoca cat si la nivel national. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Cluj-Napoca, 400486 Str. Rene Descartes Nr.6, Jud Cluj, 

nr.tel.: 0364805114 

www.preventis.ro , https://www.facebook.com/PreventisCluj  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.preventis.ro/
https://www.facebook.com/PreventisCluj
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Centrul pilot pentru incluziune sociala (CPIS) “Casa Mihail”, Bucuresti 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia PRO ACT Suport 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul pilot pentru incluziune sociala (CPIS) “Casa Mihail” 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu social cu cazare pentru persoane cu dizabilitati  
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul pilot pentru incluziune sociala (CPIS) “ Casa Mihail” a fost infiintat in anul 2013 si de 

serviciile sale au beneficiat pana acum 10 persoane cu dizabilitati intelectuale. In acest moment 
sunt 6 beneficiari ai serviciului iar echipa care deserveste aceste persoane este formata din 4 
lucratori sociali care ofera suport permanent locatarilor centrului. In afara acestora, exista echipa 
mobila formata din specialisti in domeniile psihologiei, asistentei sociale, angajarii-consilierii 
vocatioanale, psihiatriei, care deserveste toate persoanele cu dizabilitati aflate in serviciile 
sociale ale Pro ACT Suport, inclusiv CPIS “ Casa Mihail”. 

Consideram serviciul nostru ca un model de buna practica din mai multe motive: 
- Pentru ca esential este OMUL, serviciul fiind unul de mici dimensiuni, abordarea este una 

individuala, activitatile sunt centrate pe persoana si nevoile sale, astfel incat in fiecare moment 
al zilei poate fi acordat suportul necesar fiecarei persoane pentru rutina si activitatile din propriile 
planuri; 

- Pentru ca ii asistam pe beneficiarii nostri sa-si construiasca identitatea de sine si 
sentimentul de apartenenta, prin explorarea trecutului, intelegerea traumelor, acceptarea si 
proiectarea in viitor; 

- Pentru ca incercam sa implicam persoana intr-un context care sa confere utilitate sociala, 
fie ca aceasta inseamna un loc de munca, sau a fi util in gradina, ferma sau in casa in care 
locuieste. Cu alte cuvinte, incercam sa oferim acestor persoane ceea ce cautam cu totii si anume, 
familie-apartenenta si utilitate-insemnatate atunci cand facem ceva, ce ne dorim sa fie apreciat 
de catre cei din jur. 

Serviciul este durabil pentru ca se bazeaza pe partneriatul constant cu DGASPC-urile de unde 
provin beneficiarii, aliniat contextului legislativ recent privind achizitia publica a serviciilor 
sociale. Astfel, in acest moment avem incheiate contracte de prestari servicii, pretul contractelor 
fiind la nivelul standardului de cost stabilit pentru indeplinirea standardelor minime de calitate 
pentru serviciul CPIS. Sustenabilitatea financiara o asiguram si prin preocuparea noastra 
permanenta de accesare a unor fonduri suplimentare prin activitatea de scriere de aplicatii pentru 
obtinerea de granturi sau finantari, individual sau alaturi de partenerii nostri. In plus, valorificarea 
produselor proprii (carne si legume) contribuie la reducerea cheltuielilor cu hrana. 

 Serviciul este replicabil, la acest moment in cadrul organizatiei existand alte 8 servicii 
asemanatoare, ce detin toata expertiza, cunostintele si instrumentele necesare, inclusiv 
nepretuita invatare din greseli si perfectionarea prin repetare. 
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 Elementele de noutate si originalitate: 
Pe langa cerintele obligatorii reglementate de standardele minime de calitate in vigoare, 

exista cateva elemente definitorii care aduc un plus de calitate si originalitate serviciilor oferite, 
de natura a creste calitatea vietii persoanelor cu dizabilitati in slujba carora lucram. 

1. Tranzitia si acomodarea. Respectand demnitatea, dorinta si confortul psiho-emotional al 
persoanei, tranzitia este un demers ghidat de beneficiarii insisi care, inainte de a lua decizia 
parasirii institutiei, trebuie sa vada, sa simta si sa inteleaga unde ar urma sa locuiasca. Astfel, 
exista o perioada de tranzitie de aproximativ 3 luni in care persoanei i se prezinta serviciul intr-o 
maniera accesibila nivelului de intelegere, apoi aceasta este invitata sa viziteze serviciul, sa 
intalneasca si sa relationeze cu alti colegi. Este un proces gradual, persoana este implicata in 
personalizarea spatiului, anterior mutarii, pentru a o face partasa la constructia noii vieti. 
Ulterior, urmeaza perioada de acomodare care este cea mai sensibila perioada din noua viata a 
persoanei, astfel ca, specialistii sunt pregatiti pentru a ajuta persoana, aceasta aflandu-se cumva 
intre doua lumi, una pe care a parasit-o si celalalta in care se angajeaza in prezent dar de care 
nu o leaga amintiri, figuri familiare sau rutine. Extrem de important este facilitarea de vizite in 
locul de provenienta, pentru a nu nega trecutul, sentimentele si nevoile persoanei in aceasta 
etapa a vietii. 

2. Dimensionarea “supla” a serviciului. Capacitatea maxima a serviciului este de 7 persoane. 
Dat fiind ca vorbim de persoane adulte, acestea traiesc intr-un mediu cat mai aproape de mediul 
familial iar aspectul serviciului se incadreaza foarte bine in specificul comunitatii locale, astfel ca 
persoanele nu sunt percepute dintru inceput ca fiind asistate, ci mai degraba ca vecini, locuitori 
ai comunitatii, participanti la viata satului, ceea ce contribuie semnificativ la schimbarea 
perceptiei comunitatii cu privire la persoanele cu dizabilitati, avand o puternica componenta de 
invatare, de schimbare si de toleranta. 

3. Organizarea serviciului. Pe langa lucratorii sociali angajati pentru asistarea beneficiarilor 
din CPIS “Casa Mihail”, intervine si echipa mobila de specialisti ce acopera nevoia de servicii 
pentru toti cei 40 de beneficiari din cadrul celor 9 servicii de incluziune sociala ale organizatiei. 
Aceasta organizare permite ca specialistii sa ofere suport atat in cadrul serviciului, la sediul 
organizatiei, acompanierea la institutiile relevante, cat si in medii informale, agreate atat de 
persoana cu dizabilitati cat si de specialist (in parc, la o ceainarie, la un eveniment la care 
participa impreuna etc.). 

4. Flexibilitatea. Persoanele cu dizabilitati nu sunt “atasate” unui serviciu ci, au 
posibilitatea, in functie de preferinte, de istoricul personal, de evolutia personala sa isi schimbe 
locatia/serviciul, alegand acele variante care corespund cel mai bine situatiei lor. Din practica 
curenta, aceste situatii se refera la angajarea intr-o relatie de cuplu si atunci cei doi au luat 
decizia mutarii intr-un alt serviciu licentiat al organizatiei, alta situatie ce a determinat 
schimbarea s-a datorat gasirii unui loc de munca unde era mai usor de ajuns de la o alta 
locatie/serviciu al organizatiei, iar ca un ultim motiv al mutarii, atunci cand persoana a realizat 
ca nu i se potriveste traiul intr-un oras mare si ar prefera sa traiasca intr-o comunitate mica, 
rurala, unde viata este mai linistita si monotona iar relatiile cu membrii sai mai intense. 

5. Abordarea tuturor subiectelor. Dincolo de dizabilitate, lucram cu persoane adulte, cu 
nevoi si dorinte specifice, astfel ca am apelat la serviciile unui terapeut sexual pentru pentru a 
ne invata cum sa abordam cel mai potrivit sexualitatea acestora, cum sa le intelegem nevoile si 
cum sa raspundem adecvat acestora in conditii de demnitate si discretie, cu profesionalism, dar 
si pentru a preveni abuzurile sexuale.  
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6. Alegerea personalului de suport. Tinand cont ca este o activitate profund umana, ca 
empatia si modul de relationare pot crea conexiuni benefice asupra persoanei, am introdus ca si 
practica posibilitatea ca beneficiarii-persoanele cu dizabilitati, sa aiba un cuvant de spus in 
angajarea personalului de suport. Astfel, candidatii, dupa ce sustin proba interviului, sunt invitati 
sa relationeze cu persoanele cu dizabilitati, sa desfasoare o anumita activitate impreuna, pentru 
a exista compatibilitate, atat de partea beneficiarilor cat si a viitorilor lucratori sociali. In urma 
acestei experiente, beneficiarii serviciilor opineaza cu privire la care persoana ar fi cea mai 
potrivita pentru ei. 

7. Crearea unor contexte reale de invatare. Deoarece invatarea la adulti este una de tip 
experiential, contextele reale de invatare se refera la toate ariile vietii, de la a invata retete, a 
gati, a cunoaste valoarea banilor si a gestiona bugete, a folosi mijloacele de transport in comun, 
pana la a relationa cu vecinii, a lucra, a se imbraca adecvat functie de evenimente etc. Un aspect 
foarte important legat de invatare este acceptarea greselilor drept feedback si ne asiguram ca 
persoanele inteleg pe deplin consecintele actiunilor lor, decizia fiindu-le respectata.  

8. Investitia in personal. Organizam sesiuni de formare profesionala bi-anuale angajatilor si 
implementam un sistem de supervizare profesionala lunara, individuala si de grup.  

9. Utilizarea instrumentelor. Instrumentele de lucru folosite sunt dezvoltate in asa fel incat 
sa fie “prietenoase”, usor de inteles si sa creasca gradul de implicare al persoanei cu dizabilitati 
intelectuale, folosindu-se facilitarea grafica in prezentarea informatiei. 

10. Suport activ. Metodele de lucru pe care le folosim respecta si stimuleaza autonomia 
persoanei, cum este suportul activ organizat dupa identificarea nevoii fiecareia si planificat astfel 
incat sa acopere atat rutina personala cat si activitatile programate in fiecare zi. 

 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

La nivelul CPIS “Casa Mihail”, de la deschiderea serviciului (august 2013) pana in prezent 4 
persoane au achizitionat deprinderile necesare vietii independente si au parasit sistemul de 
protectie, din care 1 persoana s-a reintegrat in familia de origine si 3 persoane s-au integrat socio-
profesional, iar alti 4 noi beneficiari au fost admisi. 

In acest moment, din cei 6 beneficiari ai CPIS “Casa Mihail”: 
- 2 persoane sunt implicate in activitati cu caracter sezonier (au contracte de zilier); 
- 6 persoane sunt implicate in dezvoltarea gospodariei (micro-ferma de pasari si sera de 

 legume); 
- 6 persoane participa la viata comunitatii; 
- 6 persoane acceseaza fara suport servicii in comunitate; 
- 5 persoane au fost reconectate cu membri ai familiei. 
Impactul unui model centrat pe incluziunea sociala autentica in mijlocul comunitatii, este 

unul major, din perspectiva celor peste 18000 de persoane cu dizabilitati care traiesc in acest 
moment in institutii si pentru care exista credinta, limitativa, ca nu pot locui in servicii in 
comunitate sau ca nu sunt capabile sa se descurce In comunitate. Faptul ca un demers particular, 
cum este cel al Pro ACT Suport, demonstreaza ca persoanele cu dizabilitate grava, accentuata si 
medie se pot integra In comunitate si, mai mult decat atat, pot deveni membri contributori si pot 
aduce plus valoare la nivelul comunitatilor in care traiesc, este un argument ca acest lucru este 
posibil cu investitia umana, financiara si materiala adecvate. 

Din aceasta perspectiva, impactul se construieste pe trei dimensiuni: 
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1. Dimensiunea umana a impactului, la nivelul persoanei, in sensul in care persoana trieste 
o viata demna, implinita, in care putem vorbi de calitatea vietii si de rolurile sociale valorizante 
jucate. Acordarea serviciilor sociale in lumina principiului normalizarii contribuie semnificativ la 
normalizarea vietii persoanelor cu dizabilitati, acestea devenind persoane active, utile si 
valoroase la nivelul comunitatii. Persoanele cu dizabilitati sunt ambasadorii categoriei din care 
fac parte, asadar succesul unei persoane devine succesul tuturor persoanelor cu dizabilitati din 
serviciul respectiv si acest lucru are un impact pozitiv asupra mentalitatii si schimbarii perceptiei 
comunitatii cu privire la persoanele cu dizabilitati. Imbunatatirea autonomiei personale, cresterea 
increderii in sine si in calitatile personale, construirea unor relatii de suport cu persoane alese 
pentru inlocuirea sistemului de protectie sunt numai cateva dintre elementele dezvoltate in 
serviciile noastre pentru sustinerea si implinirea dorintei de independenta. In acest moment, 6 
persoane cu dizabilitati intelectuale si probleme de sanatate mintala primesc servicii in CPIS „Casa 
Mihail” si alte 34 in celelalte 8 servicii sociale ale organizatiei si traiesc o viata demna, sunt activi 
si participa la viata comunitatii, o parte au loc de munca si beneficiaza de suport adecvat nevoilor 
lor. Toate persoanele cu drept de munca au fost asistate, consiliate sa isi gaseasca un loc de 
munca potrivit, iar acum lucreaza si sunt implicate in activitati remunerate pe piata libera a fortei 
de munca. Ele au venituri proprii, isi platesc contributia, au o viata obisnuita de angajat si roluri 
valorizante in comunitate. Pentru aceia dintre beneficiari care nu pot fi angajati pe piata libera 
a muncii, in cadrul CPIS „Casa Mihail” am infiintat o sera de legume si o mini ferma de animale 
(curcani, pasari, rate, iepuri), initial cu scop terapeutic iar ulterior, prin implicarea lor, am 
dezvoltat aceasta activitate la un nivel ce acum ne permite sa furnizam hrana sanatoasa si 
celorlalti beneficiari, din cadrul celorlalte servicii. Astfel, ei au devenit “gospodarii” preocupati 
si valorizati prin activitatile de ingrijire, hranire si relationare cu animalele, de intretinere si 
curatenie a serei si fermei. Valentele serei si fermei sunt vizibile si in procesul de invatare al 
mentinerii unui stil de viata si hrana sanatoase. Aspectul fizic si preocuparea pentru imaginea in 
comunitate au fost semnificativ imbunatatite, si-au creat relatii in comunitate si au fost inclusi in 
grupuri de tineri locale, si-au diversificat activitatile de petrecerea timpului liber si au 
experimentat iesiri la care altadata nici nu ar fi visat, de exemplu, sa mearga a un meci de fotbal 
international pe stadionul national sau in excursii la munte si la mare. 

2. Dimensiunea sociala, in care, prin ceea ce facem ridicam gradul de acceptanta, toleranta 
si intelegere a comunitatii cu privire la persoanele cu dizabilitati, educam si mobilizam angajatorii 
si mediul de business, implicam comunitatile mici in actiuni de solidarizare sau coagulam 
persoanele cu dizabilitati sa fie puternice, sa lupte ai sa-si reprezinte drepturile. In acelasi timp 
dorim sa ajutam si mai multe persoane cu dizabilitati din sistemul rezidential public sau privat 
prin investitia in formarea personalului ce lucreaza cu acestia. Astfel, oferim sau organizam la 
solicitare sesiuni de formare specilistilor din DGASPC-uri sau alte organizatii neguvernamentale pe 
baza unui curriculum de formare dezvoltat si adaptat nevoilor de formare exprimate. Pornind de 
la nevoile de formare, ne-am acreditat un curs de formare pentru ocupatia de “Specialist angajare 
asistata”. In acest mod aducem in atentia acestora elementele practice din abordarea centrata 
pe persoana si instrumentele de lucru adaptate in lucrul cu persoanele cu dizabilitati intelectuale 
cum ar fi limbajul easy to read sau facilitarea grafica pentru explorarea dorintelor, istoriei, 
nevoilor sau pentru construirea planurilor pentru viitor. 

3. Si nu in ultimul rand dimensiunea financiara, care arata ca intr-o institutie publica costul 
cu serviciile acordate unei persoane cu dizabilitati variaza de la 4000-8000 lei, in vreme ce 
costurile in cadrul CPIS sunt aproape la jumatate datorita unei administrari judicioase si eficiente 
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a fondurilor. Spre exemplu, folosim serviciile unei echipe mobile de specialisti, ce genereaza 
costuri mai reduse, sau inchirierea locuintelor (apartamente) in Bucuresti fapt ce reduce investitia 
in imobiliare cat si in intretinerea acestora. Importante sunt viziunea si credinta in potentialul 
persoanei. 

 
 Alte aspecte: 

Serviciul social CPIS „Casa Mihail” abordeaza persoanele adulte cu dizabilitati din 
perspectiva drepturilor, dincolo de abordarea medicala sau a specialistului care stie cel mai bine 
ce este potrivit pentru acesti oameni. In serviciile noastre totul porneste de la dorintele, nevoile, 
potentialul persoanei si este cladit respectand ritmul, ezitarile, blocajele, greselile, deciziile chiar 
daca uneori, din exterior par a nu fi cele mai potrivite. 

In viata beneficiarilor un rol important il au normele comunitatii din care fac parte, la fel 
cum sunt si pentru fiecare dintre noi. Astfel, sunt persoane pentru care este mai usor de gestionat 
viata la tara sau altele pentru care aceasta este dificila si nu se pot acomoda, sunt persoane pentru 
care traiul la bloc, intr-un oras mare este mult prea solicitant si bulversant datorita stimularii 
exagerate si atunci ele pot face noi alegeri in privinta mediului in care sa locuiasca si se dezvolte, 
dat fiind ca serviciile sociale ale Pro ACT Suport sunt localizate atat in mediul rural (judetul 
Giurgiu) cat si in apartamente in Bucuresti. 

Treptat, beneficiarii nostri au evoluat si ne-au aratat cum sa modelam suportul pentru ei, 
sa le permitem sa fie cat mai increzatori si independenti si astfel am dezvoltat servicii cu suport 
partial pentru activitatile personale sau din centru, sau cu suport numai pentru anumite situatii, 
cum ar fi managementul banilor, gestionarea cumparaturilor sau a unor relatii personale, s.a. 

Responsabilizarea acestor persoane in privinta a ceea ce construiesc sau traiesc in viata lor 
este temelia invatarii si a dorintei unora dintre ei de a se desprinde de orice forma de suport, de 
a se implini ca persoane prin viata independenta. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str. Soldat Simion Stefan Nr.34, Sector 4, Bucuresti,  

nr.tel.: 0314255976 

www.proactsuport.ro   

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proactsuport.ro/
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Cantina Sociala ASSOC, Jud. Maramures 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC Baia Mare 
 

 Denumirea serviciului social:  
Cantina Sociala ASSOC 
 

 Tipul serviciului social:  
Cantina sociala 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Ca sa poata functiona, ASSOC a reabilitat o centrala termica dezafectata, a amenajat o 

bucatarie, a mobilizat voluntari care sa ajute la prepararea hranei si livrarea ei catre batrani, dar 
si la unii care sa le poata oferi asistenta medicala, sprirituala si ingrijire la domiciliu.  

A fost o mobilizare fara precedent, iar la reusita proiectului au contribuit atat Primaria 
Municipiului Baia Mare, care a concesionat cladirea in care sa functioneze cantina, cat si Episcopia 
Ortodoxa a Maramuresului si Satmarului, care a donat alimentele necesare prepararii hranei si a 
infiintat un post de asistent social si unul de asistent medical pentru a se putea oferi servicii 
profesionalizate si dupa incheierea proiectului. De asemenea, a existat sprijin si din partea altor 
organizatii din comunitate, prin Cantina Sociala ASSOC furnizandu-se in perioada 1997 – pana in 
prezent circa 36.500 portii de hrana pe an. Nu atat numarul beneficiarilor, cat impactul in 
comunitate a contat. Tot mai multi nevoiasi si oameni in suferinta au fost indreptati catre ASSOC 
pentru a gasi ajutor, iar unii dintre ei si-au manifestat recunostinta lucrand ca voluntari in cadrul 
organizatiei. 

Serviciul a presupus acordarea unei mese pe zi (prepararea de hrana calda si distribuire 
hrana calda si rece), aceasta fiind livrata fie prin programul Masa pe roti, fie in incinta ASSOC, 
dar, pe langa acesta, voluntarii asociatiei au oferit si asistenta sociala (evaluare, plan de 
interventie, consiliere si monitorizare pe cazurile aflate in evidenta). Practic, prin Centrul Social 
Multifunctional ASSOC s-au derulat, in premiera nationala, servicii integrate, adica: prepararea si 
servirea mesei calde, distribuirea mesei calde in caserole acasa la beneficiari, curatenie, alte 
activitatei de sprijin in aprovizionare cu produse necesare prepararii meselor calde si reci, sprijin 
in gospodarie, vizitele la domiciliu a echipei de specialisti din domenii diferite pentru oferirea de 
suport si consiliere (asistenti sociali, psiholog, asistent medical, kinetoterapeut, medic de familie, 
preot). 

In primii ani de activitate, beneficiarii Cantinei Sociale au fost batrani singuri sau familii de 
varstnici care nu mai aveau rudenii in viata sau erau neglijati de acestia, cu venituri mici, 
insuficiente pentru un trai decent, unii dintre ei si cu probleme grave de sanatate, dar si persoane 
cu dizabilitati grave sau alte persoane precum familii aflate in situatii de risc social si financiar 
identificate de catre ASSOC, sau inregistrate in evidenta la Primaria Municipiului Baia Mare si 
cetateni. Ca urmare a cererii tot mai crescute, ASSOC a creat in cladire si un spatiu de servire a 
mesei, iar serviciul a fost extins si catre alte categorii: copii proveniti din familii vulnerabile, tineri 
iesiti din centre de plasament, persoane cu dizabilitati, precum si altele aflate in risc de saracie. 
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Incepand din 2014, s-a trecut intr-o noua etapa de dezvoltare, care a constat in incheierea 
unui contract cu Serviciul Public de Asistenta Sociala Baia Mare al Primariei Municipiului Baia Mare. 
Astfel, intre 2015 si 2017, ASSOC a oferit zilnic mancare calda catre 50 de nevoiasi baimareni si 
50 de copii din Centrul Comunitar Romanii, portii subventionate din bugetul public, plus 20 de 
portii catre copii nevoiasi, distribuite gratuit de catre ASSOC. 

Cei care, in prezent, servesc masa de la asociatie sunt persoane obisnuite care in acest 
moment trec prin situatii dificile. Fie s-au imbolnavit grav si nu si-au mai putut continua munca, 
iar costurile tratamentelor medicale sunt atat de ridicate incat banii primiti lunar nu sunt 
suficienti nici macar pentru ele, fie nu sunt capabile sa isi poarte de grija si nici nu are cine sa o 
faca.  
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Prin crearea Centrului Social Multifunctional, ASSOC a devenit un inovator in asistenta 
sociala. Asociatia s-a dedicat activitatilor cu scop de ajutorare a persoanelor aflate in situatii 
dificile de viata, domeniu in care a adus schimbari in ceea ce priveste legislatia nationala si 
metodele de lucru. 

ASSOC este, totodata, si un dezvoltator de proiecte sociale, pentru ca a creat modele de 
succes pentru sectorul nonprofit si a contribuit cu idei care au impus bune practici pentru ONG-
uri. Finantarea s-a asigurat si prin unitatile de economie sociala create in cadrul asociatiei, dar si 
prin finantari europene si guvernamentale. 

Cantina Sociala reprezinta un proiect de suflet al ASSOC, care din 1997 si pana in prezent a 
fost adaptat necesitatilor tot mai variate ale comunitatii baimarene, coordonatorii acesteia 
gandind programe optime de lucru. Practic, ASSOC se identifica cu acesta, iar dezvoltarea lui a 
fost integrata celorlalte servicii sociale licentiate:  

•    Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati; 
•    Centrul Viata - consiliere si sprijin pentru parinti si copii; 
•    Centrul Pinochio - recuperare si reabilitare pentru persoane cu dizabilitati; 
Serviciile sociale au fost astfel gandite sa se poata interconecta, iar in acest sens cladirea in 

care se deruleaza activitatile a fost proiectata si accesibilizata potrivit nevoilor beneficiarilor. 
Imobilul a fost dat in folosinta gratuita pentru 25 de ani in baza Hotararii Consiliului Local al 
municipiului Baia Mare nr. 41/1998. A fost prima centrala termica dezafectata si reabilitata, 
proces care a presupus timp si costuri. La momentul preluarii, spatiul era adapost pentru oameni 
ai strazii si depozit de gunoaie. 

Cladirea a fost transformata din temelii, fiind reprezentativa arhitectural, dar mai ales 
functional tinand cont de serviciile sociale generate in interiorul ei. Acest lucru a fost posibil prin 
deschiderea manifestata de muncipalitatea baimareana. De altfel, un alt element de noutate il 
reprezinta parteneriatul public-privat dintre ASSOC si Administratia Baia Mare, un pionierat la 
nivel national pentru acea perioada. 

Elemente inovative pot fi considerate si colaborarile de succes cu Penitenciarul Baia Mare, 
de la care s-a angajat forta de munca pentru reabilitarea cladirii Cantinei Sociale si Episcopia 
Ortodoxa a Maramuresului si Satmarului, care pentru prima data in mod institutionalizat a derulat 
activitati de asistenta sociala si a creat posturi salarizate de asistenti sociali si unul de asistent 
medical in organigrama ca sa poata furniza servicii in parteneriat cu ASSOC.  

O noutate pentru acele vremuri a fost si abordarea integrata a nevoilor unei categorii 
vulnerabile, pentru ca beneficiarilor Cantinei Sociale li s-a furnizat nu doar hrana, ci si asistenta 
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sociala, psihologica, medicala si spirituala. Acest model a fost perpetuat de catre ASSOC si pentru 
alte categorii de persoane, beneficiare ale serviciilor sociale oferite de asociatie. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Centrul Social Multifunctional creat de ASSOC este un exemplu de buna practica, care a 
contribuit la schimbarea perceptiei asupra serviciilor sociale din Romania. Prin experienta 
dobandita pe parcursul derularii acestui proiect, asociatia a fost primul ONG din Maramures 
acreditat ca furnizor de servicii sociale in domeniul protectiei copilului, eveniment care s-a produs 
in 1997, dar si o sursa de inspiratie pentru alte organizatii din domeniul social. 

Impactul asupra comunitatii a atins mai multe teme orizontale: furnizarea de hrana, 
asistenta socio-medicala si alte forme de sprijin material, dezvoltator/inovator de idei, concepte 
si proiecte sociale, loc de practica pentru studenti, incurajarea voluntariatului, redarea utilitatii 
unor cladiri reziduale.  

Pentru asigurarea sustenabilitatii, Asociatia si-a concentrat eforturile pe gasirea unor solutii 
de programe economice care sa le permita persoanelor cu dizabilitati sa devina autonome si sa nu 
fie dependente de serviciile sociale. Asa au aparut intreprinderile sociale, cum sunt Restaurantul 
Social si ASC Packing, companii in care si-au gasit locuri de munca persoane cu dizabilitati. 

In perioada 2010 -2013, cu sprijinul finantarilor din Fondul Social European, prin programul 
POSDRU, strategia ASSOC a fost aliniata la modelele de lucru europene, iar implementarea 
serviciilor sociale a trecut la un alt nivel, prin adoptarea principiilor economiei sociale. 

Cantina Sociala ASSOC, ca serviciu social a fost dependenta de finanatarea din fonduri 
publice sau donatii. Prin prisma economiei sociale, ASSOC a facut propunerea indrazneata de a 
asocia Cantinei Sociale, in aceeasi cladire, un Restaurant Social, deschis pentru toti membrii 
comunitatii. A fost primul restaurant social din Romania si un model de succes pentru economia 
sociala, pentru ca dupa primul an de activitate acesta a reusit sa se autofinanteze. A fost 
rezultatul echipei care a manageriat acest proiect, dar si al clientilor care au inteles sa incurajeze 
demersul ASSOC servind zilnic masa in incinta localului. 

Restaurantul Social a asigurat si asigura un pol puternic pentru promovarea principiilor de 
incluziune sociala – a fost creat cu scopul autofinantarii serviciilor sociale prin implicarea 
persoanelor cu dizabilitati si din alte grupuri vulnerabile. Acesta a fost creat printr-un proiect prin 
care ASSOC a urmarit cresterea sanselor de integrare pe piata muncii a persoanelor vulnerabile, 
acesta functionand cu 25 angajati, dintre care 19 persoane provin din grupuri vulnerabile, 7 fiind 
cu dizabilitati. Acestora din urma li s-au creat conditii de lucru adaptate problemelor de sanatate, 
accesibilizarea respectand toate standardele in vigoare. Un alt aspect important este schimbarea 
mentalitatii oamenilor din comunitate, activitatile desfasurate, promovate in media locala si 
nationala, inspirand alte idei de succes. Aceasta mediatizarea a proiectelor sociale a dus la o 
sensibilizare a publicului si la cresterea accesibilitatii si accesului la servicii sociale a persoanelor 
vulnerabile. Prin Centrul Social Multifunctional, care a actionat ca un incubator de proiecte si idei 
sociale, ASSOC a pus amprenta si asupra educatiei superioare, generand infiintarea unor studii de 
masterat pilot cum ar fi: Supervizarea in asistenta sociala, Asistenta si incluziunea sociala a 
persoanelor varstnice si cu dizabilitati, in parteneriat cu Universitatea de Nord Baia Mare. Prin 
faptul ca a atras practicieni, s-au dezvoltat si pus in practica servicii inovative in domeniile 
importante ale asistentei sociale: protectia copiilor, asistenta persoanelor cu dizabilitati, 
varstinici, migranti, violenta deomestica. Un alt aspect il reprezinta si angajarea de asistenti 
sociali si psihologi. La nivelul comunitatii, ASSOC este un angajator care ofera in prezent locuri de 
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munca pentru 140 persoane. Doar prin proiectele implementate in ultimii ani, ASSOC a produs un 
impact pentru aproximativ 2.000 de persoane.  

Cifrele centralizate de-a lungului anilor sunt impresionante: peste 700.000 de portii de 
mancare gatite si oferite, locuri de munca pentru sute de persoane, formarea de viitori 
profesionisti, lobby si advocacy pentru reglementarea profesiei de asistent social, mii de persoane 
participante la cursurile de formare profesionala, mii de persoane consiliate si informate, zeci de 
milioane de euro atrase si implementate prin proiecte, dezvoltarea de practici si instrumente de 
lucru in domeniul asistentei sociale. 

 
 Alte aspecte: 

"Teoria schimbarii, care sta la baza politicilor si masurilor in domeniul incluziunii sociale, 
sustine ca obiectivul principal de reducere a saracie si promovare a incluziunii sociale poate fi 
atins doar prin actiuni de asigurare sau sporire a accesului la servicii convenabile, durabile si de 
calitate (precum locuire, educatie, ocupare, asistenta medicala, asistenta sociala, servicii de 
integrare in societate informationala) pentru categoriile de populatie cu risc disproportionat de 
excluziune sociala. In acest scop, ASSOC a urmarit prin propria strategie sa se alinieze politicilor 
sociale nationale si sa atraga fonduri prin FSE, FEDER si FEADR.  

ASSOC si-a stabilit ca directii de actiune-cheie domenii apropiate de nivelul politicilor 
europene, a urmarit strategiile europene care au avut si au in vedere atingerea directiilor 
principale de actiune, prioritati preliminare de utilizare a fondurilor europene alocate Romaniei, 
cum sunt dezvoltarea sistemului de servicii sociala; ocuparea si incluziunea sociala activa; 
promovarea incluziunii sociale; integrarea comunitatilor defavorizate, precum romii; promovarea 
economiei sociale si a intreprinderilor sociale; prevenirea violentei si a traficului de persoane; 
imbunatatirea nivelului/conditiilor de viata a grupurilor vulnerabile, cu atentie speciala pentru 
echitate, avand in vedere nevoile, resursele disponibile si cadrul legislativ-institutional de la nivel 
national. ASSOC va continua sa isi perfectioneze serviciile, pentru ca scopul asociatiei este de a 
elabora programe de economie sociala care sa le permita persoanelor vulnerabile sa dobandeasca 
o cat mai mare autonomie si sa nu depinda total de serviciile sociale. Din experienta de 23 de ani 
in acest domeniu, am constat ca doar in acest fel se poate reusi. 

Resurse online: Website: www.assoc.ro 
Canal Youtube: Film “Si eu sunt unul dintre ei” (varianta romana si engleza) 
https://www.youtube.com/watch?v=9_QJAv8zXbw 
https://www.youtube.com/watch?v=HTkXtcnbi9o 
Campanie de senzibilizare in benenficiul Cantinei Sociale 
O masa calda preparata de persoane publice http://www.assoc.ro/cantina-sociala/  
Prefect, Sorin Rednic - https://www.youtube.com/watch?v=17IDF2-ynDY 
Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea - https://www.youtube.com/watch?v=L2_-ycPCT8U 
Alte prezentari video din mass-media 
https://www.youtube.com/watch?v=lKoJQLt1LtQ 
https://www.youtube.com/watch?v=FvjQGpRTK2o 
https://www.youtube.com/watch?v=HCiiYHnatE8" 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
Str. Rachetei, nr.3, Baia Mare, Jud. Maramures,  

nr.tel.: 0262222226                                    

http://www.assoc.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=9_QJAv8zXbw
https://www.youtube.com/watch?v=HTkXtcnbi9o
http://www.assoc.ro/cantina-sociala/
https://www.youtube.com/watch?v=17IDF2-ynDY
https://www.youtube.com/watch?v=L2_-ycPCT8U
https://www.youtube.com/watch?v=lKoJQLt1LtQ
https://www.youtube.com/watch?v=FvjQGpRTK2o
https://www.youtube.com/watch?v=HCiiYHnatE8
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SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Bacau 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia SOS Satele Copiilor Romania 
 

 Denumirea serviciului social:  
SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Bacau 
 

 Tipul serviciului social:  
Centre de zi pentru familii cu copii –Centre de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si 
copii 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Bacau actioneaza in comunele 

Hemeius, Girleni, Racova, Letea Veche, Saucesti, Blagesti si, mai recent, avem in vedere si orasele 
Buhusi si Onesti (din Onesti, am preluat deja 14 copii din 8 familii). In cei 12 ani de functionare, 
Centrul a avut ca beneficiari 660 de copii din 215 familii (114 copii din Blagesti, 142 copii din 
Girleni, 101 copii din Hemeius, 78 copii din Letea Veche, 107 copii din Racova, 118 copii din 
Saucesti).  

SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Bacau opereaza, in principal, pe 
baza structurilor comunitare existente. Principiul de baza in furnizarea serviciilor din centru 
consta intr-o abordare holistica a dezvoltarii copilului intr-un mediu familial protector, cu scopul 
ultim de a ghida familiile catre autonomie. Facand aceasta, centrul ofera un pachet de servicii 
pentru: 

1)   A asigura accesul copiilor la serviciile esentiale; 
2)   A sprijini familiile In dezvoltarea capacitatii lor de a-si proteja si ingriji copiii.  
Pe baza evaluarii nevoilor individuale ale copiilor si familiilor lor si in cadrul unui Plan 

Personalizat de Consiliere, centrul decide ce servicii pot fi furnizate direct si prin ce servicii 
copilul/familia poate fi conectat/a la comunitate. O astfel de abordare se asigura ca este 
disponibil un pachet cuprinzator de servicii pentru a indeplini diferitele nevoi ale familiei, in timp 
ce ne asiguram ca serviciile care exista deja in locatie nu sunt duplicate, ci mai curand 
complementare in cadrul interventiilor centrului. 

Principalele tipuri de suport oferite beneficiarilor: suport educational, pentru ingrijirea 
sanatatii, social, psihologic, legal, pentru dezvoltarea abilitatilor parentale, suport economic, 
pentru imbunatatirea conditiilor de locuit, privind hrana si imbracamintea. Pe langa aceste tipuri 
de suport, derulam si activitati de crestere a capacitatii institutiilor cu responsabilitati in domeniu 
si advocacy. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Abordarea SOS este una integrata vizand rezolvarea problemelor familiei (locuire, sanatate, 
ocupare, educatie) cu accent pe copil. Sunt oferite nu doar servicii sociale sau educationale, ci si 
mediere si consiliere pentru integrarea pe piata muncii, suport pentru accesarea serviciilor 
medicale, consiliere vocationala, sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit. Intre 
elementele de noutate in serviciile acordate prin centrul de consiliere mentionam, in mod special: 
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a) organizarea Centrului de consiliere si sprijin pentru copii si parinti ca entitate activa la nivelul 
mai multor comunitati locale, inclusiv in cele rurale; 
b) parteneriatul cu autoritatile publice locale si implicarea activa a acestora in furnizarea de 
servicii; 
c) oferirea de servicii de orientare profesionala pentru parinti si tineri;  
d) derularea de proiecte destinate sustinerii dezvoltarii economice a familiilor. 

Serviciul social a fost foarte activ in atragerea de fonduri, prin diverse proiecte, prentru 
rezolvarea diferitelor probleme identificate la nivelul comunitatilor. Astfel, au fost implementate 
proiecte de prevenirea exploatarii copiilor prin munca, inclusiv prin implicarea lor in munci 
agricole periculoase, educatie pentru sanatate, dezvoltare emotionala si personala, igiena orala, 
a fost realizata o diagnoza sociala a orasului Buhusi etc, cu sprijin financiar din partea Fundatiilor 
Velux, Telekom, FONPC, companiilor Nivea, Johnson&Johnson, Mars, Cosmote, Profi, Kaufland, 
precum si de la UNICEF si din mecanismul financiar SEE.  

Totodata, serviciul social a oferit sprijin Primariei comunei Blagesti in dezvoltarea unui 
afterschool adresat catunului Sipote, cu populatie majoritara de etnie roma. 

Pentru serviciul social, finantarea a fost aigurata doar din surse private atrase.  
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

660 de copii din 215 familii au beneficiat de serviciile SOS Centrul de Consiliere si Sprijin 
pentru Copii si Parinti Bucuresti de la infiintarea acestuia (anul 2006).  

Potrivit unei analize la nivelul Asociatiei - analiza SROI - raportul beneficii-costuri este de 
7:1 pentru Centrul de consiliere. Altfel spus, la o investitie de 1 euro activitatea centrului a 
generat beneficii in valoare echivalenta de 7. Impactul se resimte in mai multe domenii, dominant 
fiind cel asupra generatiei urmatoare (continuarea educatiei si integrarea lor socio-profesionala) 
si economiile generate in sistemul beneficiilor sociale. In mai mica masura, investitia SOS prin 
centrul de consiliere se va regasi in impactul asupra cheltuielilor locale si a veniturilor individuale. 
Chiar daca interventia centrului de consiliere asupra veniturilor familiilor cuprinse in serviciu nu 
permite tuturor acestora sa iasa din situatia de saracie sau risc de saracie si excluziune sociala, 
ea este insemnata permitandu-le sa nu isi abandoneze copiii, iar acestia sa nu abandoneze scoala. 

 
 Alte aspecte: 

Colaborarea cu autoritatile locale eficientizeaza serviciile furnizate de catre SOS si 
faciliteaza interactiunile dintre autoritatile locale pe dimensiunea implicarii in solutionarea unor 
probleme comune. Comunitatile locale devin, asadar, atat cadru de actiune pentru serviciile 
furnizate, cat si actori implicati in mod direct in gestionarea interventiilor. Buna functionare a 
parteneriatelor dintre SOS si autoritati reprezinta conditia fara de care serviciile destinate intaririi 
familiilor nu-si pot atinge in totalitate obiectivele. Implicatiile acestor colaborari sunt multiple, 
efectele cele mai profunde fiind resimtite la nivelul calitatii serviciilor furnizate catre beneficiari. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  
Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr.165, 
nr.tel.: 0216680077 , www.sos-satelecopiilor.ro                    

   

http://www.sos-satelecopiilor.ro/
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SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Bucuresti 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia SOS Satele Copiilor Romania 
 

 Denumirea serviciului social:  
SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Bucuresti 
 

 Tipul serviciului social:  
Centre de zi pentru familii cu copii –Centre de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si 
copii 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Bucuresti actioneaza in sectorul 1 

si in orasul Buftea. In cei 20 ani de functionare, Centrul a avut ca beneficiari 1522 de copii din 421 
de familii (1111 copii din sectorul 1 al municipiului Bucuresti, 228 copii din sectorul 2, 180 copii 
din orasul Buftea si 3 copii din orasul Voluntari).  

SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Bucuresti opereaza, in principal, 
pe baza structurilor comunitare existente. Principiul de baza in furnizarea serviciilor din centru 
consta intr-o abordare holistica a dezvoltarii copilului intr-un mediu familial protector, cu scopul 
ultim de a ghida familiile catre autonomie. Facand aceasta, centrul ofera un pachet de servicii 
pentru: 

1)    A asigura accesul copiilor la serviciile esentiale; 
2)    A sprijini familiile In dezvoltarea capacitatii lor de a-si proteja si ingriji copiii.  
Pe baza evaluarii nevoilor individuale ale copiilor si familiilor lor si in cadrul unui Plan 

Personalizat de Consiliere, centrul decide ce servicii pot fi furnizate direct si prin ce servicii 
copilul/familia poate fi conectat/a la comunitate. O astfel de abordare se asigura ca este 
disponibil un pachet cuprinzator de servicii pentru a indeplini diferitele nevoi ale familiei, in timp 
ce ne asiguram ca serviciile care exista deja in locatie nu sunt duplicate, ci mai curand 
complementare in cadrul interventiilor centrului. 

Principalele tipuri de suport oferite beneficiarilor: suport educational, pentru ingrijirea 
sanatatii, social, psihologic, legal, pentru dezvoltarea abilitatilor parentale, suport economic, 
pentru imbunatatirea conditiilor de locuit, privind hrana si imbracamintea. Pe langa acestea 
derulam activitati de crestere a capacitatii institutiilor cu responsabilitati in domeniu si advocacy. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Abordarea SOS este una integrata vizand rezolvarea problemelor familiei (locuire, sanatate, 
ocupare, educatie) cu accent pe copil. Sunt oferite nu doar servicii sociale sau educationale, ci si 
mediere si consiliere pentru integrarea pe piata muncii, suport pentru accesarea serviciilor 
medicale, consiliere vocationala, sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit. Intre 
elementele de noutate in serviciile acordate prin centrul de consiliere mentionam, in mod special: 
a) organizarea Centrului de consiliere si sprijin pentru copii si parinti ca entitate activa la nivelul 
mai multor comunitati locale; b) parteneriatul cu autoritatile publice locale si implicarea activa 
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a acestora in furnizarea de servicii; c) oferirea de servicii de orientare profesionala pentru parinti 
si tineri; d) derularea de proiecte destinate sustinerii dezvoltarii economice a familiilor. 

Serviciul social a fost foarte activ in atragerea de fonduri, prin diverse proiecte, prentru 
rezolvarea diferitelor probleme identificate la nivelul comunitatilor. Astfel, au fost implementate 
proiecte de educatie pentru sanatate, dezvoltare emotionala si personala, igiena orala etc, cu 
sprijin financiar din partea Fundatiilor Velux, United Way, companiilor H&M, Menzies, Auchan, 
Nivea, Johnson&Johnson, Mars, Cosmote, Profi, Kaufland, precum si din mecanismul financiar SEE. 

Din punct de vedere financiar, serviciul social are incheiate parteneriate, care prevad si o 
contributie financiara, cu Consiliul Local Buftea, cu DGASPC sector 1 si solicita subventie in baza 
Legii nr.34/1998.  

Totodata, serviciul social a fost foarte activ in infiintarea serviciului inclusiv de ingrjire si 
educatie timpurie din cartierul Floreaca, municipiul Bucuresti – centrul Zebra Zou, personalul din 
cadrul serviciului social fiind implicat in implementarea proiectului si selectia beneficiarilor din 
grupuri vulnerabile. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

1522 de copii din 421 familii au beneficiat de serviciile SOS Centrul de Consiliere si Sprijin 
pentru Copii si Parinti Bucuresti de la infiintarea acestuia (anul 1998).  

Potrivit unei analize la nivelul Asociatiei - analiza SROI - raportul beneficii-costuri este de 
7:1 pentru Centrul de consiliere. Altfel spus, la o investitie de 1 euro activitatea centrului a 
generat beneficii in valoare echivalenta de 7. Impactul se resimte in mai multe domenii, dominant 
fiind cel asupra generatiei urmatoare (continuarea educatiei si integrarea lor socio-profesionala) 
si economiile generate in sistemul beneficiilor sociale. In mai mica masura, investitia SOS prin 
centrul de consiliere se va regasi in impactul asupra cheltuielilor locale si a veniturilor individuale. 
Chiar daca interventia centrului de consiliere asupra veniturilor familiilor cuprinse in serviciu nu 
permite tuturor acestora sa iasa din situatia de saracie sau risc de saracie si excluziune sociala, 
ea este insemnata permitandu-le sa nu isi abandoneze copiii, iar acestia sa nu abandoneze scoala. 

 
 Alte aspecte: 

Colaborarea cu autoritatile locale eficientizeaza serviciile furnizate de catre SOS si 
faciliteaza interactiunile dintre autoritatile locale pe dimensiunea implicarii in solutionarea unor 
probleme comune. Comunitatile locale devin, asadar, atat cadru de actiune pentru serviciile 
furnizate, cat si actori implicati in mod direct in gestionarea interventiilor. Buna functionare a 
parteneriatelor dintre SOS si autoritati reprezinta conditia fara de care serviciile destinate intaririi 
familiilor nu-si pot atinge in totalitate obiectivele. Implicatiile acestor colaborari sunt multiple, 
efectele cele mai profunde fiind resimtite la nivelul calitatii serviciilor furnizate catre beneficiari. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr.165, 
 nr.tel.: 0216680077 
www.sos-satelecopiilor.ro  

   

 

http://www.sos-satelecopiilor.ro/
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SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Cisnadie 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia SOS Satele Copiilor Romania 
 

 Denumirea serviciului social:  
SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Cisnadie 
 

 Tipul serviciului social:  
Centre de zi pentru familii cu copii –Centre de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si 
copii 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
"SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Cisnadie actioneaza, in special, 

in comunele Vurpar, Chirpar si Sadu. In cei 18 ani de functionare, Centrul a mai colaborat cu 
autoritatile locale din municipiul Sibiu, orasul Cisnadie si comuna Rosia.  

SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Cisnadie opereaza, in principal, pe 
baza structurilor comunitare existente. Principiul de baza in furnizarea serviciilor din centru 
consta intr-o abordare holistica a dezvoltarii copilului intr-un mediu familial protector, cu scopul 
ultim de a ghida familiile catre autonomie. Facand aceasta, centrul ofera un pachet de servicii 
pentru: 

  a asigura accesul copiilor la serviciile esentiale; 
  a sprijini familiile in dezvoltarea capacitatii lor de a-si proteja si ingriji copiii.  

Pe baza evaluarii nevoilor individuale ale copiilor si familiilor lor si in cadrul unui Plan 
Personalizat de Consiliere, centrul decide ce servicii pot fi furnizate direct si prin ce servicii 
copilul/familia poate fi conectat/a la comunitate. O astfel de abordare se asigura ca este 
disponibil un pachet cuprinzator de servicii pentru a indeplini diferitele nevoi ale familiei, in timp 
ce ne asiguram ca serviciile care exista deja in locatie nu sunt duplicate, ci mai curand 
complementare in cadrul interventiilor centrului. 

Principalele tipuri de suport oferite beneficiarilor: suport educational, pentru ingrijirea 
sanatatii, social, psihologic, legal, pentru dezvoltarea abilitatilor parentale, suport economic, 
pentru imbunatatirea conditiilor de locuit, privind hrana si imbracamintea. Pe langa aceste tipuri 
de suport, derulam si activitati de crestere a capacitatii institutiilor cu responsabilitati in domeniu 
si advocacy. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Abordarea SOS este una integrata vizand rezolvarea problemelor familiei (locuire, sanatate, 
ocupare, educatie) cu accent pe copil. Sunt oferite nu doar servicii sociale sau educationale, ci si 
mediere si consiliere pentru integrarea pe piata muncii, suport pentru accesarea serviciilor 
medicale, consiliere vocationala, sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit. Intre 
elementele de noutate in serviciile acordate prin centrul de consiliere mentionam, in mod special: 
a) organizarea Centrului de consiliere si sprijin pentru copii si parinti ca entitate activa la nivelul 
mai multor comunitati locale, inclusiv in cele rurale; b) parteneriatul cu autoritatile publice locale 
si implicarea activa a acestora in furnizarea de servicii; c) oferirea de servicii de orientare 
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profesionala pentru parinti si tineri; d) derularea de proiecte destinate sustinerii dezvoltarii 
economice a familiilor. 

Serviciul social a fost foarte activ in atragerea de fonduri, prin diverse proiecte, prentru 
rezolvarea diferitelor probleme identificate la nivelul comunitatilor. Astfel, au fost implementate 
proiecte pentru integrarea sociala si profesionala a tinerilor din mediul rural, educatie pentru 
sanatate, dezvoltare emotionala si personala, igiena orala, realizarea unui diagnoze sociale la 
nivelul judetului Sibiu etc, cu sprijin financiar din partea Fundatiilor Velux, Soros si Vodafone, 
companiilor Edenred, Nivea, Johnson&Johnson, Mars, Cosmote, Profi, Kaufland, precum si din 
mecanismul financiar SEE.  

 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

1243 de copii din 215 familii au beneficiat de serviciile SOS Centrul de Consiliere si Sprijin 
pentru Copii si Parinti Cisnadie de la infiintarea acestuia (anul 2000) – 341 copii din orasul Cisnadie, 
248 copii din municipiul Sibiu, 289 din comuna Rosia, 106 copii din Vurpar, 169 copii din Chirpar 
si 90 de copii din alte localtitati din judet.  

Potrivit unei analize la nivelul Asociatiei - analiza SROI - raportul beneficii-costuri este de 
7:1 pentru Centrul de consiliere. Altfel spus, la o investitie de 1 euro activitatea centrului a 
generat beneficii in valoare echivalenta de 7. Impactul se resimte in mai multe domenii, dominant 
fiind cel asupra generatiei urmatoare (continuarea educatiei si integrarea lor socio-profesionala) 
si economiile generate in sistemul beneficiilor sociale. In mai mica masura, investitia SOS prin 
centrul de consiliere se va regasi in impactul asupra cheltuielilor locale si a veniturilor individuale. 
Chiar daca interventia centrului de consiliere asupra veniturilor familiilor cuprinse in serviciu nu 
permite tuturor acestora sa iasa din situatia de saracie sau risc de saracie si excluziune sociala, 
ea este insemnata permitandu-le sa nu isi abandoneze copiii, iar acestia sa nu abandoneze scoala. 

 
 Alte aspecte: 

Colaborarea cu autoritatile locale eficientizeaza serviciile furnizate de catre SOS si 
faciliteaza interactiunile dintre autoritatile locale pe dimensiunea implicarii in solutionarea unor 
probleme comune. Comunitatile locale devin, asadar, atat cadru de actiune pentru serviciile 
furnizate, cat si actori implicati in mod direct in gestionarea interventiilor. Buna functionare a 
parteneriatelor dintre SOS si autoritati reprezinta conditia fara de care serviciile destinate intaririi 
familiilor nu-si pot atinge in totalitate obiectivele. Implicatiile acestor colaborari sunt multiple, 
efectele cele mai profunde fiind resimtite la nivelul calitatii serviciilor furnizate catre beneficiari. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr.165, 

nr.tel.: 0216680077 

 www.sos-satelecopiilor.ro  

   

 

http://www.sos-satelecopiilor.ro/
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SOS Centrul de zi Hemeius 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia SOS Satele Copiilor Romania 
 

 Denumirea serviciului social:  
SOS Centrul de zi Hemeius 
 

 Tipul serviciului social:  
Centre de zi pentru copii: copii in familie, copii separati sau in risc de separare de parinti - 
Centre de zi pentru copii aflati in situatie de risc de separare de parinti 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Pe baza evaluarii nevoilor individuale ale copiilor si familiilor lor, realizata de Primaria 

Hemeius si SOS Centrul de consiliere si sprijin pentru copii si parinti Bacau – serviciu al Asociatiei 
SOS Satele Copiilor, se elaboreaza un plan de servicii, aprobat de Primarul Comunei Hemeius. In 
baza planului de servicii, centrul de zi elaboreaza Planul Personalizat de Interventie, care prevede 
serviciile oferite copilului si familiei de catre SOS Centrul de zi Hemeius. O astfel de abordare se 
asigura ca este disponibil un pachet cuprinzator de servicii pentru a indeplini diferitele nevoi ale 
familiei, in timp ce ne asiguram ca serviciile care exista deja in locatie nu sunt duplicate, ci mai 
curand complementare in cadrul interventiilor centrului.  

Principalele tipuri de activitati derulate: activitati de efectuare a temelor si recuperare 
scolara, activitati educationale (de tip non-formal si informal), activitati recreative si de 
socializare (origami, manuire de marionete, jocuri de rol, jocuri de creatie si inteligenta, ateliere 
de teatru, pictura si dansuri, excursii), orientare scolara si profesionala, consiliere psihologica, 
informare, consiliere si sprijin pentru parinti. Copiii beneficiaza si de gustari in cadrul centrului 
de zi. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Un exemplu de parteneriat de succes este cel dintre SOS Satele Copiilor Romania si Primaria 
Hemeius. In cadrul acestui parteneriat, a fost infiintat Centrul de zi destinat copiilor din Hemeius 
cu o capacitate de 30 de beneficiari si care se adreseaza copiilor ce provin din familii vulnerabile. 
Desi nevoia de astfel de servicii la nivelul localitatilor din mediul rural este majora, fapt relevat 
si de interviurile realizate cu reprezentanti ai autoritatilor locale (realizate recent in cadrul unui 
studiu pentru realizarea amprentei sociale si economice a activitatii SOS Satele Copiilor Romania), 
resursele financiare limitate al UAT- urilor fac greu realizabile astfel de investitii. Centrul de zi 
de la Hemeius reprezinta o exceptie de la aceasta regula tocmai datorita implicarii SOS, care, in 
parteneriat cu autoritatile, a reusit sa puna pe picioare, din anul 2014, un centru functional, care 
ofera servicii copiilor. De altfel, acest centru este singura facilitate de acest tip existenta pe raza 
celor sase comunitati din judetul Bacau in care activeaza SOS si unul dintre putinele functionale 
din mediul rural la nivelul judetului Bacau. 

In cadrul acestui parteneriat, Primaria Hemeius aloca resurse pentru acoperirea unor 
categorii de cheltuieli (cheltuieli cu personalul, gustari, desfasurarea de activitati culturale etc.). 
Pentru celelalte cheltuieli se fac eforturi pentru atragerea de fonduri de la bugetul de stat 
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(subventie in baza Legii 34/1998) si din donatii si sponsorizari. Asociatia Speranta Rotterdam este 
unul dintre partanerii de baza ai Centrului de zi, inca de la infiintare. Aceasta ofera anual 5000 
Euro pentru sustinerea activitatii centrului. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Majoritatea copiilor care frecventeaza centrul de zi nu se simt marginalizati in comunitate, 
multi dintre ei avand rezultate scolare foarte bune. Actiunile derulate de catre SOS in comunitati 
contribuie substantial la reducerea riscului de marginalizare a familiilor in nevoie, ducand la 
constientizarea faptului ca saracia si problemele asociate acesteia nu reprezinta un stigmat si ca 
este nevoie de conlucrare si atitudine proactiva din partea comunitatii pentru depasirea situatiilor 
limita. 

Un alt aspect important este faptul ca parintii copiilor pot merge la munca. Dupa terminarea 
programului scolar, copiii vin la centrul de zi, isi pregatesc temele pentru a doua zi, se joaca si 
servesc o gustare intr-un cadru securizant si primitor.  

Astfel, interventia centrului de zi are mai multe efecte la nivelul beneficiarilor si 
comunitatii: copiii merg la scoala si au rezultate bune, parintii reusesc sa-si gaseasca un loc de 
munca iar presiunea unor fenomene negative asupra comunitatii este in scadere. 

Din 2014 si pana in prezent, 32 de copii din 20 de familii au beneficiat sau beneficiaza de 
serviciile centrului de zi. 

 
 Alte aspecte: 

Interventia integrata la nivel comunitar acopera o gama variata de nevoi ale beneficiarilor. 
Aceasta interventie integrata presupune acordarea de servicii personalizate in functie de nevoile 
existente in familie, care sa ajute la imbunatatirea calitatii vietii acesteia. Centrul de zi pune 
accent deosebit pe prevenirea abandonului scolar. Pentru aceasta, sunt oferite servicii si tipuri de 
suport care permit copiilor sa mearga la scoala: suport pentru imbracaminte, incaltaminte, 
rechizite, transport si alimente, sprijin pentru efectuarea temelor si recuperare scolara, medierea 
relatiilor familie-copil-scoala. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr.165, 

nr.tel.: 0216680077 

www.sos-satelecopiilor.ro  

 

   

 

 

 

http://www.sos-satelecopiilor.ro/
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SOS Comunitatea de Tineri Bacau 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia SOS Satele Copiilor Romania 
 

 Denumirea serviciului social:  
SOS Comunitatea de Tineri Bacau 
 

 Tipul serviciului social:  
Centre rezidentiale pentru copii in sistemul de protectie speciala - Centre rezidentiale pentru 
copilul separat temporar sau definitiv de parintii sai: centre de plasament, case de tip familial, 
apartamente etc. – Apartamente 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Copiilor si tinerilor li se asigura gazduirea, ingrijirea, educatia formala sau informala, in 

spiritul propriei lor religii si culturi, sprijin emotional, consiliere, in vederea descoperirii si 
exprimarii aptitudinilor, intereselor si talentelor individuale, precum si dezvoltarea majoritatii 
deprinderilor de viata, pana la finalizarea studiilor in invatamantul de zi, pana la varsta maxima 
de 26 ani, In conformitate cu legislatia in vigoare. 

Principalele servicii furnizate sunt: gazduire pe perioada determinata, in functie de situatia 
sa familiala sau juridica, supraveghere, ingrijire personala, educatie formala/non-
formala/informala, activitati de socializare si timp liber, dezvoltarea abilitatilor de viata 
indendenta care sa faciliteze integrarea sa socio-profesionala, informare, consiliere psiho-sociala, 
sprijin pentru continuarea si finalizarea studiilor, consiliere vocationala si orientare profesionala. 

Tinerii pentru care inceteaza plasamentul in Comunitatile de Tineri si care au varsta de 18 
ani, au un loc de munca si au identificat o locuinta cu chirie, pot solicita intrarea In etapa de 
asistare PASI (Programul de asistare pentru viata semi-independenta) prin Incheierea unui contract 
cu Asociatia. 

Astfel de suport care consta in asigurarea unei sume necesare acoperirii in parte a costurilor 
pentru chirie precum si in sprijinul unei persoane de referinta – consilier, este asigurat pentru o 
perioada de maxim 3 ani si are ca scop sustinerea tanarului In demersurile sale profesionale si In 
cele ce privesc pastrarea unei locuinte. 70% dintre tinerii care au parasit serviciile Asociatiei SOS 
Satele Copiilor Romania la implinirea varstei de 18/26 ani au accesat programul PASI. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Elementul principal de noutate il constituie programul de asistare pentru viata semi-
independenta. Dupa incetarea masurii de protectie speciala , tanarul paraseste comunitatea de 
tineri insa, daca situatia sa este inca una de tranzitie catre o integrare sociala si profesionala 
adecvata, este sprijinit pentru o perioada de maxim trei ani. Sprijinul consta in acordarea unei 
sume care sa sustina plata chiriei pentru locuinta in care sta tanarul, consiliere si indrumare din 
partea specialistilor comunitatii. Suma acordata scade gradual, pe fiecare an de program, astfel 
incat si contributia tanarului sa creasca. Scopul acestui program este de a sustine in mod 
individualizat procesul de tranzitie a tinerilor catre viata independenta. Este parcurs astfel un 
drum de continua schimbare a programelor adresate unui beneficiar, de la sustinere totala a 
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beneficiarilor catre autonomia deplina a acestora. Prin parcurgerea mai multor etape, in care sunt 
deprinsi cu responsabilitati din ce in ce mai complexe, beneficiarii sunt pregatiti pentru momentul 
in care trebuie sa iasa de sub tutela SOS si sa devina independenti si integrati din punct de vedere 
socio - profesional. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

 Infiintata in 2009, Comunitatea de Tineri Bacau a asistat un numar de 22 de benficiari. Pe 
baza resurselor materiale si prin serviciile oferite de profesionisti (consilieri, asistenti), 
organizatia a reusit sa asigure conditii optime de viata pentru beneficiarii sai. Sub aspectul 
nivelului de trai, momentul de cotitura in viata beneficiarilor este reprezentat de iesirea acestora 
din programele SOS, cand toate formele de suport de care au beneficiat se vor fi incheiat. Din 
acest punct de vedere, procesul de deprindere a unui stil de viata independenta, in cadrul 
Comunitatilor de Tineri, este de maxima importanta. Obtinerea unui loc de munca reprezinta un 
pas important in viata independenta a beneficiarilor, insa aspectul definitoriu pentru succesul 
integrarii pe piata muncii este dat de capacitatea de adaptare la cerintele pietei muncii si de 
consecventa in relatie cu munca. Succesul in aceasta situatie depinde, in mare masura, de 
internalizarea de catre beneficiarii SOS a solicitarilor si rigorilor implicate de statutul de persoana 
ocupata. Marea majoritate a fostilor beneficiari (peste 90%) au demonstrat faptul ca, in ciuda unor 
bariere importante, au reusit sa fie integrati pe piata fortei de munca, ceea ce le-a oferit 
independenta financiara si baze solide de evolutie personala. Factorii de succes pentru procentul 
mare de integrare socio-profesionala a tinerilor sunt reprezentati de desemnarea unei persoane 
de referinta care sa-l insoteasca pe tanar si dupa incetarea masurii de protectie si activitatile in 
care sunt implicati adolescentii si tinerii din comunitatile de tineri si care vizeaza: contruirea unei 
profesii (formare profesionala, deprinderi practice, consiliere vocationala etc.), un loc de munca 
si un venit (educatie financiara etc.), locuinta (cum inchiriezi o locuinta, plata utilitatilor etc.), 
dezvoltarea deprinderilor de viata independenta (gestionarea unui buget, cum sa faci 
cumparaturi, cum sa gatesti sanatos, asigurarea unei igiene personale corespunzatoare etc.), 
deprinderi sociale (relatiile de prietenie, relatii intime etc.), stabilitate emotionala (consiliere 
psihologica, terapie, grupuri de dezvoltare personala etc.) 

 
 Alte aspecte: 

Tinerii se muta din casa familiala din Satul SOS in Comunitatea de tineri la o varsta potrivita 
pentru dezvoltarea lor individuala, dar nu mai devreme de 14 ani. Pregatirea pentru transfer 
incepe mult mai sustinut cu doi ani inainte si presupune implicarea activa a consilierilor pentru 
tineri si a mamelor SOS alaturi de tineri. Chiar si dupa mutarea in Comunitatea de tineri, acestia 
sunt incurajati sa revina in sat pentru a-si vizita mama SOS, fratii si casa in care au crescut, acest 
lucru contribuind la dezvoltarea echilibrata a tinerilor. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  
Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr.165,  
nr.tel.: 0216680077, www.sos-satelecopiilor.ro  
 

   

http://www.sos-satelecopiilor.ro/
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SOS Comunitatea de Tineri nr. 1 Bucuresti 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia SOS Satele Copiilor Romania 
 

 Denumirea serviciului social:  
SOS Comunitatea de Tineri nr. 1 Bucuresti 
 

 Tipul serviciului social:  
Centre rezidentiale pentru copii in sistemul de protectie speciala - Centre rezidentiale pentru 
copilul separat temporar sau definitiv de parintii sai: centre de plasament, case de tip familial, 
apartamente etc. – Apartamente 
 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Copiilor si tinerilor li se asigura gazduirea, ingrijirea, educatia formala sau informala, in 

spiritul propriei lor religii si culturi, sprijin emotional, consiliere, in vederea descoperirii si 
exprimarii aptitudinilor, intereselor si talentelor individuale, precum si dezvoltarea majoritatii 
deprinderilor de viata, pana la finalizarea studiilor in invatamantul de zi, pana la varsta maxima 
de 26 ani, In conformitate cu legislatia in vigoare. 

Principalele servicii furnizate sunt: gazduire pe perioada determinata, in functie de situatia 
sa familiala sau juridica, supraveghere, ingrijire personala, educatie formala/non-
formala/informala, activitati de socializare si timp liber, dezvoltarea abilitatilor de viata 
indendenta care sa faciliteze integrarea sa socio-profesionala, informare, consiliere psiho-sociala, 
sprijin pentru continuarea si finalizarea studiilor, consiliere vocationala consiliere vocationala si 
orientare profesionala. Tinerii pentru care inceteaza plasamentul in Comunitatile de Tineri si care 
au varsta de 18 ani, au un loc de munca si au identificat o locuinta cu chirie, pot solicita intrarea 
In etapa de asistare PASI (Programul de asistare pentru viata semi-independenta) prin Incheierea 
unui contract cu Asociatia. 

Astfel de suport care consta in asigurarea unei sume necesare acoperirii in parte a costurilor 
pentru chirie precum si in sprijinul unei persoane de referinta – consilier, este asigurat pentru o 
perioada de maxim 3 ani si are ca scop sustinerea tanarului In demersurile sale profesionale si In 
cele ce privesc pastrarea unei locuinte. 70% dintre tinerii care au parasit serviciile Asociatiei SOS 
Satele Copiilor Romania la implinirea varstei de 18/26 ani au accesat programul PASI. 

 
 

 Elementele de noutate si originalitate: 
Elementul principal de noutate il constituie programul de asistare pentru viata semi-

independenta. Dupa incetarea masurii de protectie speciala , tanarul paraseste comunitatea de 
tineri insa, daca situatia sa este inca una de tranzitie catre o integrare sociala si profesionala 
adecvata, este sprijinit pentru o perioada de maxim trei ani. Sprijinul consta in acordarea unei 
sume care sa sustina plata chiriei pentru locuinta in care sta tanarul, consiliere si indrumare din 
partea specialistilor comunitatii. Suma acordata scade gradual, pe fiecare an de program, astfel 
incat si contributia tanarului sa creasca. Scopul acestui program este de a sustine in mod 
individualizat procesul de tranzitie a tinerilor catre viata independenta. 
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Este parcurs astfel un drum de continua schimbare a programelor adresate unui beneficiar, 
de la sustinere totala a beneficiarilor catre autonomia deplina a acestora. Prin parcurgerea mai 
multor etape, in care sunt deprinsi cu responsabilitati din ce in ce mai complexe, beneficiarii sunt 
pregatiti pentru momentul in care trebuie sa iasa de sub tutela SOS si sa devina independenti si 
integrati din punct de vedere socio - profesional. 
 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
Infiintata in 1999, Comunitatea de Tineri nr. 1 Bucuresti a asistat un numar de 50 de 

benficiari. Pe baza resurselor materiale si prin serviciile oferite de profesionisti (consilieri, 
asistenti sociali), organizatia a reusit sa asigure conditii optime de viata pentru beneficiarii sai. 
Sub aspectul nivelului de trai, momentul de cotitura in viata beneficiarilor este reprezentat de 
iesirea acestora din programele SOS, cand toate formele de suport de care au beneficiat se vor fi 
incheiat. Din acest punct de vedere, procesul de deprindere a unui stil de viata independenta, in 
cadrul Comunitatilor de Tineri, este de maxima importanta.  

Obtinerea unui loc de munca reprezinta un pas important in viata independenta a 
beneficiarilor, insa aspectul definitoriu pentru succesul integrarii pe piata muncii este dat de 
capacitatea de adaptare la cerintele pietei muncii si de consecventa in relatie cu munca. Succesul 
in aceasta situatie depinde, in mare masura, de internalizarea de catre beneficiarii SOS a 
solicitarilor si rigorilor implicate de statutul de persoana ocupata. Marea majoritate a fostilor 
beneficiari (peste 90%) au demonstrat faptul ca, in ciuda unor bariere importante, au reusit sa fie 
integrati pe piata fortei de munca, ceea ce le-a oferit independenta financiara si baze solide de 
evolutie personala. Factorii de succes pentru procentul mare de integrare socio-profesionala a 
tinerilor sunt reprezentati de desemnarea unei persoane de referinta care sa-l insoteasca pe tanar 
si dupa incetarea masurii de protectie si activitatile in care sunt implicati adolescentii si tinerii 
din comunitatile de tineri si care vizeaza: contruirea unei profesii (formare profesionala, 
deprinderi practice, consiliere vocationala etc.), un loc de munca si un venit (educatie financiara 
etc.), locuinta (cum inchiriezi o locuinta, plata utilitatilor etc.), dezvoltarea deprinderilor de viata 
independenta (gestionarea unui buget, cum sa faci cumparaturi, cum sa gatesti sanatos, asigurarea 
unei igiene personale corespunzatoare etc.), deprinderi sociale (relatiile de prietenie, relatii 
intime etc.), stabilitate emotionala (consiliere psihologica, terapie, grupuri de dezvoltare 
personala etc.). 

 

 Alte aspecte: 
Tinerii se muta din casa familiala din Satul SOS in Comunitatea de tineri la o varsta potrivita 

entru dezvoltarea lor individuala, dar nu mai devreme de 14 ani. Pregatirea pentru transfer incepe 
mult mai sustinut cu doi ani inainte si presupune implicarea activa a consilierilor pentru tineri si 
a mamelor SOS alaturi de tineri. Chiar si dupa mutarea in Comunitatea de tineri, acestia sunt 
incurajati sa revina in sat pentru a-si vizita mama SOS, fratii si casa in care au crescut, acest lucru 
contribuind la dezvoltarea echilibrata a tinerilor. 

 
Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  
Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr.165,  
nr.tel.: 0216680077 www.sos-satelecopiilor.ro  

 

   

http://www.sos-satelecopiilor.ro/


                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 65  

 

SOS Comunitatea de Tineri nr. 2 Bucuresti 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia SOS Satele Copiilor Romania 
 

 Denumirea serviciului social:  
SOS Comunitatea de Tineri nr. 2 Bucuresti 
 

 Tipul serviciului social:  
Centre rezidentiale pentru copii in sistemul de protectie speciala - Centre rezidentiale pentru 
copilul separat temporar sau definitiv de parintii sai: centre de plasament, case de tip familial, 
apartamente etc. – Apartamente 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Copiilor si tinerilor li se asigura gazduirea, ingrijirea, educatia formala sau informala, in 

spiritul propriei lor religii si culturi, sprijin emotional, consiliere, in vederea descoperirii si 
exprimarii aptitudinilor, intereselor si talentelor individuale, precum si dezvoltarea majoritatii 
deprinderilor de viata, pana la finalizarea studiilor in invatamantul de zi, pana la varsta maxima 
de 26 ani, In conformitate cu legislatia in vigoare. 

Principalele servicii furnizate sunt: gazduire pe perioada determinata, in functie de situatia 
sa familiala sau juridica, supraveghere, ingrijire personala, educatie formala/non-
formala/informala, activitati de socializare si timp liber, dezvoltarea abilitatilor de viata 
indendenta care sa faciliteze integrarea sa socio-profesionala, informare, consiliere psiho-sociala, 
sprijin pentru continuarea si finalizarea studiilor, consiliere vocationala consiliere vocationala si 
orientare profesionala. 

Tinerii pentru care inceteaza plasamentul in Comunitatile de Tineri si care au varsta de 18 
ani, au un loc de munca si au identificat o locuinta cu chirie, pot solicita intrarea In etapa de 
asistare PASI (Programul de asistare pentru viata semi-independenta) prin Incheierea unui contract 
cu Asociatia. 

Astfel de suport care consta in asigurarea unei sume necesare acoperirii in parte a costurilor 
pentru chirie precum si in sprijinul unei persoane de referinta – consilier, este asigurat pentru o 
perioada de maxim 3 ani si are ca scop sustinerea tanarului In demersurile sale profesionale si In 
cele ce privesc pastrarea unei locuinte. Tinerii care au venituri insuficiente si nu se pot intretine 
singuri cu resurse propri sunt astfel beneficiari ai etapei PASI. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Elementul principal de noutate il constituie programul de asistare pentru viata semi-
independenta. Dupa incetarea masurii de protectie speciala , tanarul paraseste comunitatea de 
tineri insa, daca situatia sa este inca una de tranzitie catre o integrare sociala si profesionala 
adecvata, este sprijinit pentru o perioada de maxim trei ani. Sprijinul consta in acordarea unei 
sume care sa sustina plata chiriei pentru locuinta in care sta tanarul, consiliere si indrumare din 
partea specialistilor comunitatii. Suma acordata scade gradual, pe fiecare an de program, astfel 
incat si contributia tanarului sa creasca. Scopul acestui program este de a sustine in mod 
individualizat procesul de tranzitie a tinerilor catre viata independenta. 
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Este parcurs astfel un drum de continua schimbare a programelor adresate unui beneficiar, 
de la sustinere totala a beneficiarilor catre autonomia deplina a acestora. Prin parcurgerea mai 
multor etape, in care sunt deprinsi cu responsabilitati din ce in ce mai complexe, beneficiarii sunt 
pregatiti pentru momentul in care trebuie sa iasa de sub tutela SOS si sa devina independenti si 
integrati din punct de vedere socio - profesional. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Infiintata in 20003, Comunitatea de Tineri nr. 2 Bucuresti a asistat un numar de 40 de 
benficiari. 

Pe baza resurselor materiale si prin serviciile oferite de profesionisti (parinti sociali, 
consilieri, asistenti sociali – manageri de caz, psihologi, pedagogi), organizatia a reusit sa asigure 
conditii optime de viata pentru beneficiarii sai. Sub aspectul nivelului de trai, momentul de 
cotitura in viata beneficiarilor este reprezentat de iesirea acestora din programele SOS, cand toate 
formele de suport de care au beneficiat se vor fi incheiat. Din acest punct de vedere, procesul de 
deprindere a unui stil de viata independenta, in cadrul Comunitatilor de Tineri, este de maxima 
importanta.  

Obtinerea unui loc de munca reprezinta un pas important in viata independenta a 
beneficiarilor, insa aspectul definitoriu pentru succesul integrarii pe piata muncii este dat de 
capacitatea de adaptare la cerintele pietei muncii si de consecventa in relatie cu munca. Succesul 
in aceasta situatie depinde, in mare masura, de internalizarea de catre beneficiarii SOS a 
solicitarilor si rigorilor implicate de statutul de persoana ocupata. Marea majoritate a fostilor 
beneficiari (peste 90%) au demonstrat faptul ca, in ciuda unor bariere importante, au reusit sa fie 
integrati pe piata fortei de munca, ceea ce le-a oferit independenta financiara si baze solide de 
evolutie personala. 

 
 Alte aspecte: 

Tinerii se muta din casa familiala din Satul SOS in Comunitatea de tineri la o varsta potrivita 
pentru dezvoltarea lor individuala, dar nu mai devreme de 14 ani. Pregatirea pentru transfer 
incepe mult mai sustinut cu doi ani inainte si presupune implicarea activa a consilierilor pentru 
tineri si a mamelor SOS alaturi de tineri. Chiar si dupa mutarea in Comunitatea de tineri, acestia 
sunt incurajati sa revina in sat pentru a-si vizita mama SOS, fratii si casa in care au crescut, acest 
lucru contribuind la dezvoltarea echilibrata a tinerilor. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr.165, 

nr.tel.: 0216680077 

www.sos-satelecopiilor.ro  

 

    

 

http://www.sos-satelecopiilor.ro/
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SOS Satul Copiilor Bucuresti 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia SOS Satele Copiilor Romania 
 

 Denumirea serviciului social:  
SOS Satul Copiilor Bucuresti 
 

 Tipul serviciului social:  
Centre rezidentiale pentru copii in sistemul de protectie speciala - Centre rezidentiale pentru 
copilul separat temporar sau definitiv de parintii sai: centre de plasament, case de tip familial, 
apartamente etc. – Case de tip familial 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
SOS Satul Copiilor Bucuresti (inaugurat in 1993) este alcatuit din 10 case de tip familial, 

licentiata fiecare dintre acestea. In casa locuiesc 4-6 copii si mama SOS (parinte social – conform 
COR). Mama SOS este sprijinita de o asistenta familiala (ingrijitor copii – conform COR). In cadrul 
casei de tip familial se asigura conditii de locuit asemanatoare mediului familial, de buna calitate, 
securizante. Este asigurata o alimentatie corespunzatoare cantitativ si calitativ, tinand cont de 
varstele, nevoile si preferintele copiilor. Fiecare familie SOS beneficiaza de un buget familial 
lunar. Acesta acopera nevoile specifice pentru hrana, imbracaminte, incaltaminte, igiena, bani de 
buzunar, excursii si tabere s.a. In achizitionarea produselor, copiii sunt consultati si implicati in 
mod direct.  

Serviciul asigura o ingrijire individualizata si personalizata. Activitatea este organizata in 
baza metodei managementului de caz. 

Tuturor copiilor li se asigura dreptul la educatie, sunt inscrisi la scoli si licee, li se asigura 
tinuta corespunzatoare iar mama SOS este in permanenta legatura cu scoala. Tuturor copiilor li se 
asigura oportunitati multiple de petrecere a timpului liber, de recreere si socializare (excursii, 
tabere, teren de sport, vizite la muzee, film, cluburi oferite de furnizori din Bacau etc.). Periodic 
sunt reevaluate conditiile care au stat la baza masurii de plasament si sunt intreprinse toate 
demersurile necesare pentru reintegrarea in familie a copiilor (acolo unde acest lucru este 
posibil). Mentinerea legaturii cu familia de origine reprezinta o dimensiune importanta a 
interventiei noastre. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

SOS Satele Copiilor Romania a fost unul dintre promotorii serviciilor oferite in case de tip 
familial si printre primele cinci organizatii care au introdus acest model de servicii de tip 
rezidential de ingrijire a copilului.            

Serviciile furnizate de catre SOS Satele Copiilor Romania sunt centrate in jurul nucleului 
reprezentat de Familia SOS (formata din 4-5 copii si o mama SOS). Familia SOS poate fi inteleasa 
ca reprezentand un model specific de interventie care urmareste sa reproduca, intr-un mediu 
organizat, climatul de tip familial. Familiile au la dispozitie un spatiu locativ propriu (casa SOS) si 
beneficiaza de servicii integrate furnizate de Asociatie, menite sa sustina dezvoltarea personala 
si integrarea sociala a copiilor si tinerilor. 
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SOS are servicii complete care vizeaza integrarea sociala si profesionala a copilului. Din acest 
motiv, organizatia nu ofera doar serviciile din casele de tip familial, ci si servicii conexe pentru a 
facilita dezvoltarea socio-profesionala si emotionala a copilului. Serviciile oferite in sistemul SOS 
acopera aproape toata paleta de varste a copilului (cu exceptia perioadei 0-3 ani), astfel incat 
acesta sa nu fie transferat de la un serviciu la altul in functie de varsta, iar dezvoltarea lor sa fie 
cat mai completa. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Peste 90% dintre copiii care au parasit sistmul de ingrijire SOS sunt integrati social si 
profesional.  

In urma unei cercetari recente, dupa suportul primit din partea personalului SOS (apreciat 
de 49% dintre subiecti), respondentii au apreciat, in cea mai mare masura, aspecte privind viata 
familiala (relatia cu mama SOS si faptul ca au putut creste impreuna cu fratii) si elemente asociate 
cu resursele individuale necesare reusitei in viata sociala si profesionala (participarea scolara si 
cresterea increderii in sine). Sunt apreciate apoi contextul formarii pentru viata adulta 
(programele educative din cadrul si din afara centrului - 20%) si ingrijirea oferita in cadrul SOS 
(18%), precum si aspecte care adreseaza diferite nevoi personale (sentimentul de siguranta, relatia 
cu ceilalti copii, gestionarea emotiilor etc.) 

 
 Alte aspecte: 

SOS Satele Copiilor Romania sustine fratii pentru a ramane impreuna pe durata masurii de 
protectie speciala. Astfel, aproximativ 70% dintre copii si tineri au sau au avut la un momentdat 
cel putin un frate in plasament la Asociatie. Acest lucru se intampla si in cadrul SOS Satul Copiilor 
Bucuresti. Aici, copiii beneficiaza de servicii individualizate si acordate stadial, astfel incat, 
indiferent de perioada de sedere in plasament, acestia sunt sustinuti sa beneficieze de servicii 
medicale, de educatie astfel incat sa se bucure de o stare de sanatate optima si sa se dezvolte 
adecvat varstei si propriului potential. Acest lucru este posibil prin dezvoltarea unui management 
de caz profesionist organizat in jurul nevoilor si resurselor copilului si ale familiei sale. 

De la momentul preluarii si pana in prezent, din serviciul SOS Satul Copiilor Bucuresti au iesit 
160 de copii. Acestia au fost fie reintegrati sau plasati intr-o familie substitut, fie au fost transerati 
in serviciul SOS Comunitatea de tineri nr. 1 sau nr. 2 Bucuresti in vederea includerii lor intr-un 
program intensiv de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr.165,  

nr.tel.: 0216680077 

www.sos-satelecopiilor.ro  

   

 

http://www.sos-satelecopiilor.ro/
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SOS Satul Copiilor Cisnadie 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia SOS Satele Copiilor Romania 
 

 Denumirea serviciului social:  
SOS Satul Copiilor Cisnadie 
 

 Tipul serviciului social:  
Centre rezidentiale pentru copii in sistemul de protectie speciala - Centre rezidentiale pentru 
copilul separat temporar sau definitiv de parintii sai: centre de plasament, case de tip familial, 
apartamente etc. – Case de tip familial 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
SOS Satul Copiilor Cisnadie (inaugurat in 1993) este alcatuit din 12 case de tip familial (11 

locuite in acest moment), licentiata fiecare dintre acestea. In casa locuiesc 4-6 copii si mama SOS 
(parinte social – conform COR). Mama SOS este sprijinita de o asistenta familiala (ingrijitor copii – 
conform COR). In cadrul casei de tip familial se asigura conditii de locuit asemanatoare mediului 
familial, de buna calitate, securizante. Este asigurata o alimentatie corespunzatoare cantitativ si 
calitativ, tinand cont de varstele, nevoile si preferintele copiilor. Fiecare familie SOS beneficiaza 
de un buget familial lunar. Acesta acopera nevoile specifice pentru hrana, imbracaminte, 
incaltaminte, igiena, bani de buzunar, excursii si tabere s.a. In achizitionarea produselor, copiii 
sunt consultati si implicati in mod direct.  

Serviciul asigura o ingrijire individualizata si personalizata. Activitatea este organizata in 
baza metodei managementului de caz. 

Tuturor copiilor li se asigura dreptul la educatie, sunt inscrisi la scoli si licee, li se asigura 
tinuta corespunzatoare iar mama SOS este in permanenta legatura cu scoala. Tuturor copiilor li se 
asigura oportunitati multiple de petrecere a timpului liber, de recreere si socializare (excursii, 
tabere, teren de sport, vizite la muzee, film, cluburi oferite de furnizori din zona etc.). Periodic 
sunt reevaluate conditiile care au stat la baza masurii de plasament si sunt intreprinse toate 
demersurile necesare pentru reintegrarea in familie a copiilor (acolo unde acest lucru este 
posibil). Mentinerea legaturii cu familia de origine reprezinta o dimensiune importanta a 
interventiei noastre. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

SOS Satele Copiilor Romania a fost unul dintre promotorii serviciilor oferite in case de tip 
familial si printre primele cinci organizatii care au introdus acest model de servicii de tip 
rezidential de ingrijire a copilului.    

Serviciile furnizate de catre SOS Satele Copiilor Romania sunt centrate in jurul nucleului 
reprezentat de Familia SOS (formata din 4-5 copii si o mama SOS). Familia SOS poate fi inteleasa 
ca reprezentand un model specific de interventie care urmareste sa reproduca, intr-un mediu 
organizat, climatul de tip familial. Familiile au la dispozitie un spatiu locativ propriu (casa SOS) si 
beneficiaza de servicii integrate furnizate de Asociatie, menite sa sustina dezvoltarea personala 
si integrarea sociala a copiilor si tinerilor. 
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SOS are servicii complete care vizeaza integrarea sociala si profesionala a copilului. Din acest 
motiv, organizatia nu ofera doar serviciile din casele de tip familial, ci si servicii conexe pentru a 
facilita dezvoltarea socio-profesionala si emotionala a copilului. Serviciile oferite in sistemul SOS 
acopera aproape toata paleta de varste a copilului (cu exceptia perioadei 0-3 ani), astfel incat 
acesta sa nu fie transferat de la un serviciu la altul in functie de varsta, iar dezvoltarea lor sa fie 
cat mai completa. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Peste 90% dintre copiii care au parasit sistmul de ingrijire SOS sunt integrati social si 
profesional.  

In urma unei cercetari recente, dupa suportul primit din partea personalului SOS (apreciat 
de 49% dintre subiecti), respondentii au apreciat, in cea mai mare masura, aspecte privind viata 
familiala (relatia cu mama SOS si faptul ca au putut creste impreuna cu fratii) si elemente asociate 
cu resursele individuale necesare reusitei in viata sociala si profesionala (participarea scolara si 
cresterea increderii in sine). Sunt apreciate apoi contextul formarii pentru viata adulta 
(programele educative din cadrul si din afara centrului - 20%) si ingrijirea oferita in cadrul SOS 
(18%), precum si aspecte care adreseaza diferite nevoi personale (sentimentul de siguranta, relatia 
cu ceilalti copii, gestionarea emotiilor etc.). 

 
 Alte aspecte: 

SOS Satele Copiilor Romania sustine fratii pentru a ramane impreuna pe durata masurii de 
protectie speciala. Astfel, aproximativ 70% dintre copii si tineri au sau au avut la un moment dat 
cel putin un frate in plasament la Asociatie. Acest lucru se intampla si in cadrul SOS Satul Copiilor 
Cisnadie. Aici, copiii beneficiaza de servicii individualizate si acordate stadial, astfel incat, 
indiferent de perioada de sedere in plasament, acestia sunt sustinuti sa beneficieze de servicii 
medicale, de educatie astfel incat sa se bucure de o stare de sanatate optima si sa se dezvolte 
adecvat varstei si propriului potential. Acest lucru este posibil prin dezvoltarea unui management 
de caz profesionist organizat in jurul nevoilor si resurselor copilului si ale familiei sale. 

De la momentul inaugurarii si pana in prezent, din serviciul SOS Satul Copiilor Cisnadie au 
iesit 130 de copii. Acestia au fost fie reintegrati sau plasati intr-o familie substitut, fie au fost 
transerati in serviciul SOS Comunitatea de tineri Sibiu in vederea includerii lor intr-un program 
intensiv de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr.165, 

nr.tel.: 0216680077 

www.sos-satelecopiilor.ro  

 

    

 

http://www.sos-satelecopiilor.ro/
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SOS Satul Copiilor Hemeius 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia SOS Satele Copiilor Romania 
 

 Denumirea serviciului social:  
SOS Satul Copiilor Hemeius 
 

 Tipul serviciului social:  
Centre rezidentiale pentru copii in sistemul de protectie speciala - Centre rezidentiale pentru 
copilul separat temporar sau definitiv de parintii sai: centre de plasament, case de tip familial, 
apartamente etc. – Case de tip familial 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
SOS Satul Copiilor Hemeius (preluat de la un alt ONG in 2007 si extins si inaugurat oficial in 

2011) este alcatuit din 7 case de tip familial, licentiata fiecare dintre acestea, dintre care ocupate 
in prezent doar 5. In casa locuiesc 4-6 copii si mama SOS (parinte social – conform COR). Mama 
SOS este sprijinita de o asistenta familiala (ingrijitor copii – conform COR). In cadrul casei de tip 
familial se asigura conditii de locuit asemanatoare mediului familial, de buna calitate, 
securizante. Este asigurata o alimentatie corespunzatoare cantitativ si calitativ, tinand cont de 
varstele, nevoile si preferintele copiilor. Fiecare familie SOS beneficiaza de un buget familial 
lunar. Acesta acopera nevoile specifice pentru hrana, imbracaminte, incaltaminte, igiena, bani de 
buzunar, excursii si tabere s.a. In achizitionarea produselor, copiii sunt consultati si implicati in 
mod direct. Serviciul asigura o ingrijire individualizata si personalizata. Activitatea este organizata 
in baza metodei managementului de caz. 

Tuturor copiilor li se asigura dreptul la educatie, sunt inscrisi la scoli si licee, li se asigura 
tinuta corespunzatoare iar mama SOS este in permanenta legatura cu scoala. Tuturor copiilor li se 
asigura oportunitati multiple de petrecere a timpului liber, de recreere si socializare (excursii, 
tabere, teren de sport, vizite la muzee, film, cluburi oferite de furnizori din Bacau etc.). Periodic 
sunt reevaluate conditiile care au stat la baza masurii de plasament si sunt intreprinse toate 
demersurile necesare pentru reintegrarea in familie a copiilor (acolo unde acest lucru este 
posibil). Mentinerea legaturii cu familia de origine reprezinta o dimensiune importanta a 
interventiei noastre. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

"SOS Satele Copiilor Romania a fost unul dintre promotorii serviciilor oferite in case de tip 
familial si printre primele cinci organizatii care au introdus acest model de servicii de tip 
rezidential de ingrijire a copilului.            

Serviciile furnizate de catre SOS Satele Copiilor Romania sunt centrate in jurul nucleului 
reprezentat de Familia SOS (formata din 4-5 copii si o mama SOS). Familia SOS poate fi inteleasa 
ca reprezentand un model specific de interventie care urmareste sa reproduca, intr-un mediu 
organizat, climatul de tip familial. Familiile au la dispozitie un spatiu locativ propriu (casa SOS) si 
beneficiaza de servicii integrate furnizate de Asociatie, menite sa sustina dezvoltarea personala 
si integrarea sociala a copiilor si tinerilor. 



                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 72  

 

SOS are servicii complete care vizeaza integrarea sociala si profesionala a copilului. Din acest 
motiv, organizatia nu ofera doar serviciile din casele de tip familial, ci si servicii conexe pentru a 
facilita dezvoltarea socio-profesionala si emotionala a copilului. Serviciile oferite in sistemul SOS 
acopera aproape toata paleta de varste a copilului (cu exceptia perioadei 0-3 ani), astfel incat 
acesta sa nu fie transferat de la un serviciu la altul in functie de varsta, iar dezvoltarea lor sa fie 
cat mai completa. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Peste 90% dintre copiii care au parasit sistmul de ingrijire SOS sunt integrati social si 
profesional.  

In urma unei cercetari recente, dupa suportul primit din partea personalului SOS (apreciat 
de 49% dintre subiecti), respondentii au apreciat, in cea mai mare masura, aspecte privind viata 
familiala (relatia cu mama SOS si faptul ca au putut creste impreuna cu fratii) si elemente asociate 
cu resursele individuale necesare reusitei in viata sociala si profesionala (participarea scolara si 
cresterea increderii in sine). Sunt apreciate apoi contextul formarii pentru viata adulta 
(programele educative din cadrul si din afara centrului - 20%) si ingrijirea oferita in cadrul SOS 
(18%), precum si aspecte care adreseaza diferite nevoi personale (sentimentul de siguranta, relatia 
cu ceilalti copii, gestionarea emotiilor etc.).   

 
 Alte aspecte: 

SOS Satele Copiilor Romania sustine fratii pentru a ramane impreuna pe durata masurii de 
protectie speciala. Astfel, aproximativ 70% dintre copii si tineri au sau au avut la un momentdat 
cel putin un frate in plasament la Asociatie. Acest lucru se intampla si in cadrul SOS Satul Copiilor 
Hemeius. Aici, copiii beneficiaza de servicii individualizate si acordate stadial, astfel incat, 
indiferent de perioada de sedere in plasament, acestia sunt sustinuti sa beneficieze de servicii 
medicale, de educatie astfel incat sa se bucure de o stare de sanatate optima si sa se dezvolte 
adecvat varstei si propriului potential. Acest lucru este posibil prin dezvoltarea unui management 
de caz profesionist organizat in jurul nevoilor si resurselor copilului si ale familiei sale. 

De la momentul preluarii si pana in prezent, din serviciul SOS Satul Copiilor Hemeius au iesit 
26 de copii. Acestia au fost fie reintegrati sau plasati intr-o familie substitut, fie au fost transerati 
in serviciul SOS Comunitatea de tineri Hemeius in vederea includerii lor intr-un program intensiv 
de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr.165, 
 nr.tel.: 0216680077 
www.sos-satelecopiilor.ro  

   

 

 

 

http://www.sos-satelecopiilor.ro/
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   Casa Ana Maria si Claudia; Casa Francesca – Asociatia Umanitara Il Chicco, 
judetul Iasi  

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia Umanitara Il Chicco, jud.Iasi 
 

 Denumirea serviciului social:  
Casa Ana Maria si Claudia; Casa Francesca 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru rezidential pentru tineri si adulti cu dizabilitati 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Serviciul social a oferit si ofera interventie primara ("primul ajutor" afectiv, asistarea 

nevoilor de baza), interventie secundara, prin terapiile asigurate (stimulare cognitiva, 
recuperarea limbajului, kinetoterapie, terapia prin miscare si dans, terapie ocupationala, 
meloterapie, stimularea socializarii si autonomiei sociale, terapie comportamentala, terapie 
amniotica). 

Mamele, echipa multidisciplinara, voluntarii si surorile mai mari ajuta beneficiarul sa 
cunoasca, sa inteleaga si sa accepte repere care-l pot ajuta sa se recupereze dupa experiente 
negative si traume, sa participe la viata practica, cotidiana a casei si sa isi asume responsabilitati. 

Programul zilnic este similar traiului tipic, functional al unei persoane, incurajandu-se cat 
mai mult autonomia personala adaptata situatiei particulare a fiecaruia dintre beneficiarii 
serviciului. 

De-a lungul timpului, s-a avut in vedere respectarea etapelor de dezvoltare, inclusiv 
aspectele legate de scolarizare, educatia pentru munca, integrare profesionala si sociala. 
Prin toate aceste elemente precizate, serviciul oferit reprezinta un model de buna practica in 
sectorul ocrotirii persoanelor cu dizabilitati aflate in sitatie de abandon familial. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Casele familiale ale Asociatiei Umanitare Il Chicco au reprezentat in 1993 un sistem inovativ 
in sine privitor la ocrotirea persoanei cu dizabilitati fara legaturi familiale (copii la acel moment), 
prin oferirea unui context suportiv pe plan afectiv-social si de implinire a nevoilor primare. 

Elementele de noutate se regasesc in: 
- Deschiderea primei case familiale pusa in functiune in 1993 cu copii proveniti din Sectia de 

Neuropsihiatrie Infantila Popesti (sectia externa a Spitalului Sf. Maria, judetul Iasi). In casa 
familiala a fost si este asigurata continuitatea ocrotirii, 

- Deschiderea primului Atelier Protejat Brutarie - Patiserie "Bobul de grau" (pentru formarea 
profesionala a tinerelor din casele de tip familial) in 2003 in Barnova; 

- Programele de ergoterapie in sectorul agricol si alimentar pentru toti beneficiarii caselor 
de tip familial in vederea formarii deprinderilor de viata independenta, a redobandirii propriei 
demnitati, ei avand ocazia sa furnizeze produse proaspete si naturale pentru propria "familie" 
(Microferma "Macarena", livada de ciresi si gradina de legume, laboratorul alimentar "Papa 
Giuseppe" in Barnova); 
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- Integrarea in scoala de masa a unor copii declarati irecuperabili, cu ajutorul unui profesor 
de sprijin sau a unei programe adaptate, procedeu rar intalnit in anii '90; 

- Transformarea unora dintre beneficiarii serviciului din persoane asistate in voluntari cu 
implicare in rezolvarea unor probleme din comunitate; 

- Educatia holistica pentru o viata sanatoasa si armonioasa prin participarea la Jocurile 
Olimpice pentru persoane cu dizabilitati; 

- Folosirea individualizata a terapiilor alternative in procesul de recuperare: terapii 
homeopatice, terapia cu gonguri tibetane, terapia de integrare senzoriala, terapie prin arta, 
terapia amniotica (http://www.sementera.org/chi-siamo/). 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii 

Pe planul rezultatelor si a impactului asupra beneficiarilor serviciului oferit in cei 25 de ani de 
existenta prin cele 6 case de tip familial si locuinte protejate: 

- au fost dezinstitutionalizati 69 copii, tineri si adulti proveniti din institutii de stat pentru 
persoane cu dizabilitati, din spital sau din strada. Dintre acestia, 14 copii au absolvit ciclul 
gimnazial,  

- 23 tineri au absolvit scoala profesionala, 1 tanar a absolvit liceul si 2 tineri sunt absolventi 
de studii universitare; 

- 33 de tineri cu dizabilitati au fost reintegrati social, dintre care 4 si-au intemeiat propriile 
familii; 

- 18 au fost integrati profesional devenind autonomi si din punct de vedere social; 
- 6 copii au fost adoptati la nivel national; 
- 24 de tineri si adulti sunt ocrotiti si implicati intr-un continuu proces de reabilitare si 

recuperare in Casa Ana Maria si Claudia si Casa Francesca. 
- ""Aici tinerii gasesc hrana afectiva din belsug, gratie unei neintrerupte reabilitari fizice si 

psihice pline de iubire; in casa familiala descopera ca au un nume, o identitate, o istorie, 
fiecare recapata valoarea si respectul propriului spatiu vital."" (prof. dr. psihiatru Maurizio 
Peciccia) 

- Comunitatea a beneficiat de serviciile sociale oferite de casele familiale (autonom sau in 
parteneriate variate), prin: 

- degrevarea unor institutii ale statului de misiunea ocrotirii in conditii optime a persoanelor 
cu dizabilitati aflate in situatie de abandon familial; 

- beneficii in economia sociala: persoane care au fost formate profesional si transformate 
din persoane asistate financiar din bugetul de stat in angajati activi, platitori de impozite 
la bugetul de stat; 

- crearea unor locuri de munca in comunitate; 
- implicarea unor voluntari in rezolvarea unor probleme din comunitate din randul 

beneficiarilor serviciului social; 
- oferirea unui model de buna practica pentru alte familii cu copii cu dizabilitati si chiar 

pentru alte institutii. 
Cred ca toti cei care lucreaza in acest sector atat de dificil ar trebui sa cunoasca in 

resorturile ei intime munca din Casa Barbara (prim casa de tip familial a asociatiei). Nu e o 
milostenie, nici o intreprindere sub egida vreunei biserici, ci o asezare temeinica pe baza de 
afectiune umana." (Aurel Leon, "Casa familiala, cel mai modern procedeu de educare a copiilor 
handicapati", 26 martie 1994, Ziarul "Monitorul"). 
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 Alte aspecte: 

Romania incearca sa faca pasi in directia imbunatatirii calitatii vietii persoanelor cu 
handicap si sa abordeze dezinstitutionalizarea acestora. In acest context a aparut programul de 
interes national, care are ca scop reducerea numarului de persoane cu dizabilitati 
institutionalizate si prevenirea institutionalizarii, prin crearea de servicii specializate in 
comunitate. 

Inca din 1993 activitatea desfasurata in cadrul serviciului social pus la dispozitie de Asociatia 
Umanitara Il Chicco prin casele familiale si locuintele protejate a fost un precursor al indeplinirii 
obiectivelor europene si nationale in acest sens, prin resurse financiare identificate independent 
si prin asigurarea continuitatii in ocrotirea si reabilitarea persoanelor cu dizabilitati fara legaturi 
familiale. 

Activitatea se inscrie indeplinirii obiectivelor prevazute in Strategia nationala privind 
incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati 2014-2020, vorbindu-se despre politicile sociale 
ce pornesc de la reabilitarea individului, dorindu-se sa se ajunga la reformarea societatii, avand 
in vedere faptul ca marginalizarea si retragerea din viata comunitatii se asociaza cu o serie de 
efecte negative pe segmente comunitare diverse. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa : 

Sat/Comuna Barnova, Str. Sf. Maria, Nr.81, Jud. Iasi, Cod Postal 707035, 

nr.tel.: 0744889006  

http://www.asociatiaumanitarailchicco.org/ro/il-chicco/  
https://web.facebook.com/asociatiaumanitarailchicco/ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 76  

 

Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane cu dizabilitati, judetul Galati 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia United Cristian-Aid Bunul Samaritean, jud. Galati 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane cu dizabilitati 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru rezidential pentru adulti cu dizabilitati 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul rezidential este In prezent locuinta pentru 15 adulti cu dizabilitati grave, preluati In 

urma desfiintarii unor institutii sociale sau, care necesita, in conditiile legii protectie speciala, 
deoarece sunt lipsiti de legaturi familiale.  

Centrul a fost infiintat in anul 2003 si ofera gazduire, servicii de ingrijire personala, 
tratament, terapie si socializare pe o perioada nedeterminata. Proiectul se desfasoara neintrerupt 
de 15 ani. 

In zona noastra, infiintarea unui astfel de centru rezidential a aparut ca o necesitate, 
deoarece in comuna Nicoresti a functionat ani de zile un spital de psihiatrie, care, ulterior a fost 
desfiintat. In aceste conditii, am realizat de fapt, dezinstitutionalizarea acestui numar 
semnificativ de persoane adulte cu dizabilitati si am dovedit, in decursul unei activitati de 15 ani, 
capacitate de organizare eficienta a acestui tip de serviciu. 

Ca exemplu, va prezentam pe scurt povestea unei fete, Valeria, (al carei nume a fost 
schimbat pentru ai proteja demnitatea). Ea si alti 100 de astfel de copii au fost descoperiti in 
conditii groaznice in Spitalul Nicoresti. Valeria era Infricosator de slaba si oasele ei erau rasucite 
de la cate zile, luni si ani a stat intr-un pat. Valeria nu era In stare sa mearga si a fost hranita doar 
cand cineva si-a facut mila de ea. Fiind unul dintre cei mai slabi copilasi, ea era vulnerabila la 
abuz si neglijenta.Valeria locuia intr-un dormitor mic, unde numai mirosul producea greata 
vizitatorilor.Vestea buna este ca povestea Valeriei nu s-a terminat acolo. Noi, cei de la Asociatia 
Bunul Samaritean, am construit rapid o casa pentru ea si alti 15 copii cu dizabilitati severe. In 
2003 s-au mutat si au progresat treptat de atunci. 

Valeria poate merge acum si are o sanatate stabila. Desi nu poate vorbi, intelege totul si si-
a gasit propria cale de a comunica. Valeria se bucura de viata, Ii place sa mearga la plimbare si ii 
place sa fie de ajutor In jurul casei. Ea si restul rezidentilor adulti sunt bine ingrijiti de personalul 
calificat si iubitor. Acum, Valeria are un dormitor propriu, serveste masa in bucatarie intr-un 
mediu familial, are conditii de igiena, este insotita la plimbare zilnic si are acces la asistenta 
medicala si la terapie prin masaj. Pe timpul verii, ea se bucura de un loc mare de joaca unde 
participa la diferite activitati, se balaceste in piscina si se relaxeaza in gradina senzoriala. In 
timpul iernii, Valeria se bucura de socializare in camera de joaca si se relaxeaza in camera 
senzoriala. Cel mai important este ca Valeria se simte fericita, iubita si In siguranta. Trecutul 
ingrozitor a ramas In spate. 
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 Elementele de noutate si originalitate: 
Un element esential este acela ca avem un raport ridicat de personal de ingrijire la numarul 

de beneficiari, aproximativ 1 / 1.5. Avand un numar suficient de personal calificat, competent si 
cu experienta, suntem siguri ca putem asigura nevoile de ingrijire si tratament ale rezidentilor. 

In cadrul centrului, fiecarui rezident i se atribuie o "mama de casa", o persoana care se ocupa 
de nevoile lui specifice, pentru ca fiecare beneficiar este diferit de ceilalti, are propriile 
caracteristici, propriile lui necesitati de ingrijire si tratament. Fiecare rezident este tratat in mod 
individual si avem grija de ei In mod corespunzator. Pe langa medicina clasica, folosim si diferite 
tipuri de tratamente si terapii - sport si exercitii fizice zilnice, masaj/fizioterapie, terapie prin 
arta, muzica, camera senzoriala. Suntem unul din putinele centre din Romania, sau chiar singurul, 
care are o gradina senzoriala. S-a observat ca plimbarea in gradina senzoriala este distractiva, 
relaxanta, terapeutica si poate ajuta chiar si la dezvoltare. Foarte des, rezidentii pleaca din 
centru pentru o plimbare sau calatorie in masina, deoarece pe de o parte, miscarea fizica are un 
afect benefic asupra sanatatii lor, dar, in egala masura, incercam sa le oferim ocazii de a schimba 
mediul, de a vedea locuri noi si de-a cunoaste oameni noi cu care sa relationeze, in masura 
posibilitatilor lor. Referitor la calitatea personalului nostru, mentionam ca acesta este instruit de 
experti din Anglia si urmeaza cursuri de specialitate In Romania, ceea ce Inseamna ca toti simt 
nevoia sa se perfectioneze si isi doresc sa ofere rezidentilor nostri cea mai buna Ingrijire posibila. 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Ca urmare a ingrijirilor acordate, fiecare rezident s-a dezvoltat In moduri diferite : unii au 
invatat sa mearga, unii au invatat sa vorbeasca, altii sa se hraneasca singuri etc. Unii rezidenti, 
care inainte nu paraseau spitalul, acum fac plimbari in sat, invata sa foloseasca magazinele locale, 
socializeaza cu voluntarii nostri si copiii de la centrul de zi. Comunitatea a invatat sa-i accepte si 
sa-i iubeasca in loc sa se teama sau sa-i ridiculizeze pe cei cu dizabilitati. Dar cel mai important 
aspect este acela ca toti cei 15 rezidenti se simp iubiti si in siguranta in propria casa. 

In cei 15 ani de cand exista centrul rezidential, am devenit o parte importanta a comunitatii, 
oferind sprijin la mii de oameni care au nevoie de noi si am ajutat comunitatea locala sa realizeze 
o economie de aproximativ 1.000.000 de euro, prin faptul ca am oferit ingrijire specializata 
rezidentilor. 

 
 Alte aspecte: 

Prin activitatea centrului de ingrijire a adultilor cu dizabilitati, am incercat sa oferim o 
rezolvare celor mai stringente probleme cu care se confrunta persoanele cu handicap: accesul 
limitat la institutiile publice, care sa le asigure dreptul la instruire si participarea la viata social-
culturala, informarea lor cu privire la drepturile de care trebuie sa beneficieze, printre care si 
dreptul la tratament egal, lucrul concret si consecvent pe terapii ocupationale, dezvoltarea 
deprinderilor de viata independenta, suport emotional si stimulare cognitiva (atit cat este posibil), 
stimularea bucuriei de a trai intr-un mediu prietenos si uman, cristalizarea interioara a sigurantei 
si stimei de sine, respect si ajutor medical neconditionat, atunci cand este nevoie. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  
Comuna Nicoresti, Jud Galati,  
nr.tel.: 0236867105 
https://asociatiabunulsamaritean.ro/despre-noi    

   

https://asociatiabunulsamaritean.ro/despre-noi
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Rezidenta pentru varstnici Valea Izvoarelor – Asociatia Valea Izvoarelor, judetul 
Mures 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia Valea Izvoarelor 
 

 Denumirea serviciului social:  
Rezidenta pentru varstnici Valea Izvoarelor 
 

 Tipul serviciului social:  
Camin de batrani  
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Localizata la 14 km de Tirgu Mures, Rezidenta a fost construita tinand cont de cele mai noi 

tendinte din domeniul asistarii varstnicilor, preluate in special din Tarile Nordice. Dispune de 66 
de apartamente, de 20 sau 25 mp, private (singur in camera) si semiprivate (doua persoane in 
camera), bucatarie care asigura intregul necesar de alimente preparate, spatii de servit masa, 
spatii de socializare de 180 mp, cabinet medical, spatiu destinat activitatilor religioase unde 
slujesc 3 preoti de congregatii diferite, spalatorie, sala de kinetoterapie.  

Cladirea este amplasata pe un teren de 2 hectare cu mai multe terase, alei pietonale, banci, 
lac ambiental, parcare auto. Spatiile interioare si exterioare ale rezidentei au fost proiectate cu 
obiectivul de a face viata mai usoara varstnicilor si includ: sisteme de apelare de urgenta a 
asistentelor in camere si bai, sisteme de alarmare perimetrala care monitorizeaza intrarile si 
iesirile din spatiile rezidentei, balustrade pe coridoare, sisteme de control acces pe baza de 
cartela atat la intrarea in cladire cat si pe coridoarele alocate celor cu un nivel redus de orientare. 

Asistenta medicala este asigurata de o echipa de medici multidisciplinara: medic specialist 
in medicina de familie, medic specialist psihiatru si medic specialist reumatolog si de recuperare 
si de o echipa formata din 8 asistente medicale care evalueaza starea rezidentilor, creeaza un 
plan de activitati medicale si de ingrijire si monitorizeaza zilnic starea de sanatate a rezidentilor. 

26 de infirmiere calificate ofera varstnicilor ingrijire si asistenta la realizarea toaletei 
zilnice, servirea meselor, deplasare si mobilizare sau alte activitati cotidiene. 

Cu ajutorul programului informatic de tip ERP implementat in cadrul Rezidentei personalul 
implicat in procesul de ingrijire are o radiografie a tuturor sarcinilor de care raspunde pe parcursul 
unei zile, indiferent ca este vorba de toaletare, mobilizare, hidratare, asistenta la servirea mesei 
sau de administrarea tratamentului cronic sau acut. 

Kinetoterapeutul, angajat cu norma intreaga coordoneaza sedintele individuale de 
kinetoterapie conform recomandarilor medicului de recuperare.  

Activitatile de socializare si ergoterapie sunt coordonate de o persoana angajate full time. 
Rolul ei este sa ii stimuleze sa interactioneze cu vecinii lor sau uneori doar cu ea, sa participe la 
activitati zilnice menite sa le antreneze abilitatile de comunicare, de orientare, intelectuale si 
motrice. 

Jocurile sunt printre cele mai folositoare instrumente pe care le avem la dispozitie pentru 
antrenarea memoriei, si in acelasi timp agreate de cei carora le sunt dedicate. 
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Vrem sa oferim varstnicilor ocazia sa aiba experiente diferite de rutina cu care sunt obisnuiti, 
sa aiba contacte sociale si in afara Rezidentei, astfel ca organizam excursii sapamanale la zoo, la 
herghelii, la manastiri, in parcuri si alte obiective turistice din zona. 

Calitatea serviciilor se reflecta in feedbackul primit de la rezidenti si apartinatori si, tinand 
cont ca accesul in Rezidenta pentru apartinatori este liber pe tot parcursul zilei, avem incredere 
ca observatiile lor ne sunt de un real folos.   

Incurajam critica constructiva, vrem sa cunoastem in timp real nemultumirile rezidentilor 
sau apartinatorilor si cautam, impreuna cu ei, solutii la problemele aparute. In acest scop am 
montat la iesrea din rezidenta un ExpressPod cu 4 fete zambitoare, usor de folosit si vizibil pentru 
toata lumea. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Implementarea unui sistem de management al calitatii, care completeaza cerintele legale 
din domeniu si odata cu acesta implementarea unui program informatic de administrare a 
activitatilor medicale, de ingrijire si conexe din cadrul Rezidentei. 

Astfel, stim in orice moment al zilei daca anumite activitati de ingrijire au fost desfasurate 
conform planului de ingrijire sau nu, persoana care le-a efectuat si ora exacta a efectuarii. 

Cu ajutorul acestui program informatic dedicat am reusit: 
- sa reducem timpul petrecut de echipa de ingrijire cu completarea formularelor; 
- sa imbunatatim comunicarea interna vizavi de orice modificare apare in starea de sanatate 

a rezidentilor si eficacitatea cu care intervenim pentru o mai buna calitate a vietii varstnicilor pe 
care ii avem in grija.  

La fel ca in orice alt domeniu de activitate, tehnologia inseamna progres si un nivel de 
calitate ridicat si in domeniul asistentei varstnicilor. 

Auditarea periodica a activitatilor 
Eficacitatea sitemului de management si masura in care criteriile de performanta sunt atinse 

sunt evaluate periodic in cadrul unor audituri interne realizate atat de personalul Rezidentei cat 
si de un organism extern.  

Audituri sunt destinate urmaririi eficacitatii activitatilor de ingrijirie, precum si a curateniei 
si starii spatiilor Rezidentei. 

In cadrul auditurilor destinate calitatii ingrijirii sunt urmarite aspecte cum ar fi: starea fizica 
a rezidentilor, modalitatea de desfasurare a activitatilor de ingrijire si toaletare, modalitatea de 
administrare a medicatiei, compeltarea formularelor aferente activitatilor de ingrijire si medicale 
etc. 

Monitorizarea satisfactiei clientilor in timp real 
Se realizeaza prin intermediul unui dispozitiv Express Pod instalat la iesirea din Rezidenta, 

prin care colectam in timp real feedback-ul din partea clientilor, vizitatorilor si chiar al 
angajtatilor intr-o platforma online de urmarire care permite vizualizarea tendintelor si crearea 
de rapoarte pe diferite subiecte (tema, perioada, respondent etc). 

Desfasuram in permanenta campanii de capturare a nivelului satisfactiei clientilor si 
vizitatorilor pe diferite teme de interes cum ar fi: nivelul de curatenie din Rezidenta, nivelul 
calitativ al ingrijirii primit de varstnici, satisfactia varstnicilor in urma activitatilor de ergoterapie 
desfasurate in cadrul Rezidentei.  

De asemenea transmitem periodic chestionare de urmarire a satisfactiei clientilor si 
beneficiarilor prin intermediul postei electronice sau prin chestionare pe suport de hartie. 
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Instruirea permanenta a personalului prin metode moderne de instruire prin oferirea 
accesului la o sala de instruire dotata cu laptop-uri, videoproiector etc. unde toti angajatii nostri 
beneficiaza de acces la documentatia sistemului de management si cursuri online, in functie de 
postul pe care au fost angajati si care au tematici diverse cum sunt: ingrijiriea varstnicilor, 
kinetoterapie, prim ajutor, nutritie si hidratare, boli specifice varstnicilor, profilaxia escarelor si 
infectiilor etc. Cursurile online sunt dezvoltate in-house de specialistii nostri fiind astfel 
personalizate si adaptate atat nevoilor de instruire constate la personal angajat cat si nevoilor de 
asistenta a rezidentilor Valea Izvoarelor. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Rezidenta gazduieste 100 de persoane, asa ca este mai mult decat o noua casa. Este o 
comunitate in interiorul careia varsticii au acces la un cabinet medical, capela unde slujesc 3 
preoti de congregatii diferite, sala de kinetoterapie, spatii de servit masa si socializare, spalatorie, 
bucatarie care asigura intregul necesar de alimente preparate. 

Pentru ca normalitatea pe care ne-o dorim pentru aceste persoane presupune posibilitatea 
de miscare si in exterior nu doar intr-un spatiu inchis, in alegerea locatiei, am avut grija sa existe 
posibilitatea amenajarii unei curtii generoase. Limitele pe care nevoia de siguranta le impune 
libertatii lor de miscare nu pot fi eliminate insa felul in care ele sunt gandite pot fi minim intruzive. 

In functie de stadiul in care se afla boala si de elementele la care reactioneaza, varstnicii 
sunt implicati in mici proiecte, activitati care le aduc bucurie si incredere in fortele proprii, si pe 
care multi dintre ei nu le acceptau sau nu aveau rabdare sa le desfasoare acasa. 

Nu suntem spital insa persoanele fata de care ne angajam sa le oferim o buna calitate a 
vietii sunt diagnosticate de cele mai multe ori cu afectiuni multiple. Evolutia starii lor de sanatate 
atat fizica cat si pshica trebuie monitorizata atent pentru a reusi sa intervenim in timp util, fie 
prin medicii cu care colaboram, fie prin institutii medicale pentru a reduce ritmul de declin al 
acestor persoane. Acesta este motivul pentru care in rezidenta sunt prezente asistente medicale 
24 h/zi. 

Este important atat pentru varstnici cat si pentru familiile acestora ca putem sa aplicam 
tratamente medicale injectabile, perfuzii, sa ingrijim diferite plagi fara a fi nevoie ca aceste 
persoane sa fie duse intr-o alta locatie si supuse astfel unui stres suplimentar. 

Prin intermediul medicului de familie reusim sa degrevam apartinatorii si de grija obtinerii 
tratamentului cronic iar administrarea medicamentelor si modificarile pe care medicii le 
recomanda sunt transparente. 

Pe masura ce gradul de dependenta al varstnicilor creste, nevoile lor de ingrijire depasesc 
ceea ce apartinatorii pot sa ofere acasa, chiar si cu ajutor din exterior. Din pacate in Romania, 
ideea de petrecere a unei parti a vietii intr-o institutie sau rezidenta pentru varstnici nu este larg 
acceptata, iar presiunea familiei largite si a societatii in general fac ca apartinatorii sa ajunga la 
rezidenta noastra de multe ori doar atunci cand au epuizat toate celelalte alternative, epuizati 
atat fizic cat si psihic. Noi, la Valea Izvoarelor le oferim informatii si posibilitatea sa vorbeasca 
despre ce li se intampla dar si solutii cu privire la gestionarea noii realitati cu care se confrunta. 

Rezidenta isi deruleaza activitatea in mediul rural, devenind astfel un angajator important 
in comunitatea locala.  

Asociatia Valea Izvoarelor deruleaza in parteneriat cu DGASPC Mures, proiectul „Un bunic 
pentru fiecare copil abandonat”. Proiectul isi propune sa aduca impreuna doua dintre categoriile 
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cele mai vulnerabile de beneficiari ai serviciilor sociale – copiii abandonati si varstnicii – si sa 
acopere astfel un gol emotional determinat de lipsa familiei. 

Beneficiarii proiectului sunt copiii aflati in centre de plasament de tip familial, cu varste 
cuprinse intre 7 si 11 ani si persoanele varstnice, beneficiare ale serviciilor sociale de ingrijire in 
cadrul Rezidentei Valea Izvoarelor. In perioada decembrie 2017 – noiembrie 2018, am organizat 4 
vizite ale copiilor la Rezidenta in care am invatat unii de la altii, copii, bunici si ingrijitori: am 
pictat, am decupat, am lipit si am creat propriile noastre opere de arta, am cantat, am recitat si 
ne-am jucat. 

 
 Alte aspecte: 

Serviciile oferite de rezidenta pentru varstnici Valea Izvoarelor se adreseaza persoanelor 
varstnice care reprezinta una dintre cele mai vulnerabile segmente ale societatii. Imbunatatirea 
constanta a acestor servicii, precum si dezvoltarea unor servicii noi prin care sa aducem bucurie 
in viata rezidentilor nostri, dar si in comunitate reprezinta o prioritate pentru noi. Incurajam 
implicarea atat a apartinatorilor, cat si a persoanelor interesate din comunitate si chiar a altor 
institutii publice sau private. 

Cautam sa angajam personal din interiorul comunitatii in care ne desfasuram activitatea si 
ne ocupam de pregatirea teoretica si practica a acestuia. Prin suportarea costurilor cu instruirea 
personalului atat prin participarea la cursuri acreditate, cat si prin instruire interna sunt suportate 
integral de Asociatia Valea Izvoarelor. 

Dezvoltam constant noi parteneriate si proiecte, precum proiectul „Un bunic pentru fiecare 
copil abandonat” prin care incercam sa aducem bucurie, ajutor material si chiar si sprijin 
emotional categoriilor de persoane vulnerabile din comunitatea in care ne desfasuram activitatea. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la 

Tirgu Mures, Str. Madach Imre Nr.8, Jud. Mures,  

nr.tel.: 0723699128 

www.valeaizvoarelor.com  

 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.valeaizvoarelor.com/
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 Asistenta si ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice – Unitatea de ingrijiri 
„Armonia”, Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea 
 

 Denumirea serviciului social:  
Asistenta si ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice – Unitatea de ingrijiri „Armonia” 
 

 Tipul serviciului social:  
Unitate de ingrijiri la domiciliu 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Luand in considerare cerintele crescande si problemele multiple cu care se confrunta 

persoanele varstnice din municipiului Tulcea, Directia de Asistenta si Protectie Sociala a participat 
cu proiectul - Unitatea de ingrijiri „Armonia” - la selectia si finantarea proiectelor din cadrul 
Progamului de interes national in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice ”Dezvoltarea 
serviciilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice dependente” iar prin Ordinul Ministrului 
Muncii, Solidaritatii Sociale si Familie nr. 705/26.09.2006 propunerea de proiect a fost aprobata 
pentru finantare. In prezent, conform structurii organizatorice a DAPS, Unitatea de ingrijiri 
Armonia este parte componenta a Compartimentului Asistenta Persoane Varstnice, iar echipa 
multidisciplinara care asigura furnizarea serviciilor, monitorizarea evolutiei persoanei beneficiare 
de servicii dar si monitorizarea activitatii ingrijotului persoane varstnice este formata din 3 
inspectori - responsabili de caz, 1 psiholog, 13 ingrijitori persoane varstnice, voluntari dar si alti 
specialisti angajati ai DAPS, respectiv 1 kinetoterapeut si 3 asistenti medicali comunitari. La data 
de 20.11.2018, beneficiarii serviciilor acordate prin Unitatea de Ingrijiri ”Armonia” sunt 44 
persoane varstnice care, ca urmare a pierderii autonomiei functionale din cauze fizice, psihice 
sau mintale, necesita ajutor semnificativ pentru a realiza activitatile uzuale ale vietii de zi cu zi. 
Dintre acestea sunt 33 femei si 11 barbati, iar cea mai varstnica persoana are 97 ani. 

 Principalele servicii furnizate de ingrijitorul persoanei varstnice: 
o Servicii de ingrijire personala: igiena corporala, sprijin si/sau imbracat–dezbracat, hranire si 

hidratare, sprijin pentru mobilizare, sprijin pentru deplasare in interiorul locuintei si 
comunicare. 

o Servicii menajere si gospodaresti: pregatirea si administrarea hranei sau In cazul persoanelor 
varstnice fara venituri asigurarea a doua mese prin Cantina Municipala, activitati de igienizare 
a spatiului personalizat , administrarea medicamentelor confrom prescriptiilor medicului, 
efectuarea de cumparaturi, sprijin pentru deplasarea in exteriorul locuintei si insotirea 
persoanei varstnice la diverse actiuni sociale dedicate acestora (spectacole, piese de teatru) 
sau de marcare a unor zile internationale (Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, 8 
martie), acompaniere sau socializare, efectuarea de plati a unor servicii si obligatii . 
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o Servicii de recuperare si reabilitare fizica si psihica: consiliere psihologica, sociala, servicii de 
kinetoterapie (gimnastica medicala, masaj).  - Pentru a veni in sprijinul personalului de 
ingrijire si pentru a facilita o cat mai rapida si buna acomodare a persoanelor varstnice cu 
personalul de ingrijire, psihologul echipei asigura suport emotional si consiliere suportiva 
beneficiarilor de servicii. In situatiile in care apar dificultati in stabilirea unei relatii potrivite 
intre beneficiar si ingrijitor, activitatea a fost monitorizata prin vizite periodice pentru 
identificarea surselor generatoare de disfunctionalitati (comunicare deficitara, discrepante 
intre nivelul asteptarilor si posibilitati,etc.) si eliminarea lor. 

o Ca membru al echipei multidisciplinare, kinetoterapeutul acorda prin tehnici si metode specifice 
, asistenta kinetica profilactica, terapeutica si de recuperare, toate actiunile avand ca scop 
imbunatatirea starii de sanatate si a confortului persoanei varstnice, educarea sau reeducarea 
unor deficiente.  

o Prin serviciile de consiliere sociala persoanele varstnice beneficiaza de informare, indrumare, 
suport moral si emotional, consiliere juridica, sprijin pentru obtinerea unor drepturi de asistenta 
sociala (se intocmeste de catre responsabilul de caz dosarul pentru incadrarea in grad de handicap) 
si de asemenea pentru obtinerea unor drepturi banesti (pensie), sprijin pentru obtinerea unor 
documente de stare civila sau acte de identitate.  

o Servicii de asistenta sociala: servicii de informare, vizite la domiciliu, asigurarea de legaturi cu 
alte servicii/institutii, evaluarea nevoilor si elaborarea planului de servicii, insotirea varstnicilor 
in diverse situatii de ordin social. 
In procesul de acordare a serviciilor de ingrijire la domiciliu se desfasoara urmatoarele activitati:  
a) Identificarea si preluarea cazurilor; 
b) Evaluarea prin ancheta sociala; 
c) evaluarea complexa a situatiei persoanei varstnice in context socio-medical; 
d) acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu; 
e) intocmirea planului de servicii 
f) planificarea saptamanala a serviciilor de ingrijire acordate; 
g) implementarea masurilor din planul individualizat de ingrijire si asistenta 
h) monitorizarea si evaluarea acordarii serviciilor  
i) incetarea acordarii serviciilor; 

Consideram absolut necesar obtinerea feed-backului de la beneficiari si In acest sens 
evaluarea gradului de satisfactie a beneficiarului se realizeaza odata cu vizitele periodice la 
domiciliu, aplicarea de chestionare, prin intocmirea raportului de vizita, discutii libere, prin 
analizarea sesizarilor sau reclamatiilor. Astfel, beneficiarii isi pot exprima gradul de satisfactie 
fata de calitatea serviciilor acordate, modalitatea de comunicare cu institutia, competenta si 
comportamentul personalului implicat in furnizarea serviciilor, tratament egal, asteptari. Ca 
rezultat, dupa caz, se poate interveni cu modificarea planului de servicii prin adaptare la nevoile 
specifice ale beneficiarului si/sau a orarului de lucru, schimbarea ingrijitorului in caz de 
incompatibilitate cu beneficiarul. 

 Principiile si valorile care stau la baza furnizarii serviciilor de asistenta si ingrijire la 
domiciliul persoanelor varstnice sunt: 
- solidaritatea sociala; 
- unicitatea persoanei; 
- libertatea de a alege serviciul in functie de nevoia sociala; 
- egalitatea de sanse si nediscriminarea la accesul serviciilor dar si in furnizarea serviciilor; 
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- participarea beneficiarilor la intregul proces de furnizare a serviciilor sociale; 
- transparenta si responsabilitate publica in acordarea serviciilor sociale; 
- proximitate in furnizarea serviciilor sociale; 
- complementaritate si abordare integrata in furnizarea serviciilor sociale; 
- confidentialitate; 
- parteneriat intre partile implicate in procesul de furnizare a serviciilor de asistenta si ingrijire 
si beneficiarii acestora. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Serviciile de asistenta si ingrijire la domiciliu acordate prin Unitatea de Ingrijiri ”Armonia” 
s-au remarcat o perioada Indelungata prin unicitatea acestui tip de serviciu la nivelul municipiului 
Tulcea si chiar a judetului, fiind singurul serviciu social care furnizeaza servicii la domiciliul 
persoanelor varstnice. Alte caracteristici care evidentiaza Unitatea de Ingrijiri Armonia fac 
referire la:  

 promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare; 
 asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare; 
 incurajarea initiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicarii active a 

acestora In solutionarea situatiilor de dificultate; 
 asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipa multidisciplinara; 
 cresterea gradului de integrare si participare sociala a varstnicilor;  
 dezvoltarea capacitatilor de integrare sociala a persoanelor varstnice si implicarea activa 

in solutionarea situatiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Prin serviciile acordate la domiciliul persoanelor varstnice se urmareste:  
 Scaderea gradului de dependenta, mentinerea autonomiei pe o perioada cat mai lunga si 

prevenirea agravarii situatiei de dependenta a persoanei varstnice; 
 Reducerea numarului de persoane varstnice asistate in regim rezidential; 
 Diminuarea costurilor induse de ingrijirea de lunga durata in regim rezidential; 
 Prevenirea spitalizarii repetate a persoanelor varstnice care sufera de afectiuni cronice, 

generatoare de dependenta. 
 Imbunatatirea imaginii sociale a varstnicilor si a fenomenului imbatranirii in general; 
 Promovarea autonomiei si participarii persoanelor varstnice la viata comunitatii, prin 

respectarea principiului “imbatranirii active”; 
 Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice si prevenirea marginalizarii si excluderii 

sociale. 
 Imbunatatirea situatiei sociale si a starii de sanatate si confort, bazate pe autoingrijire si 

pe prevenirea dependentei; 
 obtinerea unei schimbari pozitive in viata persoanelor varstnice prin acordarea sprijinului 

necesar pentru depasirea problemelor cu care se confrunta. 
 

 Alte aspecte: 
Pentru perioada urmatoare in domeniul asistentei sociale acordata persoanelor varstnice una 

dintre prioritatile Directiei de Asistenta si Protectie Sociala o reprezinta dezvoltarea si 
diversificarea serviciilor sociale si sunt vizate urmatoarele directii:  
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1. Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu : 
- Dezvoltarea resurselor umane din domeniul asistentei sociale pentru persoanele 

varstnice; 
- Identificarea de programe de pregatire initiala si continua a personalului implicat in 

acordarea de servicii; 
- cresterea numarului de ingrijitori la domiciliu; 

2. Promovarea implicarii active la viata sociala a persoanelor varstnice:  
- Actiuni desfasurate in comunitate cu implicarea persoanelor varstnice (Sarbatorirea celor 

mai longevivi cetateni ai municipiului; Ziua internationala a persoanelor varstnice, alte 
actiuni pe teme de interes pentru persoanele varstnice)  

3. Diversificarea serviciilor sociale:  
- Implementarea sistemului de teleasistenta pentru persoanele varstnice;    
- Infiintarea, organizarea si functionarea unui serviciu care permite asigurarea sprijinului 

in sistem de urgenta pentru persoanele varstnice aflate in dificultate; 
- Identificarea de noi parteneri si incheierea de protocoale de colaborare cu scopul de a 

asigura persoanelor varstnice si alte servicii: servicii medicale (efectuare de investigatii 
medicale) si sprijin reprezentat de acordarea de produse alimentare, produse de igiena 
personala, sanitare etc. 

 Directia de Asistenta si Protectie Sociala promoveaza o imagine pozitiva a beneficiarilor de 
servicii de asistenta si ingrijire la domiciliu prin sensibilizarea comunitatii locale cu privire la 
nevoile si problemele persoanelor varstnice precum si prin popularizarea serviciilor sociale 
acordate persoanelor varstnice. Informatiile sunt prezentate in materiale informative in presa si 
televiziunea locala, pliantul D.A.P.S., informari anuale prezentate in sedinte de Consiliu Local. De 
asemenea sunt organizate actiuni cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice, acces 
gratuit la piese de teatru, vizite la manastiri sau actiuni cu ocazia sarbatorilor de iarna si celor 
pascale. 

Modelul de practica implementat este promovat si impartasit cu alti furnizori prin 
participarea la intalniri/sedinte/conferinte organizate pe plan local sau national, participari la 
lucrarile organizate de Corpul Profesional al Specialistilor In Servicii Sociale din cadrul Asociatiei 
Municipiilor din Romania. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str. Isaccei Nr.36, Municipiul Tulcea, Jud. Tulcea,  

nr.tel.: 0240513641 

http://daps.ro/  

   

 

 

 

http://daps.ro/
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Centru Multifunctional SOFIA – Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centru Multifunctional SOFIA 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi pentru copii 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul Multifunctional Sofia reprezinta un model de buna practica pentru serviciile sociale 

disponibile la nivel local prin faptul ca ofera o abordare noua, inovativa a serviciilor sociale 
acordate in centrele de zi pentru copii, mai exact abordarea familiei in integralitatea sa si 
acordarea in mod planificat si organizat de servicii integrate socio-medicale si educationale. 
Serviciile oferite in cadrul centrului sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei 
familii, precum si serviciilor oferite in unitatile de invatamant si corespunzator nevoilor 
individuale ale copilului in context socio-familial. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

In ceea ce priveste caracterul inovator al serviciului social – Centru Multifunctional Sofia, 
acesta este dat de faptul ca serviciile integrate - sociale, educationale si medicale se adreseaza 
familiei in integralitatea ei - copii si parinti, fiind furnizate nu doar la sediul centrului, ci si in 
mediul in care acestia traiesc sau la scoala si sunt adaptate nevoilor reale si specifice ale 
beneficiarilor. Infiintarea unui centru in care sa se furnizeze servicii acordate in sistem integrat: 
social, educational si medical copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc, dar si familiilor acestora, 
reprezinta o garantie a dezvoltarii durabile a comunitatii tulcene prin implementarea incluziunii 
sociale active: ocrotirea sanatatii, educatie pentru o comunitate mai sigura, in care sunt 
respectate si promovate drepturile fiecarei persoane. Astfel intreaga familie este sprijinita pentru 
a depasi situatia de risc/dificultate, indiferent daca problemele cu care se confrunta sunt de ordin 
social, educational, medical, etc. Caracterul inovator este dat de asemenea de faptul ca prin 
intermediul acestui serviciu social este implementat un model de incluziune sociala multietnic 
prin identificarea si respectarea valorilor si culturii multietnice, sunt acordate servicii integrate 
in mod planificat si organizat, este creat un climat scolar caracterizat prin deschidere fata de 
diversitatea etno-culturala a elevilor si prin valorificarea pozitiva a diferentelor culturale in timpul 
desfasurarii activitatilor, este combatuta excluziunea sociala prin implicarea si participarea 
tuturor actorilor din domeniu in solutionarea problemelor ce privesc copiii si implicit in 
dezvoltarea durabila a comunitatii.  
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 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
 
Prin activitatile propuse in vederea dezvoltarii potentialului fizic, intelectual, spiritual si 

psiho-social al copilului s-a asigurat atat pentru copii cat si pentru parinti un program educational 
adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copilului. 

Activitatile desfasurate in cadrul centrului au rezultate pe urmatorele planuri: 
- in plan educativ: imbunatatirea performantelor cognitive specifice grupului de varsta 

scolara; cresterea interesului pentru activitati educative si recreative diversificate; scaderea 
riscului de abandon scolar; cresterea gradului de integrare in institutii educative formale; 
cresterea frecventei scolare; stimularea finalizarii invatamantului obligatoriu; dezvoltarea unor 
aptitudini si atitudinii comportamentale in viata de zi cu zi; dezvoltarea si imbunatatirea 
abilitatilor parentale; imbunatatirea atitudinilor suportive ale parintilor fata de copii; dezvoltarea 
capacitatii parentale de a sprijini autonomia copiilor prin disciplinarea lor pozitiva. 

- in plan psiho-social: dezvoltarea abilitatilor sociale si relationale prin interactiuni 
individuale sau de grup; imbunatatirea relatiei dintre copii si parintii acestora; cresterea gradului 
de integrare in societate ca elevi si viitori adulti responsabili; scaderea riscului de socializare 
negativa (delicventa juvenila) sau de integrare in grupuri sociale cu valori si norme deviante; 
diminuarea sentimentelor de anxietate; cresterea respectului fata de sine, a optimismului si 
ameliorarea traumelor psihice; corectarea educatiei si cresterea increderii in sine; cresterea 
respectului pentru diversitate. 

- in plan medical: imbunatatirea sistemului imunitar si a sanatatii fizice; implicarea in 
programe pro-sanatate si discutii despre calitatea alimentelor; cresterea interesului fata de 
propria dezvoltare si igiena; cresterea calitatii vietii. 

- efecte asupra mediului inconjurator: dezvoltarea iubirii fata de natura inconjuratoare si 
curatenie prin actiuni de ecologizare; educatie pentru aprecierea frumosului din natura, prin 
ingrijirea plantelor, rasadire, plantare. 

 
 Alte aspecte: 

 
Un aspect deosebit de important si o noutate totodata in ceea ce priveste serviciile sociale 

existente la nivelul Municipiului Tulcea il reprezinta organizarea cursului de educatie parentala 
menit sa sprijine parintii/reprezentantii legali ai copiilor sa isi imbunatateasca abilitatile 
parentale si sa isi consolideze relatiile cu proprii copii, curs organizat de 4 profesionisti – 2 asistenti 
sociali si 2 psihologi, instruiti ca formatori in educatie parentala. Pentru a facilita accesul 
parintilor si tinerilor viitori-parinti la servicile de educatie parentala cursurile sunt susinute atat 
la sediul centrului, cat si in unitatile de invatamant situate in zona de locuire a beneficiarilor. De 
asemenea in cadrul centrului sunt organizate cursuri de educatie pentru sanatate, atat la sediul 
centrului, cat si in unitatile de invatamant, dar si la domiciliul beneficiarilor, unde mediatorul 
sanitar verifica cu ajutorul membrilor familiei daca copiii si-au insusit notiunile invatate in cadrul 
cursului de educatie pentru sanatate si le-au transmis si in familie. In cadrul centrului se asigura 
o colaborare permanenta cu unitatile de invatamant la care sunt inscrisi copiii, colaborare care 
este asigurata de mediatorul scolar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrului si care 
informeaza permanent instructorii educationali, asistentul social, psihologii despre situatia 
scolara a copiilor pentru remedierea problemelor de ordin educational intampinate de acestia. 
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Astfel, prin sprijinirea copiilor si familiilor acestora in vederea integrarii sociale, cresterea 
accesului la servicii complementare sistemului actual de invatamant, furnizarea de servicii socio-
medicale adaptate nevoilor, responsabilizarea parintilor/reprezentantilor legali/comunitatii cu 
privirea la importanta dezvoltarii armonioase a tuturor copiilor cu asigurarea drepturilor, a 
nondiscrimarii si a egalitatii de sanse este asigurata o dezvoltare comunitara durabila. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str. Isaccei Nr.36, Municipiul Tulcea, Jud. Tulcea, 

nr.tel.: 0240513641 

http://daps.ro/  
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Centrul de zi ”O scoala pentru toti” – DAS Bacau 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de zi ”O scoala pentru toti” 
 

 Tipul serviciului social:  
Centrul de zi pentru copii in familie in risc de separare de parinti 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de zi „O scoala pentru toti” a fost creat prin finantare nerambursabila, proiect 

finalizat In octombrie 2005 si preluat de catre DAS. In centru sunt admisi copii indiferent de sex, 
apartenenta etnica, etc. Locatia centrului a fost aleasa in cartierul Izvoare, o zona urbana 
marginalizata a municipiului unde sunt cu preponderenta copii de etnie rroma (nedeclarati) care 
au abandonat cursurile scolare sau cu risc de abandon, care provin din familii sarace, cu nivel 
scazut de educatie, care nu pot beneficia de o educatie adecvata si o igiena personala 
corespunzatoare.  

O parte din parintii copiilor din grupul tinta, datorita unei educatii precare si a gradului 
mare de saracie, prefera sa trimita copii de varsta scolara la cersit, la furat sau sa desfasoare alte 
activitati necorespunzatoare varstei lor. In cadrul Centrului de zi copii pot beneficia de sprijin la 
teme, dus si hainute curate, rechizite, o masa calda si o gustare, tort in zile aniversare, 
evenimente organizate cu ocazia diverselor sarbatori, activitati recreative si instructive si in 
parteneriat cu ONG-uri si institutii care au scop comun (de prevenire, de formare a deprinderilor), 
etc. In fiecare an organizam o excursie pentru recompensarea beneficiarilor care au respectat 
regulamentul centrului social (capacitate maxima, de regula), avand ca scop urmarirea conduitei 
si respectarea regulilor de grup In activitati organizate in afara centrului social, verificarea si 
aprofundarea cunostintelor despre natura, istorice si culturale precum si oferirea acestei 
oportunitati copiilor. Parintii cunosc obligativitatea frecventarii centrului de catre copii admisi 
dar si obligativitatea de a participa la intalnirile lunare si nu numai, cu parintii. Am avut placuta 
surpriza sa avem tatici interesati de cancerul la san si planificarea familiala, de violenta domestica 
si interes in general al parintilor de a transmite in comunitate informatii asimilate in Centrul 
social. Consideram ca pentru depasirea situatiei de risc de separare familiala si abandon scolar 
trebuie sa intervenim, cu acordul beneficiarului la cresterea competentelor, redescoperirea 
resurselor si cresterea motivatiei de a actiona astfel incat situatia de risc social sa fie depasita. 
Activitatile centrului includ activitati de schimbarea comportamentelor, exemple de 
comportamente in diverse situatii. Implicam beneficiarii directi (copii) alaturi de beneficiarii 
indirecti (parintii, familia, reprezentantii legali) la activitati in comunitate.  

Un exemplu ar fi una din activitatile desfasurate impreuna cu beneficiarii altui centru social 
pentru persoane varstnice din cadru DAS Bacau, Centrul de zi ”Clubul pensionarilor”, care pot fi 
model de bun comportament si la randul lor, simt nevoia sa fie utili. Invatarea pasilor de dans 
popular romanesc, intr-o atmosfera specifica poate fi un bun prilej de a arata prin comportament 
si consilia un copil care nu concepe muzica si distractie fara un pahar de alcool si imitarea adultilor 
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in stare de ebrietate. ”Bunicii” vin in vizita la ”nepoti”, copii invata sa comunice pe un ton scazut, 
fara sa tipe si sa ”intoarca vorba”, sa se poarte cuviincios cu o persoana de varsta a treia. 
Beneficarii ambelor centre invata sa se cunoasca, sa se sprijine reciproc, nu se mai eticheteaza, 
(se sparg barierele privind zona defavorizata si persoanele de o anumita conditie, care locuiesc 
acolo si atitudinea fata de persoanele in varsta - modele de comportament de multe ori eronate 
insusite din familie) si chiar isi ofera reciproc mici bucurii. Copii invata din comportamentul 
adultilor care difera de multe ori de coportamentul adultilor din familie, isi cauta modele, pun 
intrebari, se redescopera si surprind pe toti care ii cunosc prin gesturi care confirma ca activitatea 
in comun a fost un succes (mici cadouri - felicitari, desene, colaje, invitatii la ”un joc”, etc) 

Activitatile in comunitate impreuna cu alti copii de varsta apropiata au ca scop invatarea de 
comportamente intr-o anumita situatie. In perioada vacantei de vara copii au frecventat bazinul 
de inot unde, supravegheati de personalul centrului au invatat ca sunt si trebuie sa se simta egali, 
sa nu faca gesturi sau sa spuna cuvinte care sa ii diferentieze de ceilalti copii. Egalitate consta in 
normalitatea unui comportament, care nu te scoate negativ in evidenta, ba chiar fara nici o 
retinere se fac jocuri in comun, personalul centrului nu tradeaza ca ar fi ”la servici”, oricine isi 
poate insoti propriul copil cu un grup de colegi sau prieteni.  

In timpul vacantelor scolare am incurajat chiar si participarea copiilor personalului la astfel 
de activitati si atitudinea copilului care atragerea atentia altui copil privind o situatie neacceptata 
(sa pui picioarele pe o banca, sa vorbesti tare la muzeu, sa vrei sau sa nu vrei sa citesti o carte, 
sa nu respecti regula de grup in deplasarile din comunitate, sa vorbesti frumos cand pierzi la un 
joc, etc) este mult mai usor acceptat si copiat ca model.  

O mare provocare este incurajarea integrarii parintilor in campul muncii, orientarea spre 
programe de genul ”a doua sansa”, reconversie profesionala si chiar descoperirea unor deprinderi 
care le-ar putea fi de folos (gradinarit, cusut - chiar am acceptat o donatie privind o masina de 
cusut si intentionam sa invitam parinti interesati sa deprinda sa o foloseasca si copiii din centru 
intresati de aceasta indeletnicire, care poate fi o viitoare profesie). Deasemeni, copii in centru 
alaturi de parinti, sunt invatati prin joc de rol si prin invitarea unor persoane din diverse profesii 
sa le vorbeasca despre provocarile si satisfactiile muncii lor, tocmai pentru orientarea 
profesionala. 

O mare satisfactie avem cand unii copii care ”nu faceau temele cu placere, refuzau chiar” 
ajung sa provoace la competitie alti copii - cine rezolva mai repede si corect. Din pacate constatam 
ca unii desi lipsesc de la orele de curs in scoala, in centru vin, fapt ce ne facem sa credem ca inca 
mai avem de lucrat pe cazuri, de intervenit in relatia scoala - familie. Am invitat in perioada 
vacantei alti copii ca si voluntari, sa participe la activitati recreativ-distractive in centru, unde 
avem curte mare (ca la bunici, la tara), pentru a creea oportunitatea jocului in aer curat Pe langa 
aceste provocari am lucrat la atitudinea si comportamentul manifestat in joc. Copii ”din deal” au 
ceva retineri si tind sa mentina o bariera intre ei si copii din centru (unii sunt chiar colegi in clasa), 
bariera cu care inca mai lucram si se pare ca este unul din motivele pentru care copii din centru 
mai lipsesc din scoala. Pe de alta parte, beneficiarii centrului sunt corectati discret in timpul 
jocului privind anumite gesturi, cuvinte care ”ii scot din echipa” si nu ii fac eligibili ca parteneri 
de joc. Acelasi scop am avut si in activitatile cu studentii, voluntari in centru, cu care am invatat 
jocuri noi si mai ales spiritul fair-play prin care, in caz ca te simti faultat, nedreptatit, nu 
reactionezi cu violenta verbala si fizica ci comunici, dai cartonase galbene si rosii. Gestionarea 
frustrarilor si modul prin care reactioneaza fiecare este foarte important, in viata ca si in sport 
trebuie sa respectam niste reguli.  
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Pentru o igiena personala punem la dispozitia benficiarilor un spatiu intim, si tot ce este 
necesar pentru dus. In acelasi spatiu avem masina de spalat si oferim posibilitatea de spalat 
hanutele. Cu sprijinul comunitatii putem oferi hainute ca schimb.  

Oferim consiliere juridica, avem colaborare cu Agentia antidrog Bacau si Centrul antitrafic, 
Cabinet de planificare familiala care ofera servicii gratuite, colaborare cu autoritati care pot 
interveni In caz de violenta in familie si in mediul social - facilitare prin cunoastere a pasilor de 
urmat, a persoanelor de sprijin si a consecintelor. Activitatile sunt publice, anuntam desfasurarea 
lor si incurajam participarea in numar cat mai mare, ii invitam beneficiarii sa vina cu vecini, rude. 

Serviciile sunt in conformitate cu standardele in vigoare, respectam confidentialitatea si 
intimitatea fiecarei persoane, promovam respectul reciproc, spiritul de echipa si simtul civic. Desi 
nu substituim drepturile si obligatiile parintesti, consideram ca activitatile centrului sunt 
desfasurate ca intr-o familie, in care comunicam, avem drepturi, obligatii si reguli de respectat, 
fapt valabil atat pentru parinti cat si pentru copii. 

Serviciul este unic in zona in care ne desfasuram activitatea, este eficient pentru ca reusim 
sa creeam o bresa in ciclul nevoilor unei familii care nu intrevad solutii sau nu au posibilitatea de 
a le pune in practica, pentru ca e facil copiilor din comunitate (avem cazuri in care copilul intelege 
mai mult decat familia ca nu trebuie sa abandoneze scoala si ca ii suntem de ajutor). Personalul 
este calificat si cu dorinta de autodepasire, de redescoperire a resurselor, copii sunt atasati si vin 
cu placere la activitati. Speram sa marim capacitatea centrului si sa ne diversificam serviciile 
sociale din zona, deoarece in familie sunt nevoi care se intrepatrund si contribuie sau sunt 
restrictive la buna functionare a acesteia (locuri de munca, batranilor si bolnavilor dependenti - 
sarcini in plus pentru familia care are copii mici in intretinere). 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Suntem singurul centru social din zona in care ne desfasuram activitatea, este eficient 
pentru ca reusim sa creeam o bresa in ciclul nevoilor unei familii care nu intrevad solutii sau nu 
au posibilitatea de a face o schimbare pentru a iesi din criza, din cercul vicios. Nu incurajam 
dependenta de acest serviciu si nu substituim drepturile si obligatiile parintesti, consideram ca 
activitatile centrului sunt desfasurate ca intr-o familie, in care comunicam, avem drepturi, 
obligatii si reguli de respectat, fapt valabil atat pentru parinti cat si pentru copii. 

Consideram ca pentru depasirea situatiei de risc de separare de famile si abandon scolar 
trebuie sa intervenim, cu acordul beneficiarului la cresterea competentelor, redescoperirea 
resurselor si cresterea motivatiei de a actiona astfel incat situatia de risc social sa fie depasita. 
Activitatile centrului includ activitati de schimbarea comportamentelor, exemple de 
comportamente in diverse situatii. Implicam beneficiarii directi (copii) alaturi de beneficiarii 
indirecti (parintii, familia, reprezentantii legali) la activitati comune, in comunitate. Un exemplu 
ar fi una din activitatile desfasurate impreuna cu beneficiarii altui centru social pentru persoane 
varstnice din cadru DAS Bacau, Centrul de zi ”Clubul pensionarilor”, care pot fi model de bun 
comportament si la randul lor, simt nevoia sa fie utili. Am participat la activitati de ecologizare 
in zona in care personalul centrului, copii si parinti ne-am mobilizat pentru un scop comun. 

    Pentru o igiena personala corespunzatoare punem la dispozitia benficiarilor un spatiu 
intim, gel de dus, sampon si prosoape pentru dus. In acelasi spatiu avem masina de spalat (primita 
ca donatatie)si oferim posibilitatea de spalat hainutele celor ce simt nevoia si nu au conditii in 
familie. Cu sprijinul comunitatii putem oferi hainute ca schimb, pana ce se usuca cele cu care vin 
din familie. 
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Incurajarea integrarii parintilor in campul muncii, orientarea spre programe de genul ”a 
doua sansa”, reconversie profesionala si chiar descoperirea unor deprinderi care le-ar putea fi de 
folos (gradinarit, cusut - chiar am acceptat recent o donatie privind o masina de cusut si 
intentionam sa invitam parinti interesati sa deprinda sa o foloseasca si copiii din centru intresati 
de aceasta indeletnicire, care poate fi o viitoare profesie). Deasemeni, copii in centru alaturi de 
parinti, sunt invatati prin joc de rol si prin invitarea unor persoane din diverse profesii sa le 
vorbeasca despre provocarile si satisfactiile muncii lor, tocmai pentru orientarea profesionala. 

Am invitat in perioada vacantei copii din scoala ca si ""voluntari"", sa participe la activitati 
recreativ-distractive in centru, unde avem curte mare (ca la bunici, la tara), pentru a creea 
oportunitatea jocului in aer curat fara bariere (beneficiar centru - copil invitat), am incurajat 
chiar si participarea copiilor personalului la astfel de activitati si atitudinea copilului care 
atragerea atentia altui copil privind o situatie neacceptata (sa pui picioarele pe o banca, sa 
vorbesti tare la muzeu, sa vrei sau sa nu vrei sa citesti o carte, sa nu respecti regula de grup in 
deplasarile din comunitate, sa vorbesti frumos cand pierzi la un joc, etc) este mult mai usor 
acceptat si copiat ca model. Pe de alta parte, beneficiarii centrului sunt corectati discret in timpul 
jocului privind anumite gesturi, cuvinte care ”ii scot din echipa” si nu ii fac eligibili ca parteneri 
de joc. Acelasi scop am avut si in activitatile cu studentii Universitatii Vasile Alecsandri din Bacau, 
voluntari in centru, cu care am invatat jocuri noi si mai ales spiritul fair-play prin care, in caz ca 
te simti faultat, nedreptatit, nu reactionezi cu violenta verbala si fizica ci comunici, dai cartonase 
galbene si rosii. Gestionarea frustrarilor si modul prin care reactioneaza fiecare este foarte 
important, fiecare are un idol in sport si in viata ca si in sport trebuie sa respectam niste reguli. 

 Activitatile in comunitate impreuna cu alti copii de varsta apropiata au ca scop invatarea 
de comportamente intr-o anumita situatie. In perioada vacantei de vara copii au frecventat 
bazinul de inot unde, impreuna cu alti copii, supravegheati de personalul centrului au invatat ca 
sunt si trebuie sa se simta egali, sa nu faca gesturi sau sa spuna cuvinte care sa ii diferentieze de 
ceilalti copii. Egalitate consta in normalitatea unui comportament, care nu te scoate negativ in 
evidenta, ba chiar fara nici o retinere se fac jocuri in comun, personalul centrului nu tradeaza ca 
ar fi ”la servici”, oricine isi poate insoti propriul copil cu un grup de colegi sau prieteni.  

Oferim consiliere juridica, medicala privind sarcini nedorite - avem deja colaborare cu 
Cabinet de planificare familiala care ofera servicii gratuite, informare si consiliere individuala si 
de grup privind violenta in familie si in mediul social - colaborare cu autoritati care pot interveni, 
facilitare prin cunoastere a pasilor de urmat, a persoanelor de sprijin si de contact care nu sunt 
"de speriat" chiar daca activeaza ca personal de la Agentia antidrog Bacau (CEPECA) si de la trafic 
ANITP - centrul regional Bacau, Inspectoratul de politie si Politia locala, toti vin informeaza, au 
dialog cu parintii, cu copii, facem si invatare prin joc. Activitatile sunt publice, anuntam 
desfasurarea lor si incurajam participarea in numar cat mai mare, ii invitam sa vina cu vecini, 
rude, cunostinte care vor sa afle informatii noi. Informatia o primesc nu pentru ca ar fi in cauza 
implicati, ci pentru ca pot fi o sursa de informare pentru cei din jurul lor, de ajutor. 

Pornim de la premisa ca in fiecare din noi este ceva bun care trebuie descoperit si de oferit.  
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Functionam din 2005 fara intrerupere, ne-am adaptat si perfectionat continuu serviciile, 
beneficiarii nostrii ne cunosc si vin ei cu propuneri si chiar indruma alti copii (parinti) sa ne 
acceseze serviciile pentru ca lor le-au fost sau le sunt utile. 
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Avem copii care s-au indreptat spre scoli vocationale (sport), cunosc valoarea familiei si a 
scolii (vin in sprijinul fratilor mai mici si isi sprijina familiile), atitudine care nu trece neobservata 
de cei din mediul in care traiesc. Cand un copil insista sa ii ajutam fratele mai mic, ca si pe el - 
inseamna ca a inteles rolul nostru si a simtit schimbarea.  

O statistica in cifre privind rata abandonului scolar si familial este greu de exprimat, dar 
atitudinea comunitatii fata de serviciul social din zona care la inceput mai mult cu ajutorul scolii 
selecta beneficiarii e mult schimbata. Acum avem mai multe cereri directe la centru si 
recomandari din comunitate decat referiri de la autoritati. In urma evaluarilor in vederea admiterii 
in centru se constata ca cererile sunt indreptatite, serviciul nu incurajeaza dependenta si nevoia 
este reala. 

 
 Alte aspecte: 

Abordare (copil, familie, comunitate), lucru in echipa (personalul centrului si alti specialisti 
din comunitate - cu scop comun - institutii si ONG-uri = deschidere totala), parteneriate si 
implicare variata (alti copii - chiar si ai personalului, varstnicii - beneficiari ai altui centru social 
tot din structura DAS Bacau, sa), conditii de oferire a serviciilor si in alte locatii, in comunitate 
(cadrul normal pentru comportament normal). Profesionalism, confidentialitate, respect reciproc, 
reguli comune, egalitate, model practic, interventie si pentru familie si pentru copil si stimularea 
simtului civic, adica putem sprijini si pe altii din comunitate, macar il informam, indrumam, le 
dam exemplu... si functioneaza! 

 Pornim de la premisa ca in fiecare din noi este ceva bun care trebuie descoperit si de oferit.  
 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Stefan Cel Mare, Nr.17a, Localitatea Bacau, Jud Bacau, 

nr.tel.: 0234586492 

www.dasbacau.ro  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dasbacau.ro/
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Centru de sprijin si asistenta de specialitate pentru copii – DAS Piatra Neamt 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centru de sprijin si asistenta de specialitate pentru copii 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi ce ofera servicii sociale pentru copii 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Ca model de buna practica reprezinta natura activitatilor extrascolare care se desfasoara de 

catre echipa multidisciplinara in spatiile special amenajate in cadrul centrului social si anume: 
pregatirea temelor pentru scoala, servirea unei mese calde, jocuri de socializare si de grup, 
dezvoltarea aptitudinilor si talentelor personale, participarea la actiuni si proiecte cu rol in 
formare si imbunatatirea comportamentului, participarea la actiuni care promoveaza activitatile 
de grup ale copiilor etc. 

Serviciile oferite sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, asa cum 
decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciilor oferite de unitatile de 
invatamant si de alti furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului in 
contextul sau sociofamilial prin: 

• activitati educativ/recreative extrascolare – supraveghere la efectuarea temelor scolare, 
exercitii de dezvoltare a creativitatii, a capacitatii de memorare – redare a informatiilor, exercitii 
de dezvoltare a gandirii logice, jocuri educative, initiere in utilizarea calculatorului, reintegrarea 
in sistemul educational public a copiilor aflati in situatia de abandon scolar, vizionari de filme 
pentru copii/documentare educative, etc; 

• activitati de socializare si integrare sociala adecvate grupului: jocuri cu rol socializator, 
excursii, picnicuri, vizionari de filme cu teme educative, recreative si rol formator, organizarea 
unor zile festive (zile de nastere, zile onomastice, Ziua copilului, alte evenimente), teatru, etc; 

• activitati medicale de ingrijire igienico-sanitare: educatie in vederea dobandirii 
deprinderilor privind igiena corporala, alimentatie sanatoasa, prevenirea imbolnavirilor, asistenta 
medicala; ingrijire si igiena personala (deparazitare, igienizare, alimentatie adecvata varstei); 

• consiliere individuala si de grup, unde accentul se va pune pe dezvoltarea personalitatii si 
dobandirea autonomiei personale, depasirea situatiilor severe datorate abuzului familial sau 
scolar, sau a situatiilor de criza, terapie de grup, terapie prin arta, consiliere psihologica pentru 
copiii ai caror parinti lucreaza in strainatate. 

• activitati de orientare scolara si profesionala prin care copiii sa fie capabili sa-si asume pe 
deplin rolul de elev, sa-si contureze o imagine clara cu privire la propria-i cariera (formare initiala, 
perfectionare, promovare, modificarea rolurilor sociale) 

• educatie pentru formarea deprinderilor de viata - aceasta fiind una dintre principalele cai 
de promovare a cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor necesare copiilor pentru a se descurca 
singuri in viata. 
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• Selectia, recrutarea si implicarea voluntarilor in activitati - prin care cei interesati, aleg 
sa se implice prin daruire, altruism, responsabilitate si angajament cu scopul propriei ajutorari in 
dezvoltarea intelectuala,  dezvoltarea spirituala si investirea in inteligenta emotionala. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Elementul inovativ il reprezinta crearea acestui centru la nivel local, care permite atat o 
fuctionare de sine statatoare, cat si crearea de parteneriate cu actori locali care sustin prin 
diferite modalitati, actiuni cu caracter specific, fie pe o perioada determinata, fie in momente 
festive agreate. Centrul cuprinde spatii generoase cu functionalitati diverse, care sa permita 
desfasurarea unei palete largi de activitati specifice copiilor si este dotat corespunzator si cu toate 
cele necesare pentru o buna functionare. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Rezultatele: 41 copii beneficiaza zilnic de servicii de specialitate educativ-recreative, 
completate de o masa calda, furnizata de cantina sociala a Directiei de Asistenta Sociala a 
municipiului Piatra Neamt. 

Membrii familiilor acestor copii, in calitate de beneficiar indirecti, care sunt sprijiniti in 
procesul de formare si educare a copilului. 

Impactul asupra comunitatii este unul pozitiv prin insasi infiintarea unui centru social de 
acest tip la nivel local, care preia din cazurile sociale pentru aceasta categorie de varsta si 
incearca sa dezvolte capacitatile si sa puna in valoare aprtitudinile copilului care frecventeaza 
acest centru, fiind totodata si un model de buna practica pentru scoala, familia si societatea din 
care acesta provine. 

 
 Alte aspecte: 

Importanta pentru existenta si dezvoltarea serviciilor din cadrul acestui centru o reprezinta 
interventia atat asupra beneficiarului direct cat si asupra celor indirecti, care cel mai adesea este 
aratat prin familia copilului care beneficiaza de serviciile acestui centru, familie care primeste 
servicii suport pentru procesul educational al copilului. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str.Stefan Cel Mare Nr.5, Piatra Neamt, Jud Neamt, 

Nr.Tel.: 0233622968 

www.daspn.ro  

    

 

 

 

 

http://www.daspn.ro/
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Centru de zi pentru prescolari Castani – DAS Piatra Neamt 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centru de zi pentru prescolari Castani 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi ce ofera servicii sociale pentru copiii prescolari 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Serviciul social vine In sprijinul familiei, in vederea depasirii situatiei de dificultate, 

oferindu-i copilului servicii in cadrul Centrului de zi pentru prescolari Castani adecvate varstei si 
adaptate nevoilor lui.  

Locatia centrului este individualizata, adaptata caracteristicilor specifice copiilor 
prescolari.  

Centrul de zi pentru prescolari Castani asigura mediul care garanteaza siguranta si sanatatea 
copiilor si tine cont de caracteristicile psihologice ale dezvoltarii copilului, implicand si familia in 
procesul de educare si invatare, prin comunicarea continua dintre specialisti si parinti. 

Echipa centrului este compusa din educatori specializati (2), asistent social (1), psiholog (1) 
si ingrijitori (2), care colaboreaza permanent, in vederea asigurarii serviciilor de calitate pentru 
beneficiari, vizand interesul superior al copilului.  

Activitatile educationale sunt asigurate de educatori specializati, in baza unui curriculum 
scolar aplicat pe grupele de prescolari- avizat de Inspectoratul Scolar Judetean Neamt nr.5502/ 
07.03.2016. 

Toti specialistii din centru initiaza si participa activ in cadrul activitatilor de educatie, 
recreative, de socializare si de dezvoltare personala.  

Prin acitivitatile organizate de psiholog si asistent social se urmareste intarirea 
comportamentelor pozitive, identificarea comportamentelor distructive, imbunatatirea 
comunicarii la nivel de grup, stimularea implicarii prin initiative de suport la nivel de grup etc. 
Familia copilului beneficiaza de suport psihologic si social in vederea depasirii situatiilor de 
dificultate.  

Activitatile specifice centrului sunt: 
 educationale; 
 de ingrijire si formare a deprinderilor de viata independenta; 
 psihologice, menite sa contribuie la dezvoltarea urmatoarelor arii: intelectuala, afectiva, 

sociala, de personalitate, comportamente de adaptare, orientare vocationala. 
 asigurarea mesei calde, a gustarilor si servirea acestora (meniul respecta normele privind 

nutritia copiilor din gradinite); 
 recreative: serbari, festivitati, sarbatoririi zilelor de nastere si onomastice a copiilor 

beneficiari; recreative in aer liber 
 organizarea de actiuni comune cu elevii scolilor si liceelor din judet, cu ocazia sarbatorilor; 
 sedinte cu parintii (lunar) de grup si/ sau individuale (de cate ori se solicita sau se impune); 
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 elaborarea si monitorizarea Programului de Interventie Personalizat (PIP); 
 consiliere psihoeducationala adresata copiilor aflati in situatii de risc: criza familiala, 

inadaptare scolara si sociala, esec ai abandon scolar, absenteism, etc., precum si a celor cu 
tulburari de comportament si disciplina;  

 consiliere psihosociala acordata parintilor, cu privire la importanta asigurarii unui climat 
familial securizant necesar unei dezvoltari armonioase a copiilor, optimizarea relatiilor 
parentale si relatiilor dintre familie si personalul centrului. 
Tot personalul centrului este incurajat de furnizor in procesul de identificare de noi activitati 

si actiuni care contribuie la acordarea unor servicii de calitate beneficiarilor centrului, a parintilor 
acestora ai la dezvoltarea abilitatilor profesionale ale personalului care lucreaza direct cu copilul.  

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Crearea centrului la nivel local, care functioneaza in complementaritate cu sistemul 
educational anteprescolar (prin curriculum scolar aplicat pe grupele de prescolari- avizat de 
Inspectoratul Scolar Judetean Neamt nr.5502/ 07.03.2016).  

Serviciile sunt acordate gratuit, costul integral al acestora fiind suportat de autoritatea 
publica locala prin Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.  

Activitati de educatie parentala, care se desfasoara prin intalniri periodice cu parintii 
copiilor si au ca scop dezvoltarea abilitatilor parentale necesare cresterii si dezvoltarii copilului 
ca o persoana valorizata, respectuoasa, capabila, cooperanta cu cei din jur si utila familiei, 
comunitatii, societatii, pe baza cunostintelor pe care si le-a insusit si/sau a abilitatilor pe care le-
a dobandit, facand referire inclusiv la abilitatile sociale. 

Organizarea de activitati educationale si recreative care implica elevi, cadre didactice, 
reprezentanti din organizatii nonguvernamentale (In medie 6 pe an).  
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Rezultatele:  
Mentinerea copiilor in familie in procent de 100%, neimpunandu-se pana in prezent in nici o 

situatie separarea copilului de parintii sai. 
Integrarea copiilor in sistemul scolar 100%. 
Informarea parintilor/ reprezentatilor legali ai copiilor cu privire la drepturile, obligatiile si 

responsabilitatile ce le revin. 
Sprijinirea familiilor care se afla in situatii de dificultate si a caror copii beneficiaza de 

servicii sociale de zi in cadrul centrului. Parintii copiilor/ reprezentantii legali sunt incurajati sa 
colaboreze cu specialistii centrului in vederea identificarii de solutii care vin in sprijinul lor si a 
copiilor lor. 

Copiii beneficiaza in cadrul centrului de o masa calda care respecta normele privind nutritia 
copiilor din gradinite. 

Serviciile acordate in centru au un efect vizibil pozitiv asupra abilitatilor copilului si asupra 
viitoarei sale cariere scolare. Acestia progreseaza in plan intelectual, dezvolta atitudini pozitive 
fata de invatare precum si motivatia de a depune in viitor un efort real in scoala. Educatia 
prescolara are un efect pozitiv asupra abilitatilor intelectuale si sociale ale copiilor, independent 
de mediul lor de provenienta, institutia noastra promovand calitatea, atat in ceea ce priveste 
mediul fizic cat si interactiunile adult/copil.  
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Specialistii centrului promoveaza implicarea parentala in procesul educational si s-a dovedit 
benefica pentru copii, inclusiv sprijinul emotional, dezvoltarea unei relatii parinte/copil 
satisfacatoare, ajutor in utilizarea serviciilor disponibile la nivel local. 

Impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii este unul pozitiv prin: 
 sprijinirea familiilor fara venituri sau cu venituri mici in vederea depasirii situatiilor de 

dificultate, prin acordarea de servicii sociale in Centrul de zi pentru prescolari Castani, 
facilitandu-le astfel conditiile pentru dobandirea/ redobandirea integrarii sociale si/sau 
independentei financiare, necesare crearii unor conditii de viata decente si demne; 

 promovarea drepturilor copilului parentale; 
 promovarea educatiei la nivel individual si/ sau comunitar;  
 promovarea unui stil de viata sanatos; 
 integrarea copiilor Intr-un proces educational asigurat de specialistii centrului, in baza unui 

curriculum scolar avizat de inspectoratul scolar, care ii asigura achizitiile si deprinderile 
necesare etapei de trecere la clasa pregatitoare din sistemul scolar;     

 dezvoltarea abilitatilor parentale si imbunatatirea comunicarii intrafamiliale ceea ce 
conduce implicit la imbunatatirea relatiilor interumane si integrarea normelor si regulilor 
stabilite de comunitate, prevenind astfel dependenta sociala si comportamemntele abuzive; 

 dezvoltarea si promovarea unui limbaj coerent prin care potentialii beneficiari/ beneficiarii 
sa constientizeze nevoile pe care le are, importanta solicitarii si acceptarii de sprijin din 
partea autoritatilor competente, in vederea depasirii situatiei de dificultate, colaborarea cu 
specialistii centrului care vizeaza prioritar interesul superior al copilului.  
 

 Alte aspecte: 
Importanta pentru existenta si dezvoltarea serviciilor din cadrul acestui centru o reprezinta 

interventia atat asupra beneficiarului direct cat si asupra celor indirecti, familia copilului care 
beneficiaza de serviciile acestui centru, familie care primeste servicii suport pentru procesul 
educational al copilului. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str.Stefan Cel Mare Nr.5, Piatra Neamt, Jud Neamt,  

nr.tel.: 0233622968 

www.daspn.ro  

 

   

 

 

 

http://www.daspn.ro/
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Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost – DAS Piatra Neamt 

 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost 
 

 Tipul serviciului social:  
Adapost de noapte 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Ca model de buna practica reprezinta natura serviciile oferite la centru orientate catre 

reintegrarea socio-profesionala a beneficiarilor centrului. 
 
 

 Elementele de noutate si originalitate: 
Elementul inovativ il reprezinta crearea acestui centru la nivel local, care permite atat o 

fuctionare de sine statatoare, cat si crearea de parteneriate cu actori locali care sustin prin 
diferite modalitati, actiuni cu caracter specific. Centrul cuprinde spatii generoase cu 
functionalitati diverse, care sa permita desfasurarea unei palete largi de activitati specifice 
acestor beneficiari si este dotat corespunzator si cu toate cele necesare pentru o buna 
functionare. 
 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Rezultatele: 40 de persoane fara adapost beneficiaza zilnic de servicii sociale de 
specialitate: asigurarea unui spatiu de locuit pe perioada sezonului rece; asigurarea 
imbracamintei, incaltamintei si materialelor igienico-sanitare specifice; asigurarea securitatii si a 
unui mediu sanogen acestor persoane pe perioada sederii in spatiile amenajate; intreprinderea 
masurilor specifice privind gasirea apartinatorilor, reintegrarea lor familiala si sociala; acordarea 
beneficiilor de asistenta sociala, conform prevederilor legale in vigoare; asistenta si suport in 
vederea identificarii unui loc de munca, intocmirii actelor de identitate, inscrierii la medicul de 
familie. Impactul asupra comunitatii este unul pozitiv prin insasi infiintarea unui centru social de 
acest tip la nivel local, care preia din cazurile sociale pentru aceasta categorie de beneficiari si 
asigura in sistem rezidential cazarea pe o perioada determinate pana la depasirea situatiei de 
criza, completat cu servicii sociale de specialitate. 
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 Alte aspecte: 
Importanta pentru existenta si dezvoltarea serviciilor din cadrul acestui centru o reprezinta 

atat interventia imediata asupra beneficiarului prin asigurarea unui spatiu de locuit pe perioada 
sezonului rece, cat si desfasurarea activitatilor de informare si consiliere privind drepturile 
sociale, promovarea integrarii/ reintegrarii sociale, educatie pentru sanatate; astfel beneficiarii 
sunt Incurajati si sprijiniti sa se integreze pe deplin in familie, in comunitate si in societate in 
general. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str.Stefan Cel Mare Nr.5, Piatra Neamt, Jud Neamt, 

Nr.Tel.: 0233622968 

www.daspn.ro  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daspn.ro/
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Centrul de Ingrijiri la Domiciliu pentru Persoane Varstnice – DAS Piatra Neamt 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de Ingrijiri la Domiciliu pentru Persoane Varstnice 
 

 Tipul serviciului social:  
Ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Serviciul social de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice asigura: 

 identificarea situatiilor de risc si stabilirea masurilor de preventie si de reinsertie a 
persoanelor dependende medico-socialin mediul familial si in comunitate; 

 informarea familiei persoanei varstnice despre obligatia de a asigura ingrijirea si 
intretinerea acesteia;  

 imbunatatirea calitatii vietii beneficiarilor de servicii, pe toate planurile: emotional, 
social, medical, functional si fizic; 

 servicii de consiliere, de acompaniere, precum si servicii destinate amenajarii sau adaptarii 
locuintei, in functie de natura si gradul de afectare a autonomiei functionale, in vederea 
mentinerii persoanei varstnice in mediul propriu de viata si in vederea prevenirii situatiilor 
de dificultate si dependenta; 

 elaborarea planurilor individualizate de asistentasi ingrijire privind masurile de asistenta 
medico-sociala a persoanelor in dificultate, pentru prevenirea sau combaterea situatiilor 
de risc social; 

 consiliere si informare privind drepturile beneficiarilor si serviciile sociale specializate care 
se acorda la nivelul municipiului; 

 activitati specifice pentru prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de 
marginalizare si excludere sociala, cu prioritate pe situatiile de urgenta; 

 dezvoltarea de parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, alti 
reprezentanti ai societatii civile, in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale, in 
functie de realitatile locale, pentru persoanele din comunitate. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Prin intermediul acestui serviciu social, persoanele varstnice, dependente socio-medical 
beneficiaza de: 
 Ajutor pentru activitatile de baza ale vietii zilnice: igiena corporala, imbracare si 

dezbracare, igiena eliminarilor, hranire si hidratare, mobilizare si transfer, deplasarea in 
interior, comunicare; 

 Ajutor pentrua ctivitati instrumentale ale vietii zilnice: prepararea hranei sau livrarea 
acesteia, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, insotirea in mijloacele de 
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transport, facilitarea deplasarii in exterior, companie, activitati de administrare si 
gestionare a bunurilor; 

 Asistenta medicala (administrare medicatie numai in conformitate cu prescriptiile 
medicale eliberate de medicii de familie sau cabinete medicale de specialitate), 
monitorizare in scop preventiv si terapeutic a starii de sanatate somatica si psihica; 

 Informare, consiliere si evaluare psihologica la domiciliu; 
 Servicii de reabilitare functionala (kinetoterapie, masaj); 
 Educarea membrilor familiei si a celorlalte persoane din anturajul beneficiarului cu privire 

la acordarea serviciilor de ingrijire (efectuare toaleta, mobilizare, hranire); 
Un element de originalitate este personalizarea care implica regandirea completa a 

serviciilor de ingrijire si suport. Acest lucru inseamna ca persoana ca individ, cu calitatile, 
caracteristicile, preferintele si aspiratiile sale este pusa in centrul procesului de identificare a 
nevoilor si de alegere a modului si momentului in care va fi ajutata sa-si traiasca viata. Aceasta 
implica o transformare permanenta a personalului si serviciilor pentru a pune beneficiarii pe 
primul loc. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Rezultatele asteptate ca urmare a acordarii prestatiilor si serviciilor sociale in cadrul 
Centrului de ingrijiri la domiciliu sunt: 
 cresterea calitatii vietii persoanelor aflate in dificultate si a familiilor acestora; 
 adaptarea si diversificarea in permanenta a serviciilor si activitatilor la nevoile 

beneficiarilor;  
 imbunatatirea conditiei de viatasi sanatate a beneficiarilor;  
 cresterea gradului de relationare interpersonala;  
 cresterea gradului de acceptare socialasi incluziune in viata normala a societatii;  
 schimbarea mentalitatii comunitatii locale, a opiniei publice cu privire la situatia 

persoanelor cu risc de marginalizare si excluziune sociala.  
 

 Alte aspecte: 
Importanta pentru existenta si dezvoltarea serviciilor de ingrijiri la domiciliu o reprezinta 

interventia asupra membrilor comunitatii locale, respectiv segmentul de populatie varstnica aflata 
in situatie de risc. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str.Stefan Cel Mare Nr.5, Piatra Neamt, Jud Neamt,  

nr.tel.: 0233622968 

www.daspn.ro  

   

 

http://www.daspn.ro/


                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 103  

 

 

Centrul Social Impreuna – DAS Piatra Neamt 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul Social Impreuna 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru rezidential pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Tinerii care Implinesc varsta de iesire din sistemul de protectie reprezinta unul din grupurile 

cele mai problematice si vulnerabile din Romania. Realitatea atesta faptul ca nu exista inca 
suficiente solutii la indemana specialistilor pentru a oferi o protectie reala acestui grup. In esenta, 
grupul ramane o problema dificila, in primul rand datorita insuficientelor masurilor de sprijin real 
in momentul parasirii institutiei, acest lucru cumulandu-se problemelor deja create de 
institutionalizare si vulnerabilitatile membrilor sai. 

Vulnerabilitatea grupului creste odata cu iesirea din institutie, data fiind lipsa de solutii 
viabile pentru tinerii institutionalizati. Grupul are o rata mare de esec in ceea ce priveste insertia 
sociala. 

Acesti tineri sunt o categorie vulnerabila de persoane expusa riscului excluderii sociale si 
marginalizarii deoarece: 

•    intampina greutati la angajare fiind expusi somajului; 
•    sunt expusi vagabondajului si delincventei; 
•    nu au o locuinta si nici posibilitati de Inchiriere sau de cumparare; 
•    cad adesea victime ale criminalitatii, consumului de droguri, exploatarii sexuale; 
•    nu au familie si nici mijloace proprii de subzistenta; 
•    majoritatea nu stiu sa practice o meserie, au o educatie precara si o capacitate scazuta 

de socializare. Nu sunt obisnuiti sa ia decizii si sa duca o viata sociala independenta pentru ca nu 
au dobandit aceste deprinderi in mediul institutionalizat. 

Centrul Social Impreuna este o oportunitate pentru tinerii care locuiesc aici, o oportunitate 
pentru societate si pentru cei din municipiul nostru. Este un loc modern, in care lucram intens 
pentru a-i acomoda cu un anumit stil de viata, care pana la aceasta varsta nu au avut sansa sa il 
cunoasca, aportul autoritatilor locale este remarcabil, fiind astfel un model de buna practica in 
domeniul asistentei sociale. 

Inca de la inceput ne-am propus sa asiguram o viata mai usoara, mai linistita si stabilitate 
acestor beneficiari cunoscand mediul din care provin, cunoscandu-le nevoile, potentialul si nu in 
ultimul rand teama ascunsa in sufletele lor de reactia societatii. 

Serviciile oferite in centru sunt personalizate, se acorda in raport cu fiecare beneficiar, dupa 
o analiza minutioasa a nevoilor. Atat serviciile cat si activitatile sunt orientate in scop creativ, 
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recreativ, educativ, de socializare, de dezvoltare a personalitatii si dobandirea autonomiei 
personale. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Elementul de originalitate este reprezentat de sustinerea permanenta din partea 
specialistilor centrului pentru: 

a) integrarea socio-profesionala a tinerilor prin: 
•  servicii de consiliere si informare; 
•  primirea si consultarea saptamanala a listei locurilor de munca vacante transmisa de catre 

AJOFM Neamt; 
•    suport in identificarea locului de munca adecvat pregatirii profesionale sau inscrierea la 

cursuri de calificare/recalificare, orientare in cariera; 
•    suport in vederea intocmirii C.V.-urilor si a Scrisorilor de intentie; 
•    lobby si advocacy la angajatori; 
•    insotirea tinerilor la Bursa locurilor de munca si sustinerea lor pe tot parcursul traseului 

pana la angajare; 
b) suport in vederea instrumentarii documentatiei privind acordarea locuintelor din fondul 

de stat prin: 
•    sustinere in vederea preluarii locuintelor, a intreprinderii tuturor demersurilor privind 

contractarea serviciilor cu furnizorii de utilitati, a sponsorizarilor privind utilarea spatiilor de 
locuit. 

c) crearea unui mediu familial, in care tinerii se simt in siguranta, iar modelul de buna 
practica al salariatilor la activitatile centrului ii determina sa actioneze in mod pozitiv. Cresterea 
increderii si a stimei de sine, respectul, caldura unui camin de care nu au avut parte, intelegerea 
tuturor problemelor cu care se confrunta, acordarea suportului in vederea rezolvarii tuturor 
necunoscutelor, abordarea individualizata si intreg suportul nostru, au contribuit la transformarea 
acestor tineri in oameni adevarati, responsabili si utili societatii. 

Totodata, in cadrul Centrului Social Impreuna se desfasoara o paleta larga de activitati 
specifice acestor tineri, in spatii special amenajate cu dotari moderne si o aparatura de ultima 
generatie, respectiv: 
 Spatiul de preparare a hranei cu sala de mese este destinat dobandirii abilitatilor de 

preparare a hranei. Beneficiarii, fiind asistati ai centrelor de plasament au fost privati de 
experienta prepararii hranei astfel ca, marea majoritate nu detin cunostinte in acest 
domeniu si nu isi pot asigura aceasta nevoie de baza. Din evaluarea nevoilor s-a constatat 
ca tinerii din grupul tinta consuma hrana rece, nestiind sa gateasca nici cele mai simple 
feluri de mancare. Mai grava este situatia celor care se confrunta cu diverse boli cronice, 
care necesita administrarea unui regim alimentar specific. Prin aceasta activitate tinerii isi 
insusesc tehnici de preparare a hranei si cunostinte privind alimentatia sanatoasa si 
echilibrata. 

 Sala de sport pentru antrenamente fitness si jocuri de agrement. Tinerii sunt energici si 
interesati de acest gen de activitate, dar lipsa mijloacelor financiare le ingradeste accesul 
la aceste servicii. Astfel ca, atat individual cat si in grupuri constituite in raport cu afinitatile 
create, se organizeaza activitati de acest gen. 

 Sala IT pentru activitati de dobandire a abilitatilor de utilizare a calculatorului, dotata cu 
10 calculatoare care sunt folosite de catre beneficiarii centrului in scopul initierii in 
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tehnoredactarea CV-urilor, Scrisorilor de intentie, diferite alte documente cu care ulterior 
se prezinta la angajatori pentru a solicita un loc de munca. 

 Sala de recreere pentru activitati de vizionare a materialelor video (filme artistice, 
documentare, imagini cu ei de la activitatile si evenimentele organizate cu ocazia zilelor de 
nastere, a onomasticilor, Ziua mamei, Ziua copilului, a Sarbatorilor de Craciun si a celor 
Pascale etc.). In mod organizat se pun la dispozitia tinerilor filme artistice si documentare, 
care sa le stimuleze curiozitatea si sa le imbogateasca cunostintele in diverse domenii de 
interes. Majoritatea tinerilor prefera activitatile de grup, asistati de specialisti, iar 
vizionarea materialelor educative ii influenteaza pozitiv si ii antreneaza in discutii, 
stimuland astfel increderea in sine si nevoia de cunoastere. 

 Sala de lectura pentru activitati de informare si lectura. Cei mai multi dintre beneficiari 
provin din centrele de plasament si carentele educationale ale tinerilor institutionalizati 
sunt cunoscute. Centrul dispune de o sala de lectura si o biblioteca cu carti din domenii 
variate: sanatate, alimentatie, etapele de dezvoltare ale copiilor, utilizarea calculatorului, 
literatura, arta, istorie, religie, invatarea limbilor straine, care vine in intampinarea nevoii 
de cunoastere a acestora. O mare parte dintre carti sunt asigurate ca urmare a actiunilor de 
sponsorizare. 

 Sala de joaca pentru copiii beneficiarilor. O parte dintre acesti tineri au proprii lor copii 
inclusi in sistemul de invatamant prescolar sau scolar. Dupa programul de educatie informala 
si activitatea de pregatire a temelor, copiii din centru au acces la spatiul de joaca, dotat 
corespunzator atat pentru activitati recreative cat si educative.  
Prin desfasurarea activitatilor de socializare si de petrecere a timpului liber beneficiarii isi 

canalizeaza eforturile spre activitati sportive si de dezvoltare personala, avand un impact benefic 
asupra modului de viata si a sferei relationale a acestora. Preocuparile grupului tinta se orienteaza 
spre activitati interesante, utile si dezirabile din punct de vedere personal, social si profesional. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Rezultatele: 45 de tineri si copiii acestora beneficiaza zilnic de servicii sociale de 
specialitate si activitati menite sa ii dezvolte si sa ii redea societatii ca oameni responsabili si 
utili, respectiv: cazare, consiliere, mediere, socializare, asistenta sociala si suport, activitati de 
dobandire a abilitatilor de preparare a hranei, activitati de dobandire a abilitatilor de utilizare a 
calculatorului, activitati recreativ-educative, sport si dezvoltare fizica, lectura si comentarii 
literare, joc si stimularea copiilor, muzica si dans, activitati sportive si jocuri de agrement. 

Impactul asupra comunitatii este unul pozitiv prin infiintarea unui centru social de acest tip 
la nivel local, care preia cazurile sociale pentru aceasta categorie de beneficiari si asigura in 
sistem rezidential cazarea pe o perioada determinata pana la formarea si insertia profesionala a 
acestora, completata cu servicii sociale de specialitate pentru tineri si copiii acestora. 

Centrul Social Impreuna este de fapt o punte de trecere de la sistemul institutionalizat spre 
societate, un “laborator” in cadrul caruia se preiau tineri fara adapost, total dezorientati, fara 
perspective, dependenti, se lucreaza intens cu acestia, iar in urma acestui proces, ei reusesc sa 
aduca plus valoare atat propriei persoane cat si comunitatii din care fac parte, sunt motivate si 
devin adevarati luptatori, independenti, pregatiti pentru a face fata tuturor provocarilor vietii.  

Cu aportul exclusiv al specialistilor centrului, de la deschiderea lui, respectiv luna iunie 2013 
si pana in prezent, 60 de beneficiary au fost integrati socio-profesional, astfel:  

• 29 prin ocuparea unui loc de munca,  
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• 28 prin acordarea unei locuinte sociale sau ANL,  
• 3 au fost integrati familial. 
 

 Alte aspecte: 
Existenta si dezvoltarea serviciilor in cadrul acestui centru reprezinta o interventie atat 

asupra beneficiarului cat si impactul pozitiv asupra celor cu care vine in contact, a comunitatii 
implicit.  

Existenta acestui centru permite autoritatii locale sa initieze parteneriate cu institutii si 
organizatii nonguvernamentale privind integrarea socio-profesionala a grupului tinta.  

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str.Stefan Cel Mare Nr.5, Piatra Neamt, Jud Neamt, 

nr.tel.: 0233622968 

www.daspn.ro  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daspn.ro/
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Centrul Social Pietricica – DAS Piatra Neamt 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul Social Pietricica 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru rezidential pentru persoane varstnice 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Valoarea adaugata a centrului este data In principal de grupul tinta vizat, respectiv 

persoanele varstnice autonome, din municipiul Piatra Neamt, care prezinta o stare de sanatate 
buna, marcata de afectiuni cronice, dar care nu sunt invalidante, fara repercursiuni sau cu 
repercursiuni reduse asupra capacitatii functionale, care nu au familie, nu au locuinta si nici 
posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii, nu realizeaza venituri 
suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare, nu se pot gospodari singuri sau necesita ingrijire 
specializata, sau se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale.  

Prin serviciile oferite In cadrul Centrului Social Pietricica, se urmareste in permanenta: 
•    asigurarea autonomiei si sigurantei pentru persoanele varstnice; 
•    oferirea unor conditii de ingrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea 

persoanei varstnice; 
•    mentinerea sau ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale persoanelor varstnice; 
•    stimularea participarii persoanelor varstnice la viata sociala; 
•    incurajarea legaturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor varstnice;  
•    supravegherea si ingrijirea medicala necesara, potrivit reglementarilor privind asigurarile 

sociale de sanatate; 
Serviciile sociale acordate in cadrul centrul contribuie la combaterea fenomenului de 

excluziune sociala a persoanelor de varsta a III-a, din municipiul Piatra Neamt, prin facilitarea 
pccesului egal la un complex de servicii sociale corelate nevoilor acestora. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Centrul a creat premisele necesare Imbunatatirii calitatii si ridicarii serviciilor sociale la 
standarde europene, avand implicatii pozitive asupra gradului de sanatate al populatiei, unde 
fiecare serviciu acordat beneficiarului este capabil sa raspunda unei nevoi individuale sau de grup 
si sa acopere printr-un suport specializat la solutionarea acesteia.  

Centrul raspunde nevoilor sectorului social din municipiul Piatra Neamt prin dotarea acestor 
spatii la standarde europene coroborate cu serviciile de specialitate, intr-un complex care sa 
asigure un cadru adecvat de ingrijire a persoanelor de varsta a III-a cu posibilitati materiale 
reduse, sarace si bolnave. 

Centrul Social Pietricica are urmatoarele avantaje inovative: 
- activitati cultural –educative ( teatru, auditii muzicale, spectacole, festivitati, excursii, 

expozitii, serbari, aniversari) 
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- activitati cultural- religioase : invitarea unor reprezentanti ai bisericii care sa abordeze subiecte 
religioase care sa raspunda la intrebarile varstnicilor si care sa ofere servicii religioase specifice; 

- activitati de petrecere a timpului liber si loisir ( artterapie, meloterapie, terapie ocupationala, 
jocuri de societate adaptate varstei care sa faciliteze comunicarea si relationarea atat cu 
persoane de aceeasi varsta , precum si cu tanara generatie ); 

- programe de ergoterapie,respectiv terapie prin miscare ( ateliere de lucru manual, pictura, 
confectionat obiecte decorative, tricotat, etc) 

- programe de stimulare mentala ( programe care sa previna aparitia deteriorarilor mentale 
specifice varstei ) 

- activitati de voluntariat pentru motivare, animare si mobilizre a persoanei varstnice; 
- activitati recreativ distractive si de petrecere a zilelor de nastere, onomastice , sarbatori 

religioase si legale. 
Ca elemente de noutate si originalitate centrul isi propune: 

 Cresterea capacitatii de cazare in sistem rezidential 
 Aport la situatia existenta prin Insasi functionalitatea centrului: dotari de specialitate 
 Crearea de noi servicii specializate fata de cele existente: 
 Servicii socio-medicale, care vor consta in: ajutor pentru mentinerea sau readaptarea 

capacitatilor fizice ori intelectuale; asigurarea unor programe de ergoterapie 
 Servicii psihomedicale, care vor consta in: consiliere si evaluare psihologica periodica; 

terapii de prevenire a marginalizarii sociale si de reintegrare sociala in raport cu capacitatea 
psihoafectiva; consiliere si informare a apartinatorilor “Grup de suport” 

 Servicii de igiena personala, hranire, activitati de recuperare, supraveghere si mentinere a 
sanatatii, asigurarea medicatiei specifice (in limita bugetului alocat), indrumare, sprijin si 
consiliere pe probleme de sanatate 

 Asistenta sociala, gazduire si hrana pentru persoanele varstnice aflate in dificultate  
 Consiliere, socializare si reintegrare sociala a persoanelor varstnice aflate in dificultate 

(reintegrare sociala a persoanelor varstnice, consiliere psiho-sociala). 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Rezultatele: 102 persoane varstnice care beneficiaza zilnic de servicii sociale de 
specialitate, precum: cazare, masa, asistenta si ingrijire medicala, ingrijire/igiena personala, 
terapii de recuperare fizica si psihica, terapie ocupationala, activitati de socializare si reintegrare 
familiala si sociala, activitati culturale, asistenta sociala, asistenta psihologica, asistenta si 
ingrijire spiritual-religioasa. 

Membrii familiilor acestor varstnici in calitate de beneficiar indirecti, care sunt degrevati de 
ingrijirea acestora si/sau care nu sunt pregatiti, ori nu au posibilitati economice de a le acorda 
sprijin varstnicilor si bolnavilor din familie. 

Impactul asupra comunitatii este unul pozitiv prin insasi infiintarea unui centru social de 
acest tip la nivel local, astfel: 
 Contribuie la Imbunatatirea calitatii infrastructurii sociale, a dotarii centrelor sociale si 

asigurarea unei securitati locative pentru persoanele varstnice, la standarde europene; 
 Contribuie la cresterea numarului de centre sociale amenajate si dotate cu echipamente 

specifice; 
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 Contribuie la cresterea numarului de centre sociale dotate cu echipamente specifice, noi 
si moderne, la nivel local (Municipiul Piatra Neamt), la nivel judetean (Judetul Neamt), la 
nivel regional (Regiunea de Nord - Est) si la nivel national;  

 Contribuie la imbunatatirea conditiilor de acces la serviciile sociale ale persoanelor 
varstnice la nivelul Municipiului Piatra Neamt; 

 Contribuie la cresterea accesului la infrastructura sociala modernizata si dotata la nivelul 
Municipiului Piatra Neamt; 

 Contribuie la dezvoltarea municipiului Piatra Neamt, crescand sansele acestei zone de a se 
incadra In categoria judetelor din regiunea Nord – Est cu potential ridicat in ceea ce 
priveste numarul de varstnici asistati; 

 Contribuie la cresterea numarului spatiilor de cazare si dotarea corespunzatoare la nivelul 
Centrului Social Pietricica din Municipiul Piatra Neamt. 

 
 Alte aspecte: 

Importanta pentru existenta si dezvoltarea serviciilor din cadrul acestui centru o reprezinta 
interventia atat asupra beneficiarului direct cat si asupra celor indirecti, care cel mai adesea este 
aratat prin familia varstnicului care este absolvit de responsabilitatea asupra acestui membru de 
familie si este orientat catre serviciile acestui centru. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str.Stefan Cel Mare Nr.5, Piatra Neamt, Jud Neamt,  

nr.tel.: 0233622968 

www.daspn.ro  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daspn.ro/
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Caminul pentru persoane varstnice Alba Iulia 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala Alba Iulia 
 

 Denumirea serviciului social:  
Caminul pentru persoane varstnice Alba Iulia 
 

 Tipul serviciului social:  
Camin pentru persoane varstnice 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Descrierea activitatilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate: 
Caminul pentu persoane varstnice Alba Iulia este institutie de asistenta sociala cu 

personalitate juridica, infiintata prin H.G. nr. 373/ 1997, organizata si finantata potrivit 
dispozitiilor Legii nr. 17/2000, asigurand conditii corespunzatoare de asistenta sociala, gazduire 
si hrana, ingrijiri medicale, recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie si de petrecere a 
timpului liber. 

Activitatile desfasurate in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice sunt urmatoarele : 
Activitatea de consiliere sociala, psihologica, emotionala vine in intampinarea nevoilor de 

informare si consiliere a varstnicilor pe care le resimt in relatia cu principalele institutii publice 
si retelele informale (familie, rude, prieteni etc) in viata de zi cu zi pe de o parte, si, pentru 
reducerea tensiunilor intrapsihice sau diminuarea efectelor generate de procesul de 
degenerescenta fizica a beneficiarilor, pe de alta parte.  

Consilierea sociala este desfasurata de un asistent social cu studii de specialitate in asistenta 
sociala si este activitatea cu care incepe si se finalizeaza parcursul unui caz preluat spre rezolvare. 
Metodolgia de lucru presupune preluarea solicitarii potentialului beneficiar, evaluarea socio-
medicala a varstnicului, realizarea unor interviuri de aprofundare si stabilire a diagnosticului 
social, intocmirea planurilor de interventie personalizate, efectuarea trimiterii spre celelalte 
servicii sau activitati ale caminului, monitorizare si evaluare a fiecarui caz in parte. 

Consilierea psihologica este necesara pentru situatiile in care aria problematicii varstnicului 
se afla in zona conflictelor intrapsihice si de relationare a varstnicului. In acest sens, psihologul 
angajat in cadrul caminului desfasoara sedinte de consiliere cu frecventa si perioada necesara 
fiecarui caz in parte. 

Consilierea psihologica se realizeaza dupa caz: cu varstnicul singur, cu un membru al 
familiei/ reprezentantul legal al varstnicului sau cu varstnicul impreuna cu un membru al familiei 
/ reprezentantul legal al acestuia. Prin Fisa cazului se poate monitoriza si evalua progresul 
inregistrat in rezolvarea cazului. 

  Consilierea emotionala se refera la acordarea sprijinului emotional si indrumarea necesara 
depasirii situatiilor problematice prin care trec beneficiarii caminului. Aceasta este o activitate 
complementara consilierii psihlogice si se realizeaza in cadrul Dezbaterilor Religioase care au loc 
o data pe luna la sediul caminului unde se iau in discutie probleme ce au ca si rezultat 
imbunatatirea starii psihice si fizice, intrucat depresia si anxietatea agraveaza bolile coronariene, 
hipertensiunea arteriala si afectiunile psihosomatice.  
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Consilierea juridica este necesara pentru asigurarea respectarii drepturilor beneficiarilor 
prevazute in legislatia romana si europeana si fructificarea oportunitatilor legale conferite lor. 
Consilierea juridica a varstnicilor se realizeaza in special in urmatoarele domeni: partaj 
succesoral; pensii; ajutoare sociale; realizarea drepturilor de creanta; drept penal si 
contraventional, dreptul familiei. Activitatea de consiliere juridica se realizeaza atat in grup 
(intalniri si sedinte cu asistatii, evenimente importante, votari, schimbari legislative care au 
incidenta asupra persoanelor varstnice) cat si individual la cabinetul consilierului juridic. 

De asemenea, varstnicii sunt indrumati si ajutati in demersurile de a-si realiza drepturile 
prevazute de lege, sens in care trebuie sa interactioneze cu diferitele institutii si autoritati ale 
statului.  

Realizarea consilierii juridice si administrative in caminele pentru persoane varstnice este 
un imperativ (art. 14 lit. a din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a personelor varstnice, 
republicata) care a fost realizat dupa preluarea Caminului pentru Persoane Varstnice de catre 
Consiliul local al Municipiului Alba Iulia.  

Consilierea juridica permite varstnicilor sa isi constientizeze intr-o mai mare masura 
drepturile, le permite o mai mare independenta si o mai mare posibilitate de a-si determina singuri 
soarta. 

Desfasurate in cadrul caminului, activitatile de terapie ocupationala ofera posibilitatea 
alegerii, in functie de potentilalul psiho-fizic al fiecaru beneficiar dar si de preferintele 
manifestate , a uneia din urmatoarele activitati : crosetat, cusaturi manuale, croitorie, lucrari 
usoare de tamplarie, reparatii obiecte de uz casnic, ingrijirea plantelor de camera, confectionarea 
obiectelor de decoratiuni interioare. 

Activitatea de reintegrare sociala cuprinde  sprijinirea asistatilor pentru participarea civica 
si se materializeaza prin participarea la diferite evenimente publice : spectacole, concerte, 
teatru, filme, simpozioane, expozitii, lansari de carte. Tot in cadrul activitatii de reintegrare 
sociala am organizat excursii la manastirile Recea, Rameti, Frasinei, am efectuat excursii la baile 
Geoagiu si Ocna Sibiului si in alte localitati si orase (Sibiu, Cluj Napoca, Brasov) unde exista 
obiective turistice pe care varstnicii din camin au dorit sa le viziteze. 

O alta activitate care se desfasoara in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice este 
recreerea si petrecerea timpului liber. Astfel, se organizeaza jocuri de societate : sah, remy, 
table, carti etc, lecturi, vizionari/auditii de programe tv sau radio si de muzica. Periodic sunt 
organizate evenimente cu si pentru beneficiarii caminului : serate dansante, concursuri, 
sarbatorirea zilelor de nastere si onomastice, festivitati cu ocazia Sarbatorilor de Paste, Craciun, 
Anul Nou, sarbatorirea Zilei Internationale a persoanelor varstnice la 1 octombrie, etc. 

Activitatea medicala include un control medical la internare, supravegherea activa a starii 
de sanatate a varstnicilor, controale medicale preventive, stabilire de programe de recuperare 
fizica, educatie igienico-sanitara, avand ca scop imbunatatirea starii de sanatate a asistatilor din 
cadrul caminului, precum si cresterea sperantei de viata. Prin serviciul medical se asigura 
consultatii medicale, indicatii tratament medical, eliberare de acte medicale, tratamente, 
trimiteri consultatii si/sau investigatii de specialitate, internari in spital, servicii de ingrijire a 
asistatilor bolnavi si servicii de suport pentru mentinerea igienei personale si a camerei. 

Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala prin care se acorda serviciul: 
Caminul pentru Persoane Varstnice este o unitate de asistenta sociala care isi desfasoara 

activitatea in cladirea proprie infiintata prin H.G. 373/1997. Suprafata cladirii in care se 
desfasoara activitatile este de 11.000 mp, din care 9600 mp suprafata utila.  
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In anii 2007-2008 a fost derulat un proiect de reabiltare a Caminului pentru Persoane 
Varstnice Alba Iulia cu finantare integrala de la bugetul de stat din bugetul Ministerului Muncii, 
Solidaritatii Sociale si Familiei, fonduri repartizate pentru lucrari de reabilitare, reparatii si 
amenajari potrivit HG 1227/ 2006. 

In anii 2010-2011 a fost finalizat un proiect de reabilitare a Caminului pentru Persoane 
Varstnice, finantare realizata prin intermediul Programului Operational Regional 2007-2013 prin 
care a fost reabilitata si izolata termic intreaga cladire, au fost modernizate camerele de locuit 
si au fost amenajate spatiile exterioare.  

In anul 2011 a fost realizat proiectul de sustenabilitate energetica a caminului prin care s-
au montat panouri fotovoltaice si solare, care asigura un confort sporit, reducerea costurilor si 
totodata protectia mediului inconjurator, prin utilizarea energiei verzi.  

Serviciile sociale si activitatile specifice se realizeaza in conditiile si dotarile urmatoare : 
Nivel, Spatii existente, Dotari/suprafata 
Parter: 
 Cabinet medical si sala de tratament- Echipament medical, paturi pentru consultatie, 

dulap medicamente, frigider, mobilier de birou, telefon, calculator PC, internet, etc. 
 Infirmierie femei si barbati, izolator:Paturi spital, noptiere, dulapuri.19,5 mp 

respectiv 26 mp 
 Birou psiholog Mobilier pentru birou 
 23 camere tip dormitor cu 2 locuri: 2 paturi cu saltele, 2 masute, 2 fotolii, 2 sifoniere, 

un dulap in perete/19.2 mp 
 23 bai- dotate cu cate un vas toaleta, 1 dus, 1 chiuveta/ suprafata baie 9 mp 
 2 camere pentru activitati practice- masute, scaune ,bancute, televizor 
 Bloc alimentar : depozite/142 mp, sala de mese/60 mp, bucatarie/29mp, sala spalat 

vase/13mp, sala curatat zarzavat/6.28mp, sala peste/4.20mp, sala carne/8mp. 
 Cantina este dotata cu aparatura necesara desfasurarii activitatii, avand toate 

autorizatiile de functionare. Sala de mese are o capacitate de 50 locuri. 
Etalul 1: 
 Spatii administrative : birou director, secretariat, birou serviciu financiar 

contabilitate, birou consilier juridic, birou administrator, referent specialitate/ 
gestionar, asistenta sociala. Mobilier pt. birouri, telefoane/fax, calculatoare, etc. 

 29 camere tip dormitor cu 1 loc- Pat cu saltea, masuta, fotoliu, servanta, comoda, 
dulap in perete/ suprafata camera -15 mp; fiecare camera are terasa/ balcon si baie 
proprie cu cabina de dus, toaleta, chiuveta, mobilier. 

 Biblioteca: Carti, rafturi, bancute, birou. 
 2 Sali pentru activitati practice: Masute, scaune, bancute, televizor 
 2 oficii alimentare : masa, scaune, aragaz, chiuveta 
 Sala polivalenta 100 scaune, masa, mobilier de bar 
 Sala de sport dotata cu bicicleta ergonomica, saltele, abdominer, aparat pentru 

masaj, etc. 
 Sala de masaj dotata cu mobilierul specific si materialele necesare activitatii de 

masaj. 
Etajul 2: 
 28 camere tip dormitor cu 1 loc Pat cu saltea, masuta, fotoliu, servanta, 

comoda, draperii, perdele/ suprafata camera - 13.5mp plus balcon/ terasa 
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 27 bai vas toaleta , cabina dus, chiuveta, mobilier 
 2 Sali pentru activitati practice: Masute, scaune, bancute. 

In curtea caminului: - Spalatorie/uscatorie rufe si depozit rufe uscate; masini de spalat, 
statie de calcat, masina de cusut, rafturi, etc. 

   Cladirea este prevazuta cu o curte interioara, spatiu verde si gradina in suprafata de 4000 
mp unde asistatii care doresc desfasoara activitati in aer liber. De asemenea in curtea caminului 
exista o capela, unde varstnicii pot participa la slujbele oficiate de preot.  

  Suprafata locuibila pentru o persoana asistata in camin este de 15 mp. 
  Conditii de petrecere a timpului liber: exista sali amenajate la toate etajele, acesibile 

pentru toti varstnicii, unde asistatii pot desfasura diferite activitati: jocuri de table, sah, remy si 
carti, auditii muzicale, vizionare de filme artistice, biblioteca- cu posibilitatea de a imprumuta 
cartile la camera. 

  Conditii de comunicare cu exteriorul : Exista o linie de transport in comun ce face legatura 
intre camin si centrul orasului. Mijloacele de transport in comun au statia de pornire langa 
institutie. Exista un post telefonic public si o cutie de corespondenta in holul de intrare in unitate 
si un post telefonic public la etajul al doilea al caminului. 

 Conditii de servire a mesei: varstnicii servesc masa in sala de mese amenajata conform 
standardelor in domeniu, iar la bolnavii la pat masa este servita la camera asistatului de catre 
personalul calificat; 

    Grupurile sanitare: fiecare camera este prevazuta cu grup sanitar propriu 
 1 lavabou la 2 persoane asistate la parter, 1 lavabou la o persoana asistata la etajele 

1 si 2. 
 1 dus la 2 persoane asistate la parter, 1 dus la o persoana asistata la etajele 1 si 2. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Activitatea de consiliere sociala, psihologica, emotionala vine in intampinarea nevoilor de 
informare si consiliere a varstnicilor pe care le resimt in relatia cu principalele institutii publice 
si retelele informale (familie, rude, prieteni etc) in viata de zi cu zi pe de o parte, si, pentru 
reducerea tensiunilor intrapsihice sau diminuarea efectelor generate de procesul de 
degenerescenta fizica a beneficiarilor, pe de alta parte.  

   Desfasurate in cadrul caminului, activitatile de terapie ocupationala ofera posibilitatea 
alegerii, in functie de potentilalul psiho-fizic al fiecarui beneficiar dar si de preferintele 
manifestate, a uneia din urmatoarele activitati: crosetat, cusaturi manuale, croitorie, lucrari 
usoare de tamplarie, reparatii obiecte de uz casnic, ingrijirea plantelor de camera, confectionarea 
obiectelor de decoratiuni interioare. 

   Activitatea de reintegrare sociala cuprinde  sprijinirea asistatilor pentru participarea 
civica si se materializeaza prin participarea la diferite evenimente publice : spectacole, concerte, 
teatru, filme, simpozioane, expozitii, lansari de carte. Tot in cadrul activitatii de reintegrare 
sociala am organizat excursii la manastirile Recea, Rameti, Frasinei, baile Geoagiu si Ocna Sibiului 
si in alte localitati si orase (Sibiu, Cluj Napoca, Brasov) unde exista obiective turistice pe care 
varstnicii din camin au dorit sa le viziteze. 

    O alta activitate care se desfasoara in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice este 
recreerea si petrecerea timpului liber. Astfel, se organizeaza jocuri de societate : sah, remy, 
table, carti etc, lecturi, vizionari/auditii de programme tv sau radio si de muzica. Periodic sunt 
organizate evenimente cu si pentru beneficiarii caminului : serate dansante, concursuri, 



                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 114  

 

sarbatorirea zilelor de nastere si onomastice, festivitati cu ocazia Sarbatorilor de Paste, Craciun, 
Anul Nou, sarbatorirea Zilei Internationale a persoanelor varstnice la 1 octombrie, etc. 

  Un numar de 10 varstnici beneficiari au creat un grup literar - artistic sub numele 
"Optimistii" care, la diversele evenimente organizate de institutie, sustin momente de poezie, 
cantec, dans si voie buna. 

   Proiectul de sustenabilitate energetica a caminului prin care s-au montat panouri 
fotovoltaice si solare asigura un confort sporit, reducerea costurilor si totodata protectia mediului 
inconjurator, prin utilizarea energiei verzi. Caminul are incheiate o serie de parteneriate de 
colaborare cu diverse organizatii, entitati si institutii atat pe plan national (Fundatia Principesa 
Margareta a Romaniei, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Liceul de Arte Regina Maria Alba 
Iulia, Centrul Augustin Bena, etc) cat si pe plan international (Grupul The Johnson Ferry Choir & 
Orchestra- USA, grup de sprijin Olanda). 

    In anumite situatii, pentru asistatii care sunt spitalizati in diverse sectii ale Spitalului 
Judetean de Urgenta Alba Iulia sau in alte spitale, se asigura ingrijire specializata de catre 
personalul angajat al institutiei care se deplaseaza in locurile respective si insotesc varstnicii aflati 
in nevoie medicala. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

In urma activitatilor si serviciilor mentionate se obtin rezultate si se realizeaza beneficii 
directe cum ar fi: 

 Facilitarea interactiunilor sociale: persoanele varstnice si chiar sustinatorii lor intra in 
contact cu persoane calificate si cu alte persoane aflate intr-o situatie asemanatoare si isi 
gasesc noi prieteni. 

 Cresterea suportului social: persoanele varstnice si chiar sustinatorii lor mai tineri pot nu 
numai sa converseze dar si sa primeasca un suport informational, material sau afectiv 
pentru rezolvarea unor situatii problematice.  

 Depasirea starilor de singuratate si a celor depresive: chiar unele activitati simple din 
camin pot sa fie un antidot puternic pentru depresie si singuratate. 

 Stimularea afectiva si sociala: persoanele care sunt introduse intr-un cadru social nou unde 
vor primi ingrijire si vor invata cum sa-si rezolve problemele vor fi mai inclinate spre 
activism, vor deveni mai stenice. 

 Cresterea stimei de sine si a optimismului: varstnicii aflati in situatie de marginalizare si 
semidependenta, institutionalizati in camin vor deveni mai siguri pe mediul lor de viata si 
implicit vom asista la o crestere a stimei de sine si la o socializare mai buna. 

 Facilitarea accesului persoanelor varstnice din Municipiul Alba Iulia la servicii de ingrijire 
si asistenta specializata, garantandu-se astfel respectarea drepturilor acestora pe baza 
principiilor de echitate 

 Caminul pentru Persoane Varstnice Alba Iulia sustine dezvoltarea de servicii sociale de baza 
la nivel comunitar cu un inalt standard calitativ si implica toate institutiile relevante de la 
nivel local, judetean si central in acoperirea eficienta a nevoilor persoanelor varstnice din 
comunitate 

 Cresterea capacitatii autoritatilor locale de a rezolva problemele sociale din comunitate 
 Prin actiunile de promovare, aproximativ 50.000 persoane sunt mai bine informate cu 

privire la drepturile persoanelor varstnice si la beneficiile instiitutionalizarii persoanelor 
varstnice 
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 Existenta unui serviciu destinat persoanelor varstnice, adaptat realitatilor socio-economice 
 Reducerea presiunii existente asupra sistemului de ingrijire a varstnicilor la domiciliu si 

consolidarea strategiei nationale de protectie a persoanelor de varsta a III- a. 
 2000 persoane varstnice asistate in decursul a celor peste 20 de ani de functionare 
 cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice 
 1 pagina de facebook activa si functionala. 

 
 Alte aspecte: 

 modernizarea spatiilor comune (respectiv sala polivalenta, camerele varstnicilor dotate cu 
mobilier nou);  

 anual se aduc imbunatatiri materiale in toate compartimentele de activitate cat si la 
camerele de locuit; 

 in mod constat se diversifica toate activitatile de socializare si interactionare; 
 intreg personalul este implicat in activitatile care asigura confortul la standarde inalte si 

in activitatile de divertisement, inclusiv prin decorarea tuturor spatiile interioare si 
exterioare cu ocazie diferitelor sarbatori; 

 empatizare cu varstnicii beneficiari  
 colaborare stransa cu familiile varstnicilor, suport si asistenta in caz de deces al asistatilor 

oferite familiei; 
 educatie pentru sanatate; 
 repartizarea in camere in functie de compatibilitatea varstnicilor in ceea ce priveste starea 

de sanatate, educatie, varsta, etc. 
 imbunatatirea starii de sanatate prin mijloace de kinetoterapie si gimnastica medicala, 

etc. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Alba Iulia, Str. Bucovinei Nr.3, Jud. Alba, 

nr.tel.: 0258810325 

www.apulum.ro                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apulum.ro/


                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 116  

 

Serviciul social Complex Curcubeu – DAS Arad 

  

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala Arad 
 

 Denumirea serviciului social:  
Serviciul social Complex Curcubeu 
 

 Tipul serviciului social:  
Complexul Curcubeu este un centru de zi pentru copii  
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Serviciul social este sustinut de autoritatea publica locala si dezvoltat datorita viziunii si 

orientarii acesteia spre domeniul social. Centrul este un serviciu complementar altor servicii 
impuse prin lege.Complexul „Curcubeu” asigura sprijin pentru copii proveniti din familii nevoiase 
sau monoparentale – pentru prevenirea separarii copiilor de parinti – atragerea catre scoala si 
obtinerea unor rezultate scolare cat mai bune si prevenirea abandonului scolar. Desfasoara in mod 
intentionat activitati de educare si formare a copiilor in spirit intercultural. Serviciile care se ofera 
In centrul de zi se adreseaza unui numar mediu de 90 de copii pe zi (in majoritate de etnie rroma), 
constand in:- asigurarea unui program educational cu caracter intercultural adecvat varstei, 
nevoilor, potentialului de dezvoltare al copilului; - realizarea unor activitati recreative, de 
socializare si dezvoltare personala;- asigurarea serviciilor de consiliere psihologica si orientare 
scolara si profesionala; - asigurarea mesei de pranz prin Centrul Social - Cantina Municipala Arad; 
- informarea si consilierea parintilor ai caror copii frecventeaza centrul. 

Activitatile desfasurate in cadrul Complexului „Curcubeu” sunt grupate dupa cum urmeaza: 
Activitati administrative: pastrarea ordinii si curateniei in incinta centrului si In perimetrul 
aferent, Intretinerea spatiilor destinate functionarii in bune conditii a Complexului Curcubeu, 
intocmirea notelor de fundamentare si a referatelor de necesitate 

Activitati medicale: Pregatirea copiilor pentru consultatia medicala periodica: cantarire, 
termometrizare, - controlul fanelelor ( par, unghii, urechi). Toate aceste manevre medicale se 
efectueaza la primirea copilului in colectivitate si ori de cate ori asistenta medicala considera 
necesar, dupa caz. 

Consemnarea, in fisa medicala individuala a evolutiei starii de sanatate, a fiecarui simptom 
ce poate influenta starea de sanatate a copilului sau a oricarei recomandari de la medici specialisti 
consultati in cazurile specifice. Comunicarea eficienta intre asistenta medicala si parintii copiilor. 

Conlucrare si colaborare cu intreg personalul Complexului Curcubeu, in special cu echipa 
educationala: asistentul social, psiholog, psiho-pedagog. Completarea permanenta a medicatiei 
necesare in cutia de urgenta, pentru a acorda primul ajutor. Colaborarea cu medicii de familie in 
ceea ce priveste starea de sanatate a copiilor 

 Actiuni de informare si preventie a parintilor cu privire la modul de transmitere a virozelor, 
pediculozei, enterovirozelor si constientizarea acestora in a acorda o atentie deosebita dentitiei 
copiilor. Vizite cu copiii la medicul stomatolog pentru consultatii. Supravegherea in vederea 
aplicarii normelor in vigoare cu privire la dezinfectie. 
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 Asigurarea educatiei sanitare in randul copiilor care frecventeaza centrul de zi , unde pe 
langa verificarea medicala periodica, ii constientizam cu privire la importanta mentinerii sanatatii 
organismului nostru, prin curatenie in primul rand, invatandu-i cateva reguli de igiena personala: 
maini curate, unghii taiate, spalarea obligatorie a mainilor inainte de masa, spalarea mainilor 
inainte si dupa folosirea toaletei, par curat, ingrijit, spalat cel putin o data pe saptamana, 
prevenind astfel sau tratand la timp pediculoza. Educand acesti copii, educam familiile din care 
ei provin, incercand sa implementam ideea ca mentinerea sanatatii se poate obtine si cu resurse 
financiare limitate. 

Activitati socio- psiho-pedagogice si de petrecere a timpului liber:- Activitati special 
organizate pentru a mari gradul de integrare sociala, a comemora sau sarbatori anumite 
evenimente: 

 Intocmirea dosarelor de inscriere in centrul de zi, pentru fiecare copil in parte, dosare ce 
contin urmatoarele: cerere de acordare de servicii in Complexul Curcubeu, ancheta sociala, 
referatul social, dispozitia emisa de directorul general al Directiei de Asistenta Sociala, planul de 
servicii, contractul de furnizare de servicii in centrul de zi, acte de identitate ale copilului si 
familiei acestuia . Reactualizarea dosarelor sociale ale copiilor (reinoire contracte de furnizare de 
servicii , schimbare domiciliu, schimbare acte de identitate, reinoirea anchetei sociale in cazul 
schimbarii conditiilor de viata); Elaborarea programului personalizat de interventie pentru fiecare 
copil admis in centru, evaluarea periodica a obiectivelor si actualizarea acestora in functie de 
gradul in care au fost realizate. Mobilizarea participarii voluntare a copiilor la actiunile legate de 
Uniunea Europeana, organizate In cadrul proiectului Europe Direct, vizitarea centrului de 
informare Europe Direct. 

 Participare la actiunile organizate de DAS Arad. Acordare de consiliere sociala parintilor, in 
vederea obtinerii drepturilor oferite de legislatia In vigoare. 

 Organizarea de intalniri periodice cu parintii copiilor din centru in vederea discutarii 
aspectelor legate de evolutia scolara - rezultate la invatatura si absenteismul copiilor, 
comportamentul acestora si implementarea obiectivelor din programul personalizat de 
interventie. Mentinerea colaborarii permanente cu institutiile de invatamant in care sunt integrati 
copiii inscrisi in centrul de zi prin: participarea la sedinte cu parintii, contacte telefonice cu 
invatatorii  Mentinerea colaborarii cu Asociatia „Educatio”, Asocialtia ”Millennium Center”, 
Asociatia ”Zurry” - activitati cu voluntari straini, Asociatia ”Erasmus”, Fundatia ”Himmel und 
Erde”  , Asociatia ”Outdoor Life” - invatare prin experienta- copiii experimenteaza diverse situatii-
problema, cu grad de implicare diferentiat si risc controlat, in care vor fi nevoiti sa-si depaseasca 
limitele, sa aibe incredere in ei insisi precum si in colegii lor care ii vor ajuta si ii vor incuraja. 
Impactul asupra participantului la un astfel de program este foarte mare datorita perceptiei 
provocarii ca o situatie reala si nu ca un exercitiu. Schimbarile comportamentale care apar, includ 
dezvoltarea unui set de abilitati de viata : munca In echipa, comunicarea, gandirea practica, 
creativitatea, luarea deciziilor, Increderea, compasiunea, toleranta. Fundatia ”Prietenia 
Internationala” - activitati de educatie prin joc, desfasurate in cadrul centrului de zi, Crucea Rosie 
Arad – activitati de invatare si demonstratii de prim ajutor de baza, Fundatia „Alpema” sustinere 
materiala si cu medicamente a familiilor copiilor. Responsabilizarea copiilor in functie de 
capacitatea fiecaruia si antrenarea lor in activitati de educare non-formale sau situatii de 
invatare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta 
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 Intocmirea programelor de activitate saptamanale - Mobilizarea copiilor care frecventeaza 
centrul de zi (prin contacte telefonice, consiliere pentru cei mai putin interesati), In vederea 
participarii acestora la cursurile scolare si la activitatile desfasurate in centrul de zi  

 Realizarea de programe de invatare in spirit intercultural, special adaptate nevoilor copiilor 
si ajutor acordat in pregatirea lor pentru scoala (fise de lucru pentru recuperarea notiunilor de 
limba romana si matematica, neachizitionate sau in curs de achizitionare ) 

 Asigurarea de asistenta de specialitate (sedinte de consiliere individuale sau de grup) ori de 
cate ori este nevoie 

 Consiliere privind comportamentele de risc si schimbarea stilului de viata – activitate 
realizata In parteneriat cu Universitatea Aurel Vlaicu – Facultatea de farmacie 

 Terapie individuala si de grup pentru copiii care au trecut prin diferite probleme sau pentru 
a recupera din intarzierile in dezvoltare. 

 Consilierea familiilor sau apartinatorilor copiilor ori de cate ori acestia o solicita. Consultare 
permanenta (prin sedinte de lucru) cu personalul angajat al DAS - Complexul Curcubeu, direct 
implicat in aplicarea individuala a programului educativ. 

 Familiile / reprezentantii legali ai copiilor colaboreaza activ cu personalul centrului si sunt 
constiente de importanta stabilirii unui parteneriat real cu acesta pentru dezvoltarea armonioasa 
a copiilor. 

Complexul Curcubeu desfasoara actiuni in comunitate, importante prin impactul pe care l-
ar putea avea in promovarea tolerantei si reducerii discriminarii, integrarea in societate a 
persoanelor de etnie rroma (ex. Ziua rromilor – 8 aprilie , Festivalul minoritatilor)  

 Colaborare cu Liceul Tehnologic”Francisc Neuman Arad”, Centrul Judetean de Resurse si 
Asistenta Educationala Arad, Scoala Gimnaziala “Ilarion Felea“Arad, Centrul Scolar pentru 
Educatie Incluziva Arad, Scoala Generala Romaneasca din Batania Ungaria, Inspectoratul Scolar 
Judetean Arad, in proiectul transfrontalier “EU si TU – impreuna la scoala !“. Scopul proiectului 
consta in valorificarea activitatii celor implicati si impartasirea experientei din activitatea 
profesionala cat si in desfasurarea unor activitati de sprijin socio-educative / consilierea si 
indrumarea parintilor in vederea imbunatatirii relatiei parinte – copil, a relatiei scoala – familie, 
dar si a prevenirii abandonului scolar si a situatiilor de criza educationala prin aplicarea unor 
strategii educationale atat in cadrul familei cat si la nivelul institutiilor implicate in proiect. 

 Programe de lucru cu grupuri mici de copii in care sunt discutate chestiuni legate de 
controlul maniei, imbogatirea vocabularului si anumite subiecte care au drept scop imbogatirea 
cunostintelor de cultura generala si insusirea unei conduite corecte, care sa poarte amprenta 
interculturalitatii.La principalele evenimente ale anului se organizeaza serbari in care fiecare 
copil este implicat si valorizat. La toate aceste manifestari sunt invitati parintii si rudele copiilor. 
Copiii primesc cadouri . 

 Ocazional centrul de zi se implica in ajutorarea familiilor care au o situatie materiala 
precara, cu haine, alimente si alte produse, primite din donatii. 

 S-au organizat in incinta centrului, saptamanal In functie de programul propus, discutii pe 
diverse teme in special cu referire la cultura, traditia minoritatilor, perceptia celuilalt - 
stereotipuri si prejudecati, drepturile si indatoririle copiiilor. 

 In cadrul parteneriatului educational cu Gradinita PP nr. 14 din Arad „SI TU-MI ESTI 
PRIETEN”, a avut loc actiunea „Cartile de povesti” - copiii grupei mari A, au oferit carti copiilor 
de la Complexul Curcubeu si au socializat unii cu altii, demonstrand o data in plus ca inteligenta 
culturala pe care o posedam ca pe un potential fundament pentru comportamentul nostru 
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intercultural, este o dimensiune educabila a spiritului uman. Campania de informare anti-drog si 
anti-fumat s-a desfasurat in cadrul centrului impreuna cu un grup de voluntari de la Asociatia 
Zurry care au prezentat copiilor imagini video in vederea constientizarii efectelor nocive ale 
fumatului si a drogurillor asupra organismului uman, au oferit explicatii, s-au jucat , si au oferit 
pixuri si pliante cu tematica respectiva. In cadrul proiectului Healthy Life – Your New High copiii 
de la Complexul Curcubeu au participat pe grupe de varsta la workshop-uri practice de reparatii 
de baza pentru biciclete, in vederea promovarii beneficiilor pe care le are mersul pe bicicleta, 
asupra organismului si au fost implicati in jocuri educative despre circulatia pe drum public, 
recunoasterea semnelor de circulatie si purtarea echipamentului adecvat. 

Confectionare de martisoare in cadrul actiunii desfasurate annual - “Martisor European” - 
copiii si-au dezvoltat abilitatile de indemanare si spiritul creativ si de asemenea au fost pusi in 
situatia de a relationa cu persoane straine prin oferirea de martisoare doamnelor si domnisoarelor 
intalnite in spatiul public aradean. 

Confectionare de felicitari si flori din materiale reciclabile, pentru mamici, cu ocazia zilei 
de 8 Martie. Actiuni de ecologizare pe Malul Muresului, impreuna cu voluntari, cu ocazia 
sarbatoririi Zilei Pamantului – 22 aprilie 

Participare la Ziua Politiei Romane – copiii au avut ocazia sa intre In contact cu reprezentanti 
ai politiei, au admirat si probat echipamentul din dotare si au fost familiarizati cu atributiile 
politiei 

Organizarea unor serii de actiuni “Sa le cunoastem traditiile” care au avut drept scop 
promovarea traditiilor, mestesugurilor, portului traditional tiganesc si a altor caracteristici ale 
etniei rroma, impreuna cu copii de la Scoala Gimnaziala “ Aron Cotrus”, care au vizitat Complexul 
Curcubeu. 

Organizarea unui eveniment anual care marcheaza data de 8 aprilie - Ziua Internationala a 
Rromilor. Actiune organizata impreuna cu voluntarii de la Crucea Rosie – copii au primit dulciuri, 
si a avut loc o demonstratie practica pe tema – Cum facem fata la dezastre ? si acordarea primului 
ajutor in cadrul proiectului “Esti informat, esti pregatit ! “. 

”Meetings with Languages” - intalniri interculturale cu copiii, pe grupe de varsta ,si persoane 
de alte nationalitati - invatarea unor cuvinte din limba italiana, engleza si turca prin activitati 
educative non-formale (jocuri, vizionare de filmulete si cantecele ) 

Participare la Ziua Europei. Copiii prezinta dansuri traditionale tiganesti si sunt promovate 
valorile etniei rrome, portul si mestesugurile, prin amenajarea unui stand. 

Anual se desfasoara activitatea „Carnaval ecologic” - copiii confectioneaza din ziare, 
cartoane, cofraje de oua si peturi, etc. , diferite costume care sunt prezentate intr-o parada si 
premiate – activitatea se realizat cu ajutorul voluntarilor. Organizarea anuala a Zilei 
Internationale a Copilului - program artistic in curtea centrului de zi cu participarea copiilor de la 
„Complexul Curcubeu” si copiilor din alte scoli partenere Activitati de vacanta In parc „ Jocuri si 
povesti in aer liber” - sport si miscare, Invatam despre mediul inconjurator.Vizite la Muzeul de 
Istorie si Stiinte ale Naturii desfasurata annual cu copiii nou inscrisi. „Clubul de vacanta Curcubeu” 
- pe parcursul lunilor iulie, si august copiii de la Complexul Curcubeu sunt impartiti in patru echipe 
astfel ca toate activitatile si jocurile desfasurate se realizeaza pe echipe. In functie de punctajul 
obtinut la activitati se recompenseaza fiecare echipa cu „bani Curcubeu“. La sfarsitul lunii iulie, 
in cadrul centrului de zi se organizeaza un magazin de unde copiii pot cumpara produse expuse la 
vanzare (dulciuri, jucarii, rechizite, haine, etc.) in schimbul „banilor Curcubeu“. De asemenea la 
sfarsitul lunii august are loc un al doilea magazin „ Curcubeu Mall”. In acest mod copiii invata 
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comportamente si un set de abilitati care ii va ajuta in viitor sa devina adulti responsabili: 
respectarea unor reguli ale jocului, munca in echipa, comunicarea, incurajarea coechipierilor, 
creativitatea, respectul fata de ceilalti, elemente de management al banilor. Alte activitati de 
vacanta : jocuri cu apa, impletire de bratari din elastice, voley cu baloane cu apa, invatam sa 
coasem figurine distractive, organizarea de competitii sportive – fotbal, voley, ping-pong, tenis 
de picior, sarituri la groapa cu nisip, limbo, etc. Prin amabilitatea Cublului „Vointa Arad” copii de 
la Complexul Curcubeu sunt plimbati cu canoea pe Raul Mures.Copiii participa anual la activitatile 
desfasurate la Muzeul Preparandia Arad : confectionare obiecte din materiale textile, arte 
plastice- pictura pe lemn si modelaje, pictura pe sticla – diverse decoratiuni, club de origami. 
Anual in a doua saptamana din luna septembrie au loc activitati de promovare a serviciilor oferite 
de DAS prin Complexul Curcubeu – impartire de fluturasi si vizite la scolile din imediata apropiere 
a centrului de zi. 

Participare la Targul ONG - echipa de dansuri a centrului - Anual in centru se organizeaza 
activitate interculturala de gastronomie – “Saptamana Gatitului” copiii participa la pregatirea 
unor aperitive, salata greceasca, pene cu sos de rosii si legume, tortilia spaniola, mic dejun turcesc 
si desert – halva de casa si biscuiti turcesti. „Descoperiri” – Tarile de unde vin voluntarii – copiii 
isi insusesc prin joc notiuni elementare despre tarile voluntarilor. In luna decembrie se desfasoara 
diverse activitati pe tema Craciunului – pregatirea serbarii de Craciun, confectionarea de felicitari 
si decoratiuni specifice, impodobirea salilor de clase Impreuna cu copiii, impodobirea bradului, 
serbarea de Craciun, copiii primesc cadouri. Excursii si Tabere - In anul 2018 copiii au participat 
in excursii la padurea Ceala, excursie la hipodromul din comuna Vladimirescu, excursie in comuna 
Minisul de Sus, judetul Arad si o excursie de 3 zile in statiunea Moneasa, jud. Arad.  

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Serviciul social este sustinut de autoritatea publica locala si dezvoltat datorita viziunii si 
orientarii acesteia spre domeniul social. Centrul este un serviciu complementar altor servicii 
impuse prin lege.  Accesul la educatia de calitate si la dobandirea de competente este un drept 
fundamental al individului, indiferent de rasa, etnie, sex, religie sau statut social; este deasupra 
diferentelor culturale. Majoritatea copiii care beneficiaza de serviciile „Complexului Curcubeu” 
se gasesc in diferite situatii de dezavantaj, deseori dezavantaj cumulat din cauze economico-
financiare, sociale, de gen, de etnie, de limba, etc., au doar acces limitat la servicii educationale 
de calitate ori se afla in situatii de risc de a abandona timpuriu scoala.  Ideea de baza a 
centrului de zi „Complexul Curcubeu” este sa apropie si sa concentreze serviciile sociale si cele 
educationale, insa nu in spiritul „after school” ci in oferirea de servicii integrate: sociale si de 
educatie extrascolara si extra-curriculara, in spirit intercultural.      

  Interculturalitatea trebuie educata de aceea in cadrul centrului este promovata 
intentionat in majoritatea activitatilor de invatare, avand permanent in vedere faptul ca educatia 
interculturala recunoaste, respecta si valorifica diversitatea, ca pe un dat natural al vietii umane, 
in toate manifestarile ei. Dobandirea competentelor se petrece altfel decat transmiterea de 
cunostinte. Competentele -simplificand la maxinum – sunt un amestec intre „a sti”, „a stii sa faci” 
si „a stii sa fii”. Finalitatea spre care tinde acest demers este determinarea sau schimbarea 
comportamentului copilului in directia comportamentului intercultural. Acest comportament 
presupune intelegerea si acceptarea diversitatii si complexitatii lumii in care traim. Acest 
comportament presupune luare de pozitie, atitudine si participare. 
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 „Complexul Curcubeu” inlocuieste, in perioada de dupa scoala, caminul copilului, acel 
„acasa” care, nu de putine ori, lipseste din viata acestuia sau nu-si indeplineste nici macar 
functiile de baza. Majoritatea copiilor care beneficiaza de interventiile noastre vin cu mai mare 
placere decat acasa. 

 Programul centrului de zi este structurat astfel incat sa se plieze cat mai bine pe nevoile 
beneficiarilor directi -copiii, dar si pe nevoile familiilor acestora. In cadrul centrului am dezvoltat 
un program similar grupei mijlocii si mari de gradinita, care promoveaza si stimuleaza dezvoltarea 
intelectuala, afectiva, sociala si fizica a fiecarui copil in parte si are in vedere urmatoarele 
finalitati ale educatiei timpurii:  
• dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a personalitatii copiilor 
• dezvoltarea capacitatii de a interactiona cu alti copii, cu adulti si cu mediul pentru a dobandi 

competente, cunostinte, deprinderi, atitudini si conduite noi  
• descoperirea de catre fiecare copil a propriei identitati, a autonomiei, dezvoltarea unei imagini 

de sine pozitive, intelegerea si acceptarea diversitatii, respectul fata de ceilalti 
• sprijinirea copiilor in achizitionarea de cunostinte, capacitati, comportamente necesare 

acestora la intrarea in scoala si pe tot parcursul vietii. 
   Copiii care urmeaza programul pentru prescolari in cadrul centrului invata sa comunice si isi 
dezvolta limbajul si vorbirea, invata sa se comporte politicos si sa fie independenti. De asemenea 
atat parintii cat si copiii invata sa devina mai responsabili prin participarea la un program zilnic 
bine delimitat. 

iChoose – programul despre valori in leadership este un program implementat la nivelul 
centrului pentru copii de varste cuprinse intre 11 si 14 ani. Acest program este alcatuit din 16 
lectii impartite in 4 module, care au ca scop sa ajute adolescentii sa invete valori de leadership si 
sa-i invete cum sa le aplice in vietile lor, de la expertul in leadership, John C. Maxwell. Programul 
a fost creat pentru a le oferi adolescentilor un mediu in care valorile de leadership sa fie introduse, 
practicate si impartasite. Din cauza ca multi dintre adolescentii din prezent asociaza leadershipul 
cu functia, abuzul de putere, mita si coruptia, putini tineri inteleg in mod concret si sanatos ceea 
ce este leadershipul si cum pot aplica asta in vietile altora. Acest program are rolul de a schimba 
perceptia negativa a leadershipului, oferind o portretizare favorabila a acestuia, pe baza valorilor 
care pot fi aplicate in viata - valori pe care tinerii pot sa le admire, sa le implementeze si catre 
care aleg sa aspire pentru un stil de leadership mai pozitiv si mai sustinut. 

Acest program a fost creat pentru a ajuta adolescentii sa realizeze cinci obiective : 
1. Sa se identifice cu cele 16 valori de leadership 
2. Sa-si asume responsabilitatea propriilor alegeri 
3. Sa puna in aplicare valori de leadership si sa dezvolte aceste abilitati 
4. Sa se auto-evalueze cu ajutorul cunostintelor aplicate 
5. Sa conduca pe rand discutii in grupuri restranse. 
Aceste obiective sunt atinse cu ajutorul a 16 lectii care folosesc imagini legate de valori 

pentru a ajuta intiparirea acestora in mintea copiilor. De exemplu lectia 1 Valoarea alegerilor – 
este asociata ideea de daruri, lectia 2 Valoarea cresterii – plante, lectia 5 Valoarea relatiilor – 
pod, lectia 8 Valoarea stimei de sine – eticheta de pret, lectia 13 Valoarea disponibilitatii de 
invatare – lutul. 

Majoritatea copiilor care frecventeaza „Complexul Curcubeu” sunt inscrisi la o scoala din 
apropierea centrului. Pentru a inlesni accesul parintilor pe piata muncii, angajatii centrului 
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insotesc copiii (de la clasa pregatitoare - la clasa a III-a), de la scoala la centru, suplinind astfel 
rolul parintilor care nu mai trebuie sa mearga sa ia copilul de la scoala si sa-l aduca la centru. 

 S-a observat de-a lungul anilor o crestere a numarului de parinti implicati in activitati 
lucrative. 

Copiii participa voluntar la actiunile legate de Uniunea Europeana, organizate In cadrul 
proiectului cu fonduri europene Europe Direct, implementat de Directia de Asistenta Sociala Arad. 
Cateva dintre activitatile desfasurate cu copiii sunt: „Martisor European” (copiii sunt implicati in 
confectionarea de martisoare cu simboluri europene si distribuirea lor in comunitate cu ocazia 
zilei de 1 Martie), „Euroghicitori” (activitate desfasurata in cadrul centrului de zi, in cadrul careia 
copiii descopera valorile comunitatii europene, invata despre principiile care guverneaza 
comunitatea europeana si se bucura de atmosfera relaxanta si de ghicitorile distractive la care 
trebuie sa dea raspuns), participarea echipei de dansuri a centrului la activitatile organizate de 
autoritati cu ocazia Zilei Europei, vizitarea centrului de informare Europe Direct. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Educatia prescolara are un efect pozitiv asupra abilitatilor copilului si asupra viitoarei sale 
cariere scolare in special pentru copiii proveniti din medii socio-economice defavorizate, in sensul 
ca acestia progreseaza in plan intelectual, dezvolta atitudini pozitive fata de invatare precum si 
motivatia de a depune in viitor un efort real in scoala. S-a constatat faptul ca prezenta copiilor in 
programul prescolar al centrului are efecte pozitive si asupra viitoarei integrari sociale a 
adolescentului si adultului, sunt reduse comportamentele delicvente prin modificarea normelor 
de comportament si aderarea copiilor si familiilor acestora la un nou sistem de valori si la o 
atitudine pro-munca. Programul „Complexului Curcubeu” asigura mediul care garanteaza 
siguranta si sanatatea copiilor si care tinand cont de caracteristicile psihologice ale dezvoltarii 
copilului, implica atat familia cat si comunitatea in procesul de invatare.  

 Urmarim dezvoltarea optima a copiilor, din punct de vedere fizic, psihic si emotional, dar 
incercam in acelasi timp sa punem accentul si pe aprofundarea si consolidarea cunostintelor 
dobandite la scoala. Astfel ca 98,5%, un procent foarte mare de copii, au promovat in anul scolar 
2017-2018 si un procent de 100% din copiii inscrisi la „Complexul Curcubeu”, au continuat studiile 
pana in prezent, in anul scolar 2018-2019. Nu s-au inregistrat cazuri de abandon familial in randul 
copiilor inscrisi la „Complexul Curcubeu”. 

 S-a realizat un parteneriat intre centru, familie si copil, prin demersuri si intalniri in care 
se ofera un climat de interactiune mai sigur, deschidere in abordarea de tematici referitoare la 
drepturile copilului, importanta parcursului scolar neintrerupt si dezvoltarea unor abilitati de 
inter-relationare adecvata prin acceptarea diversitatii in cultura, comunitate si viata cotidiana. 
Oferim sansa copiilor sa-si gestioneze emotiile incurajandu-i si implicandu-i in diferite proiecte 
muzicale (corul de copii) si artistice(echipa de dansuri). Rezultatele se vad cu ocazia 
evenimentelor publice si organizate in cadrul centrului prin care copiii invata treptat sa-si exprime 
dezinvolt emotiile si valorile culturale in care cred prin muzica si dans. Promovarea dansului 
tiganesc si a limbii romani in piesele cantate aduc un plus de originalitate serbarilor noastre.  

 Prin participarea zilnica la programul de invatare prin joc desfasurat la nivelui centrului 
de zi, copiii experimenteaza dezvoltarea inteligentei emotionale prin diverse situatii, cu grad de 
implicare diferentiat, In care sunt nevoiti sa-si depaseasca limitele (jocurile de rol ), sa aibe 
Incredere In ei insisi precum si In colegii lor care ii vor ajuta si Ii vor Incuraja (jocuri pentru 
dezvoltarea increderii in sine si in ceilalti). Impactul asupra participantului la un astfel de program 
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este foarte mare datorita perceptiei provocarii ca o situatie reala si nu ca un exercitiu. Schimbarile 
comportamentale care apar, includ dezvoltarea unui set de abilitati de viata : munca In echipa, 
comunicarea, gandirea practica, creativitatea, luarea deciziilor, Increderea, compasiunea, 
toleranta.  

 
 Alte aspecte: 

Colaborarea cu Universitatile locale este un aspect important in comunitate prin derularea 
in cadrul centrului a unor stagii de practica de specialitate pentru studenti, care le ofera acestora 
un mediu in care sa isi exersese cunostintele teoretice si sa isi dezvolte abilitati practice 
folositoare in viitoarea profesie. De asemenea „Complexul Curcubeu”, colaboreaza si ajuta 
studentii in desfasurarea unor acte de caritate, pentru copiii inscrisi la centru si familiile acestora, 
care se afla in situatie de risc economic si social. 

Un alt apect important este colaborarea cu organizatii neguvernamentale care 
implementeaza proiecte de educatie non-formala cu voluntari staini care desfasoara activitati 
distractive si sportive cu copiii din centrul de zi, promovand astfel ideea de diversitate si 
interculturalitate. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Calea Radnei, Nr.250, Arad, Jud Arad, 

nr.tel.: 0257254923 

www.dasarad.ro  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dasarad.ro/
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Caminul pentru Persoane Varstnice  - Directia de Asistenta Sociala Brasov 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala Brasov 
 

 Denumirea serviciului social:  
Caminul pentru Persoane Varstnice 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru rezidential  
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Caminul pentru Persoane Varstnice Indeplineste toate standardele minime de calitate 

prevazute de legislatia In vigoare si reuseste, atat prin dotarile, cat si prin serviciile specializate 
si individualizate acordate beneficiarilor, sa aduca elemente de noutate si un nivel ridicat de 
calitate care sa contribuie la cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice institutionalizate. 

Gazduirea se realizeaza pe perioada nedeterminata In limita unei capacitati de 25 locuri 
pentru persoane varstnice independente si 110 locuri pentru persoane varstnice dependente si 
semidependente.  

Varstnicii beneficiaza de conditii deosebite de locuit, fiind gazduiti In camere cu doar doua 
paturi, iar pe langa dotarile prevazute In standard, pentru sporirea gradului de confort, camerele 
au fost utilate cu comoda, etajere, masuta, frigider si televizor. Totodata, camerele sunt 
prevazute cu balcon, acest spatiu exterior permitand beneficiarilor sa iasa In aer liber oricand 
doresc acest lucru si sa admire peisajul deosebit pe care Il ofera In mod natural padurea si parcul 
zoologic aflate In imediata vecinatate a cladirii.  

Ingrijirea personala se realizeaza Intr-un spatiu intim, datorat faptului ca fiecare camera de 
locuit este prevazuta cu grup sanitar propriu, personalul de Ingrijire avand la dispozitie toate 
materialele necesare realizarii acestei operatiuni. De asemenea, beneficiarii primesc lunar, In 
baza unei decizii, obiecte si materiale de igiena personala generala. Pentru realizarea igienei 
speciale materialele sunt asigurate In totalitate de catre centru.  

Suplimentar mobilizarii standard, personalul de Ingrijire realizeaza, la recomandarea 
kinetoterapeutului si sub Indrumarea si supravegherea asistentului medical, tehnici de mobilizare 
individualizate, cu scopul prevenirii ulcerului de decubit.  

Beneficiarii primesc alimentatia corespunzatoare nevoilor si, pe cat posibil, preferintelor lor 
si In limita respectarii recomandarilor regimului igieno-dietetic. Centrul asigura spatii pentru 
servirea mesei diferentiate In functie de gradul de autonomie personala a beneficiarilor, cu scopul 
de a evita impactul emotional nedorit pe care neputinta administrarii individuale a hranei le-ar 
avea asupra unei persoane. Astfel persoanele independente servesc masa Intr-o sala generoasa, 
situata la parterul centrului, persoanele semidependente beneficiaza de o sala de mese situata In 
proximitatea camerelor de locuit, la etajul destinat acestei categorii, iar pentru varstnicii 
dependenti a fost amenajat un spatiu pentru servirea mesei, beneficiarii fiind sprijiniti de catre 
personalul de Ingrijire atat In deplasarea la sala de mese, cat si la hranire. Servirea mesei In acest 
spatiu reprezinta un cumul de stimuli, mobilizare, o schimbare a decorului, prilej de socializare, 
cresterea respectului de sine si delimitarea activitatilor zilnice de baza. In acelasi timp, personalul 
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de Ingrijire poate efectua igienizarea spatiului de locuit al beneficiarului, fara a-i produce 
disconfort.   

Asistenta medicala primara este asigurata In permanenta de catre opt asistente medicale, 
sub Indrumarea unui medic, care monitorizeaza starea de sanatate si functiile vitale ale 
beneficiarilor, administreaza medicatia si efectueaza Ingrijirile medicale de baza. In situatia In 
care beneficiarii necesita asistenta medicala de specialitate, personalul medical, prin colaborarea 
cu unitatile medicale, reuseste sa identifice cele mai potrivite solutii pentru nevoile 
beneficiarilor.  

Varstnicii beneficiaza periodic de servicii medicale de specialitate, ca urmare a contractelor 
de colaborare pe care centrul le-a Incheiat cu diversi specialisti (cardiolog, oftalmolog, psihiatru, 
imagist, optometrist), serviciile fiind oferite gratuit la sediul centrului.  

In ceea ce priveste recuperarea si reabilitarea functionala a beneficiarilor, personalul de 
specialitate, cu ajutorul tehnicilor si metodelor utilizate, coroborate cu avantajul de a avea In 
cadrul imobilului un centru de recuperare, reuseste sa mentina statusul functional actual al 
beneficiarilor si chiar sa-l Imbunatateasca.  

Serviciile de integrare/reintegrare sociala si asistenta psihologica sunt realizate de catre 
specialisti ce reusesc prin multitudinea de activitati - sedintele de consiliere sociala/psihologica 
individuala sau de grup, colaborarea cu apartinatorii beneficiarilor si serviciile din comunitate - 
sa transforme mediul institutional Intr-un mediu care sa permita convietuirea In conditii de 
toleranta si acceptare reciproca, conducand astfel la cresterea calitatii vietii beneficiarilor.  

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Avand In vedere numarul mare de beneficiari dependenti si semidependenti, s-a considerat 
oportuna si necesara amenajarea unui spatiu destinat realizarii igienei corporale, In mod 
corespunzator si eficient, pentru aceste categorii. Spatiul este compartimentat astfel Incat sa 
permita desfasurarea etapizata a procesului de igienizare si este utilat cu o cada, respectiv targa 
speciala, cu ajutorul careia personalul de Ingrijire realizeaza acest proces cu evitarea efortului 
fizic excesiv si cu un grad sporit de confort pentru beneficiari. In acelasi timp, spatiul special 
permite membrilor echipei de asistenta si Ingrijire posibilitatea de acces si cooperare simultana 
In acordarea Ingrijirilor necesare.  

Persoanele varstnice din cadrul caminului au oportunitatea de a beneficia de asistenta 
spirituala, chiar In cadrul centrului, unde este amenajata o capela la care este repartizat un preot 
paroh. Acesta desfasoara periodic, cu ocazia sarbatorilor religioase sau ori de cate ori este 
solicitat, slujbe la care participa beneficiarii din centru si persoane din comunitate, dar si orice 
alt tip de activitate: spovedanie, Impartasanie, maslu, pomeniri, asistenta spirituala tuturor 
catergoriilor de beneficiari, atat independenti, cat si cei aflati In stadiu terminal sau In caz de 
deces.  

Centrul a Incheiat un contract de colaborare cu Biblioteca Judeteana Brasov, conform caruia 
o data pe saptamana un reprezentant al acestei institutii se deplaseaza la centru unde desfasoara 
activitati cu beneficiarii, care constau In lecturi tematice, auditii muzicale la solicitarea expresa 
a beneficiarilor, vizionare de albume foto reprezentantive pentru domeniul cultural-artistic din 
diferite perioade istorice.  

Materialele utilizate In aceasta activitate sunt Imprumutate atat de la Biblioteca Judeteana, 
cat si de la biblioteca amenajata In cadrul centrului, aceasta detinand un numar de aproximativ 
550 de carti si albume. Persoana responsabila de functionarea bibliotecii centrului este chiar o 
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beneficiara ce desfasoara voluntar aceasta activitate si care se ocupa de tot ceea ce Inseamna 
gestionarea unui astfel de spatiu. „Functia” de bibliotecar asumata voluntar de catre aceasta 
beneficiara a avut un impact pozitiv atat asupra celorlalti varstnici, cat si asupra membrilor 
comunitatii si institutiilor publice si private care au avut ocazia sa cunoasca acest aspect.  

Centrul pune la dispozitia beneficiarilor un spatiu In care acestia pot primi vizite din partea 
rudelor, prietenilor si/sau apartinatorilor, care asigura un cadru intim si o ambianta placuta, fiind 
amenajat Intr-o maniera ospitaliera, diferita de camera model.   

In acelasi imobil, functioneaza si Centrul de zi de socializare si petrecerea timpului liber 
pentru persoane varstnice (de tip club), care faciliteaza contactul persoanelor institutionalizate 
cu cu persoane covarstnice din comunitatea urbana si desfasurarea unor activitati recreative In 
comun, In cadrul atelierelor de lucru. In acelasi cadru, copiii din comunitate, sub Indrumarea 
cadrelor didactice din unitatile de Invatamant – scoli si gradinite, deruleaza proiecte cultural-
artistice si educationale cu scopul interactiunii dintre generatii si valorizarii potentialului fiecarei 
varste.   
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Serviciile si activitatile desfasurate In cadrul caminului au fost mediatizate si apreciate la 
nivelul comunitatii locale, ceea ce a avut ca urmare solicitarea Incheierii unor contracte de 
colaborare cu unitati de Invatamant si alte institutii publice.  

 Obiectul contractelor de colaborare a vizat desfasurarea de activitati cultural-artistice 
sustinute de catre parteneri, elevi si studenti, cu sau fara implicarea directa a beneficiarilor. 
Impactul acestor activitati asupra varstnicilor a fost unul benefic, avand In vedere gradul de 
implicare al acestora, precum si buna colaborare cu partenerii, voluntarii. Centrul detine resursele 
necesare pentru desfasurarea acestor actiuni In cadrul caruia sunt amenajate camere de zi pe 
fiecare nivel, dar si o sala de spectacole cu o capacitate de 200 de locuri si dotata cu aparatura 
audio-video necesara.  

 
 Alte aspecte: 

Centrul este structurat pe compartimente distincte, asigura toate resursele necesare si este 
dotat cu lifturi care sa permita accesul facil al persoanelor varstnice la toate spatiile si la toate 
serviciile oferite, indiferent de statusul functional al acestora. Fiecare compartiment este 
amenajat cu cate o camera de zi In care se desfasoara activitati pentru petrecerea timpului liber 
si cate o sala pentru servirea meselor. De asemenea, In cadrul centrului este amenajat un birou 
de informare virtuala dotat cu calculatoare cu sisteme de operare diferite, camera web, microfon 
si acces la internet, asigurandu-se toate conditiile necesare astfel Incat beneficiarii sa mentina 
legatura cu membrii familiei si/sau prietenii care locuiesc In alte judete sau sunt plecati In 
strainatate. Pentru a reda In mod real conditiile de locuit din centru, astfel Incat orice potential 
beneficiar sau apartinator sa aiba posibilitatea sa vizualizeze si sa-si formeze o opinie referitoare 
la modul In care este structurat spatiul de locuit, a fost amenajata camera model. Amenajarea 
acesteia s-a realizat cu scopul de a tine cont de spatiul intim al beneficiarului si a nu-l deranja ori 
de cate ori exista o persoana care doreste sa cunoasca dotarile centrului si conditiile de cazare. 
Spatiul generos pentru petrecerea timpului In aer liber, situat In curtea interioara a caminului, 
constituie un atu Intrucat beneficiarii pot desfasura Intr-un mediu placut si securizant diverse 
activitati sau pur si simplu se pot bucura de aerul curat, centrul fiind situat Intr-o zona pitoreasca 
de padure ce include un spatiu de agrement complex – drum de promenada, un lac amenajat 
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corespunzator, locuri dotate pentru picnic, gradina zoologica. La nivelul centrului, functioneaza 
Consiliul Consultativ, format din reprezentanti ai beneficiarilor, care participa lunar la Intalniri cu 
reprezentanti ai conducerii institutiei. In cadrul acestor Intalniri, “vocea” beneficiarilor transmite 
orice doleanta sau sugestie care poate duce la Imbunatatirea starii lor subiective de bine. Cu 
aceste ocazii sunt consemnate toate sugestiile exprimate de varstnici, masura si termenul In care 
centrul le poate concretiza, acest demers avand scopul de a implica activ beneficiarii In actul 
decizional de la nivelul centrului. Personalizarea camerelor de locuit, diversitatea serviciilor, 
pregatirea profesionala a personalului de specialitate, complexitatea activitatilor destinate 
petrecerii timpului liber fac adaptarea varstnicilor la mediul institutional mult mai usoara. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Panselelor Nr.23, Jud Brasov, 

nr.tel.: 0368469995 

www.dasbv.ro  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dasbv.ro/
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Centrul de zi de socializare si petrecere a timpului liber pentru persoane varstnice 
(tip club) Noua – judetul Brasov 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala Brasov 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de zi de socializare si petrecere a timpului liber pentru persoane varstnice (tip club) 
Noua 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Cu o istorie de peste 12 ani in comunitatea brasoveana prin intermediul Directie de Asistenta 

Socala Brasov, Centrul de zi urmareste sa redea seniorilor sentimentul de apartenenta, de 
valorizare a senectutii lor. 

Serviciile sociale oferite in cadrul Centrului de zi de socializare si petrecere a timpului liber 
pentru persoane varstnice (tip club) Noua respecta prevederile Standardelor minime de calitate 
pentru serviciile sociale acordate in comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor 
adulte.  

Serviciile oferite persoanelor varstnice urmaresc mentinerea si imbunatatirea capacitatilor 
fizice (dexteritate manuala, practicare a exercitiilor fizice), mentinerea sau ameliorarea 
capacitatilor psihice si senzoriale (antrenarea functiilor cognitive, prevenirea depresiei, a 
declinului cognitiv si a dementei senile), prevenirea deteriorarii starii de sanatate, valorizarea 
persoanei varstnice, promovarea imaginii unei imbatranirii active, valorizarea experientei de 
viata, a altruismului si disponibilitatii persoanei varstnice si interactiunea sociala intre generatii. 

Astfel pentru atingerea obiectivelor in cadrul Centrului se organizeaza zilnic activitati de 
natura sociala, activitati recreative si de petrecere a timpului liber si servicii de natura medicala. 

Reprezentantii echipei multidisciplinare, in cadrul activitatilor, sustin sesiuni de informare 
si consiliere pe diferite teme de interes general: teme de sanatate ce urmaresc mentinerea unui 
model de viata sanatos si activ, identificarea posibilelor riscuri de accidentare sau de agravare a 
starii de sanatate cauzate demediul ambiental si/sau familial, facilitati si servicii acordate 
varstnicilor in comunitate, cunoasterea si combaterea formelor de abuz si neglijare etc. 

Activitatile de socializare urmaresc antrenarea varstnicilor in diferite jocuri de societate 
(sah, rummy, bingo etc) in organizarea de drumetii si excursii, petreceri, sarbatorirea zilelor 
onomastice. 

 Pentru mentinerea functiilor motrice si cognitive beneficiarii sunt implicati in 
confectionarea materialelor necesare pentru diferitele evenimente organizate (decoruri, 
felicitari, martisoare, etc). 

Cu sprijinul voluntarilor se organizeaza periodic cursuri de limbi straine, activitati culturale 
(dans, cor, teatru etc).  
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Pentru promovarea independentei beneficiarului, mentinerea autonomiei persoanei si 
reducerea gradului de dependenta, in cadrul Centrului, kinetoterapeutul efectueaza zilnic miscare 
si activitati fizice in sala si aer liber precum si cursuri de aerobic. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Beneficiarii Centrului de zi de socializare si petrecere a timpului liber pentru persoane 
varstnice (tip club) Noua in fiecare an, de la infiintarea serviciilor, urca pe scena uneia dintre cele 
mai mari sali de spectacole din Brasov, cu diferite ocazii (Ziua internationala a varstnicului, 1 
Decembrie, Sarbatorile de iarna, etc) pentru a prezenta spectacole cultural artistice, in cadrul 
carora sustin recital de poezie, dansuri populare, de societate, piese de teatru etc. Momentele 
artistice sunt pregatite in cadrul cursurilor sustinute de voluntari, respectiv, limbi straine, dans, 
cor, teatru etc. Organizarea si participarea la astfel de evenimente urmareste stimularea 
creativitatii, a memoriei si dezvoltarea calitatilor artistice a persoanelor varstnice. Spectacolele 
se organizeaza la nivel municipal pentru intreaga comunitate brasoveana si se bucura de 
participarea reprezentantilor partenerilor, oficialitatilor precum si ai presei.Pentru beneficiarii 
sai Directia de Asistenta Sociala Brasov a fost implicata in mai multe proiecte importante ce au 
avut ca scop imbunatatirii calitatii vietii acestora si oferirea de siguranta in mediul familial. 
Proiectul FOOD a venit in ajutorul persoanelor varstnice prin asigurarea unor dotari ale locuintelor 
in vederea optimizarii stilului de alimentatie si imbunatatirii calitatii vietii acestora prin utilizare 
tehnologiei IT. Locuintele persoanelor varstnice implicate in proiect au fost dotate cu un cuptor 
electric, o plita si un frigider. Toate echipamentele au fost conectate la un soft informatic, 
accesate cu ajutorul unui tablete puse la dispozitie pe durata proiectului fiecarui beneficiar. 
Directia de Asistenta Sociala (DAS) Brasov in parteneriat cu Universitatea Transilvania din Brasov, 
firma Indesit, firma de solutii IT Vision Systems, precum si institutii/organizatii de cercetare din 
alte 4 tari europene au implementat cu succes Proiectul FOOD – „Bucataria inteligenta”, destinat 
unui numar de 30 de beneficiari din 3 tari europene din care 9 beneficiari ai serviciilor destinate 
persoanelor varstnice din cadrul DAS. Al doilea proiect ce are ca grup tinta persoanele varstnice 
este proiectul NOAH, care are ca scop monitorizarea varstnicilor in propria locuinta si transmiterea 
catre apartinatorii formali sau informali a datelor despre acestia prin intermediul unei aplicatii. 
Astfel au fost instalati senzori de miscare in puncte importante ale locuintei, varstnicii au primit 
un dispozitiv (telefon mobil) unde urmeaza sa fie instalata aplicatia pentru monitorizarea 
activitatii zilnice. “Academia Seniorilor” este unul dintre proiectele de succes ale Directiei de 
Asistenta Sociala Brasov, urmarind un model european, beneficiarii de servicii au urmat cursuri 
sustinute de catre specialistii reprezentantilor diferitelor institutii locale. Misiunea proiectului a 
fost de a incuraja persoanele varstnice sa duca o viata activa, de a invata pe tot parcursul vietii, 
punand la dispozitia acestora o curricula accesibila si atractiva. Temele abordate au fost adresate 
trupului, mintii si sufletului, in incercarea de a aborda in mod integrat nevoile seniorilor. 
Comportamentul preventiv (acasa, pe strada, in mijloacele de transport in comun), educatia 
pentru un stil de viata activ si sanatos, tehnici de prim ajutor, factori de risc ce intervin odata cu 
inaintarea in varsta, modul de autocunoastere si dezvoltare personala, utilizarea tehnologiei 
moderne de comunicare sunt cateva dintre domeniile ce au fost abordate de lectori, reprezentanti 
ai partenerilor: Universitatea Transilvania Brasov, Societatea Nationala De Cruce Rosie A Romaniei 
Filiala Brasov, Inspectoratul pentru Situatii De Urgenta “Tara Barsei” al Judetului Brasov; 
Inspectoratul de Politie Judetean Brasov, Politia Locala a Municipiului Brasov si Directia de 
Sanatate Publica a Judetului Brasov. Saptamanal, partenerii implicati au sustinut teme de interes 
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general pentru varstnicii inscrisi la Centrul de zi de socializare si petrecere a timpului liber (tip 
club) din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Brasov. Pentru imbunatatirea si intarirea relatiilor 
intergenerationale, in colaborare cu institutiile de invatamant din Brasov, au fost organizate 
diferite activitati, respectiv, Ziua cartii pentru copii, Vizita la gradina zoologica, spectacole de 
Craciun etc. 

 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

 In prezent, in cadrul Centrului de zi de socializare si petrecere a timpului liber pentru 
persoane varstnice (tip club) Noua, sunt inscrise 164 de persoane din municipiul Brasov cu varsta 
cuprinsa intre 65 si 94 de ani. Marea majoritate a acestora sunt persoane singure, ce nu beneficiaza 
de sprijinul familiei (nu mai au rude in viata sau acestea sunt stabilite in alte localitati/tari) sau 
al comunitatii (vecini, prieteni).  

Lipsa retelei de suport, implicit a contactului social duce la degradarea capacitatilor psihice 
si senzoriale, marginalizare si excluziune sociala. Astfel, pentru promovarea imbatranirii active se 
pune accentul pe implicarea beneficiarilor in activitatile desfasurate in cadrul Centrului de zi de 
socializare si petrecere a timpului liber pentru persoane varstnice (tip club) Noua unde acestia 
interactioneaza cu persoane de aceeasi varsta dar si cu generatiile mai tinere. In organizarea de 
evenimente si actiuni sunt implicati atat seniorii municipiului precum si tineri prin proiectele 
derulate in colaborare cu institutiile de invatamant brasovene.  

 
 Alte aspecte: 

Implementarea unei academii a seniorilor, unde au avut parte de informari din mai multe 
sfere de activitate si de interes pentru persoanele varstnice cum ar fi metode de prevenire a 
incendiilor in locuinte, acordarea primului ajutor, metode de prevenire a agresiunilor si a 
abuzurilor impotriva varstnicilor comunitatii, precum si colaborarea cu studentii Facultatii de 
Sociologie si Comunicare, Sectia Asistenta Sociala pentru stabilirea unor relatii intergenerationala. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

STR. PANSELELOR NR.23, JUD BRASOV, 

nr.tel.: 0368469995 

www.dasbv.ro  

 

   

 

 

 

 

http://www.dasbv.ro/
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Centrul Rezidential pentru Persoane Fara Adapost – DAS Brasov 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala Brasov 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul Rezidential pentru Persoane Fara Adapost 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru rezidential  
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Serviciul social Adapost de Noapte asigura asistarea si gazduirea peroanelor nevoiase cu 

ultimul domiciliu In municipiul Brasov care din motive singulare sau cumulate de ordin social, 
medical, financiar - economic, juridic ori din cauza unor situatii de forta majora traiesc In strada, 
locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuti, se afla In incapacitate de a sustine o locuinta In regim 
de Inchiriere.  

Beneficiarii serviciilor sociale acordate In serviciul social „Centrul Rezidential pentru 
Persoane Fara Adapost ” sunt: 
 persoane adulte,  
 persoane singure ori familii, fara copii minori,  
 persoane varstnice, singure sau fara copii, 
 persoane care se afla In institutii sau penitenciare de unde urmeaza ca, In termen de 2 luni, 

sa fie externate, respectiv eliberate si nu au domiciliu ori resedinta,  
 tineri cu varsta pana la 26 ani, care provin din Centrele de Plasament de pe raza judetului 

Brasov, daca au adeverinta doveditoare eliberata de Directia Generala de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Brasov. 
 

 Elementele de noutate si originalitate: 
Ca element de originalitate consideram ca longevitatea si unicitatea furnizarii serviciilor 

sociale, demonstreaza implicarea si pasiunea pentru persoanele nevoiase din comunitate. Serviciul 
social pentru Persoane fara Adapost functioneza din anul 2001 furnizand servicii sociale de mai 
bine de 18 ani. In prezent functioneaza ca serviciu apartinand Directiei de Asistenta Sociala Brasov 
In cadrul Centrului Servicii pentru Prevenirea Marginalizarii Sociale. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

   Incepand cu anul 2001 serviciul social Pentru peroane Fara Adapost ofera posibilitatea ca 
persoanele nevoiase fara casa si fara familie sa beneficieze de servicii sociale de calitate fiind un 
sprijin In comunitate deoarece aceste persoane au posibilitatea de a alege sa nu locuiasca In strada 
si In acelasi timp sa fie ajutati de o echipa de specialisti In vederea integrarii/reintegrarii sociale. 
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 Alte aspecte: 
Beneficiarii au posibilitatea sa-si economiseasca din venitul personal In vederea mutarii Intr-

o casa cu chirie. 
 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Panselelor Nr.23, Jud Brasov, 

nr.tel.: 0368469995 

www.dasbv.ro  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dasbv.ro/
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Unitatea de Ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice – DAS Brasov 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala Brasov 
 

 Denumirea serviciului social:  
Unitatea de Ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice 
 

 Tipul serviciului social:  
Unitate de ingrijire la domiciliu 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Serviciile sociale oferite prin intermediul Unitatii de Ingrijiri la domiciliu se desfasoara la 

domiciliul varstnicilor aflati In situatie de dependenta socio-medicala, In vederea reducerii 
numarului persoanelor care solicita asistenta de specialitate In institutii. Serviciile de evaluare, 
coordonare si monitorizare a activitatii de Ingrijire la domiciliu sunt oferite cu sprijinul unui 
asistent social, unui psiholog si unui asistent medical, un kinetoterapeut. Serviciile la domiciliul 
beneficiarilor sunt efectuate de Ingrijitori la domiciliu si cuprind activitati de baza si 
instrumentale conform Standarde minime de calitate pentru serviciile de Ingrijiri la domiciliu 
pentru persoane varstnice respectiv igiena corporala; Imbracare si dezbracare; igiena eliminarilor; 
hranire si hidratare; transfer si mobilizare; deplasare In interior; preparare hrana; efectuare 
cumparaturi; activitati de menaj; Insotirea In mijloace de transport; deplasare In exterior; sprijin 
pentru plata unor servicii si obligatii curente, etc. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Ingrijirea la domiciliu reprezinta o gama de servicii si facilitati acordate prin masuri de 
prevenire si asistenta In comunitate a persoanelor dependente, pentru ca acestea sa-si sporeasca 
gradul de independenta, sa traiasca, pe cat le permite sanatatea, In propriile case, astfel facand 
mai eficienta integrarea si mentinerea varstnicilor In comunitate. 

Reprezentantii echipei multidisciplinare, in cadrul activitatilor, sustin sesiuni de informare 
si consiliere pe diferite teme de interes general: teme de sanatate ce urmaresc mentinerea unui 
model de viata sanatos si activ, identificarea posibilelor riscuri de accidentare sau de agravare a 
starii de sanatate cauzate demediul ambiental si/sau familial, facilitati si servicii acordate 
varstnicilor in comunitate, cunoasterea si combaterea formelor de abuz si neglijare etc. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Prin serviciile acordate de Unitatea de Ingrijire la domiciliu beneficiarii Isi pot mentine 
gradul de independenta, sa-si continue viata acasa cat mai mult timp posibil, astfel acesta sa 
beneficieze de Ingrijire demna, adecvata si corespunzatoare nevoilor individuale direct In mediul 
sau familiar. Datorita acestui tip de Ingrijire se reduc costurile necesare Ingrijirii specializate, 
numarul si durata tratamentelor spitalizate.  

Varstnicul care beneficiaza de servicii sociale de Ingrijire la domiciliu se simte mai protejat 
si mai important. Atentia personalului specializat este focalizat doar pe beneficiar, Intre cele doua 
parti construindu-se o relatie de prietenie bazata pe respect si Intelegere. Varstnicul Isi pastreaza 
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obiceiurile, locuind In propria casa, acesta Isi pastreaza sentimentul de independenta. Relatiile 
sociale sunt deosebit de importante pentru sanatatea varstnicului, atat prietenii acestuia, cat si 
familia Il pot vizita ori de cate ori este nevoie. 

Pentru promovarea independentei beneficiarului, mentinerea autonomiei persoanei si 
reducerea gradului de dependenta, kinetoterapeutul efectueazala domiciliu miscare si activitati 
fizice. 

 
 Alte aspecte: 

Acoperirea necesitatilor de baza si instrumentale de zi cu zi si acordarea suplimentar 
consiliere psihologica si sesiune de kinetoterapie. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

STR. PANSELELOR NR.23, JUD BRASOV, 

nr.tel.: 0368469995 

www.dasbv.ro  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dasbv.ro/
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Centrul de zi pentru persoane varstnice Vovidenia, Jud Iasi 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala Iasi 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de zi pentru persoane varstnice Vovidenia 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Istoric: Centrul de Zi pentru Persoane Varstnice Vovidenia a fost construit In urma unui 

proiect depus la Ministerul Muncii pentru un Program de Interes National, finantat de Banca 
Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, acesta Incepand activitatea In iunie 2014, fiind rodul 
unui parteneriat Intre Primaria Municipiului Iasi si Mitropolia Moldovei si Bucovinei. 

Centrul de Zi ofera posibilitate persoanelor de varsta a treia, care In mare parte sunt singuri, 
sa se bucure de Intalnirea cu persoane de accesi varsta, de posibilitati de petrecerea a timpului 
liber Intr-un mod activ prin participarea la diferite activitati si actiuni ale centrului. 

Beneficiari: 50-60 de seniori care participa zilnic la activitati. 
Servicii:  
• Consiliere psiho-sociala si informare; 
• Socializare si petrecere a timpului liber; 
• Servicii medicale primare/de Intretinere si recuperare. 
Echipa: Personalul Centrului este format din 1 coordonator, 2 asistenti sociali, 1 instructor 

de educatie, 2 inspectori de specialitate, 1 asistent medical, 1 psiholog. Echipa pluridisciplinara 
este completata de 4 voluntari: 2 kinetoterapeuti, 1 instructor gimnastica adaptata pentru 
varstnici, 1 psihoterapeut. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Ca elemente de noutate sunt urmatoarele activitati desfasurate In cadrul centrului: 
a) Activitati participative:  
 In cadrul centrului au fost dezvoltate, In urma solicitarii beneficiarilor, un numar de 7 

cluburi de pensionari Impartite unitar pe raza municipiului, pentru multiplicarea 
activitatilor acestuia In toate zonele orasului. Cluburile sunt frecventate de un numar de 
700 de beneficiari Inregistrati pe baza de legitimatie. 

 organizarea de spectacole cu participarea beneficiarilor pe diverse teme de 2 ori pe an, 
cu ocazia Zilei Intenationale a Persoanelor Varstnice si a Sarbatorilor de Iarna, in cadrul 
carora participarea si implicarea beneficiarilor este semnificativa. 

 succesul activitatilor socio-culturale implementate In timp a dus la Infiintarea unor 
grupuri culturale, grupuri care au participat la spectacole In cadrul institutiilor de cultura 
(Ateneul Tatarasi, Teatrul National, Teatrul Luceafarul, Casa de Cultura a Studentilor, 
Casa de Cultura Mihai Ursachi ) pentru pulicul larg cat si In cadrul spectacolelor organizate 
de centru pentru beneficiari. 
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 participarea activa a beneficiarilor la seri de conferinta cu diapozitive, activitati 
culturale, spirituale, spectacole de teatru, concerte muzica clasica, populara, 
sarbatorirea Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice prin organizarea unui spectacol 
de muzica si dans. 

b) Activitati de socializare, reintegrare sociala, culturale, educative si de animatie:  
 organizarea spectacolului ”Seniorii Anului 2017 – Concurs de traditii, abilitate si 

maturitate”, eveniment la care au participat peste 500 de cetateni ai municipiului Iasi. 
Pe scena Casei de Cultura a Studentilor au evoluat 34 de varstnici care au purtat cu 
mandrie costume populare autentice, si au sustinut un program cultural artistic; 

 organizarea de expozitii, concerte, programe de divertisment, aniversarea sarbatoritilor 
zilei, activitati cu caracter stiintific, cultural, spiritual, informative; 

 organizarea de cursuri de limbi straine (Engleza si Germana), cursuri initiere calculator, 
suport tehnic acordat beneficiarilor pentru utilizarea diverselor tehnologii (telefon, 
tableta, laptop); 

 participarea la ONG-FEST 2017, cand beneficiariii Centrului Vovidenia au fost invitati la 
evenimentul national, prin aerobic In aer liber, momente artistice ale grupurilor 
artistice infiintate si un atelier de creatie obiecte decorative. 

 -meloterapia – se asculta la alegere muzica simfonica, muzica de opere si operete, 
muzica traditionala, romante etc.; precum si posibilitatea de a canta la Karaoke, ceea 
ce contribuie la crearea unei atmosfere distinse. 

c) Activitati cu caracter psiho-social: consiliere si sustinere, comunicare 
 consiliere psihologica si de grup In vederea depasirii situatiilor de criza specifice varstei; 
 terapie ocupationala - In cadrul centrului sunt desfasurate activitati de terapie 

ocupationala unde sunt create obiecte decorative care sunt expuse In centru si In alte 
locatii, cu ocazia unor evenimente diverse, se confectioneaza articole de Imbracaminte 
care sunt donate persoanelor cu venituri reduse; 

 paleta de servicii sociale a fost largita prin sfintirea paraclisului din cadrul Centrului, 
ocazie cu care beneficiarii participa la activitati cultural-religioase; 

 activitati de informare asupra drepturilor sociale, consiliere juridica. 
d) Activitati dinamice 
In cadrul centrului, sub Indrumarea unui instructor specializat, sunt realizate activitati 

rectreativ terapeutice precum gimnastica, gimnastica aerobica, terapie prin dans, jocuri de 
societate, concursuri tematice. 

e) Pelerinaje la cele mai importante obiective spiritual 
Organizarea de excursii la diferite manastiri si alte obiective cu valoare culturala deosebita 

din municipiul Iasi si In toata zona Bucovinei. 
f)Educatie pentru sanatate In vederea prevenirii Imbolnavirii si a accidentelor 
Organizarea unor seminarii pentru varstnici pe teme de interes medical, specifice varstei a 

treia In domeniile kinetoterapiei, fitoterapiei, tratamentelor naturiste, alimentatiei/dietei 
naturiste, auto-masaj, meloterapie, cromoterapie, talasoterapie. Seminariile pe teme medicale 
sunt sustinute de medici specialisti, kinetoterapeuti, nutritionisti, cardiologi, reumatologi, 
diabetologi si voluntari ai Crucii Rosii Filiala Iasi. 
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 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
 cresterea stimei de sine a beneficiarilor, prin tinuta, aspect personal exterior, schimbarea 

mentalitatilor, a atitudinilor, Imbunatatirea comunicarii; 
 cresterea starii de sanatate fizice si psihice prin dezvoltarea activitatile sportive, terapia 

prin dans si gimnastica adaptata; 
 depasirea starii de anxietate prin terapie de grup; 
 constientizarea membrilor comunitati pentru implicarea acestora in masurile de sprijin 

acordate varstnicilor vulnerabili pentru depasirea situatiilor de dificultate ; 
 depasirea situatiilor de criza cum ar fi pierderea partenerului prin terapii ocupationale, 

interactiunea membrilor comunitatii cu varstnicii pentru a crea o familie extinsa persoanei 
vulnerabile. 
Prin activitatile desfasurate au condus la cresterea stimei de sine a beneficiarilor, prin 

tinuta, aspect personal exterior, schimbarea mentalitatilor, a atitudinilor, Imbunatatirea 
comunicarii. Activitatile sportive, terapia prin dans, gimnastica adaptata si kinetoterapia si-au pus 
amprenta asupra starii de sanatate fizice si psihice, acest aspect fiind justificat de actele medicale 
depuse periodic la dosarele sociale. 

O parte din beneficiarii centrului au copiii plecati la munca In strainatate, si cu sprijinul 
angajatilor si al cursurilor de utilizare a calculatorului au reusit sa mentina si Imbunatateasca 
legatura cu familia, prin suportul tehnic ce faciliteaza comunicarea la distanta. 

Excursiile si pelerinajele organizate la care participa majoritatea varstnicilor au condus la 
Inchegarea unor relatii de prietenie, care au presupus ulterior sprijin reciproc, petrecerea 
timpului liber Impreuna, depasind momentele de singuratate. 

 
 Alte aspecte: 

Centrul de Zi organizeaza periodic actiuni intergenerationale, cu scoala ”Gh.I.Bratianu”, 
Colegiul de Arta ”Octav Bancila”, scoala generala Bosia, Asociatia Tinerilor Ortodocsi din Romania 
(Filiala Iasi), Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza Iasi” iar cu ocazia diverselor Intalniri, varstnicii 
au ocazia sa Impartaseasca din experienta profesionala si de viata copiilor, elevilor si studentilor. 

Un parteneriat important este cel Incheiat cu Facultatea de Educatie Fizica si Sport 
deoarece, zeci de studenti au efectuat stagiile de practica, lucrand direct cu beneficiarii In salile 
de kinetoterapie si masaj.  

Beneficiarii au oferit sprijin emotional unor grupuri de detinuti din Penitenciarul de Maxima 
Siguranta Iasi, care au participat la diverse activitati (terapie prin dans, rummy, discutii libere) In 
cadrul centrului. Varstnicii au dovedit compasiune daruindu-le produse alimentare si carti.  

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Mitropolit Varlaam, Nr.54, Jud Iasi, 

nr.tel.: 0232206334 

https://www.facebook.com/DirectiaAsistentaSocialaIasi/                     

   
 

https://www.facebook.com/DirectiaAsistentaSocialaIasi/
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Centrul de integrare prin terapie ocupationala Draganesti Olt  

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de integrare prin terapie ocupationala Draganesti Olt 
 

 Tipul serviciului social:  
centru rezidential permanent 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Prezentarea modelului de buna practica consta in cercetarea realizata prin intermediul 

studiilor de caz punand in evidenta modalitatea de interventie prin terapie ocupationala si 
rezultatele obtinute pentru a demonstra faptul ca aceasta terapie este benefica si contribuie la 
remedierea anumitor disfunctii. 

Scopurile terapiei ocupationale sunt: 
 stimularea increderii in sine  
 diminuarea dependentei de persoanele de ingrijire 
 evaluarea inclinatiilor si capacitatilor catre o anumita ocupatie( care ar putea devenii 

meseria lor in viitor) 
 organizarea unor programe de activitati care sa le aduca bucurie. 

In acest sens au fost organizate spectacole de teatru, muzica si dans in diferite ocazii si 
anume: ,, TOTI DIFERITI TOTI EGALI"" 

 3 Decembrie ZIUA INTERNATIONALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI"" 
 sarbatorirea zilelor de nastere si onomastice a beneficiarilor 
 au fost intocmite parteneriate de colaborare cu diferite institutii de stat cum ar fi: 

Biserica, Liceul Teoretic ,,Tudor Vladimirescu"", Primaria orasului, Casa de cultura ,, 
Ileana Constantinescu"", Muzeul Campiei Boianului ,,Traian Zorzoliu"" 

 vizitarea brutariei SC. Oltpan S.R.L si implicarea beneficiarilor in prepararea produselor 
de panificatie si intreg procesul de realizare, 

 organizarea de plimbari in parcul din oras si iesiri in comunitate 
 realizarea de obiecte mestesugaresti prin artterapie( martisoare facute manual, pictura 

si pictura bisericeasca, desen. 
Activitatile practice desfasurate determina dezvoltarea personalitati individului si realizand 

obiective terapeutice cum ar fi: cresterea si ingrijirea pasarilor si animalelor, plantarea de pomi 
fructiferi, flori si cultura de legume si verdeturi, diferite treburi gospodaresti au ca scop 
promovarea starii de bine in toate aspectele vietii de zi cu zi. 

Procesul de recuperare prin terapie ocupationala la persoanele cu dizabilitati are drept scop 
rezolvarea problemelor specifice individului pentru a-l ajuta sa realizeze o adaptare optima la 
mediul sau de viata si iesirea din starea de izolare implicarea in derularea si desfasurarea 
programelor in centru dar si in afara acestuia, in comunitate, ii ajuta sa isi exprime liber 
sentimentele, dorintele si trairile interioare. 
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O alta metoda de buna practica este meloterapia, dar si dansul avand un impact pozitiv 
asupra beneficiarului. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

La initiativa angajatilor s-a organizat o excursie pentru beneficiarii centrului prin donarea 
de sange de catre acestia. Impreuna cu o parte din personal au fost vizitate Manastirea Cozia, 
Manastirea Turnu si Schitul Ostrov. Beneficiarii au fost foarte incantati si s-a stabilit sa mai 
repetam aceasta experienta frumoasa. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

 Rezultatele sunt diferite de la individ la individ, dar cu siguranta ele exista prin atitudinea 
reala pozitiva atat a beneficiarului cat si a celor din comunitate, prin faptul ca sunt intelesi si 
tolerati de membrii comunitatii, adeseori legandu-se chiar si prietenii intre ei. 

MOTTO ,, SA RECUNOSTI DEFICIENTA UNUI INDIVID ESTE BINE, SA-I AMELIOREZI STAREA SAU 
SA-L VINDECI ESTE MULT MAI BINE. SA-L REDAI VIETII SOCIALE ESTE TOTUL." PEARL BUCK". 

 
 Alte aspecte: 

Alte aspecte destul de importante in practicarea modelului de buna practica ar fi abordarea 
si modul de activitati al fiecarui individ in parte in functie de dorinte, abilitati si capacitate, dar 
si toleranta, gradul de intelegere, rabdarea si mai ales afectiunea si dragostea terapeutului atat 
pentru meserie cat si individ, iar rezultatele nu intarzie sa apara. Pas cu pas si mana in mana 
terapeutul si individul vor descoperi in truda si daruire drumul anevoios de cele mai multe ori al 
implinirii sufletesti si chiar al succesului. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Draganesti-Olt, nr. 7,mun. Slatina, jud.Olt, 

nr.tel.: 0372713562 

www.dgaspcolt.com  

 

   

 

 

 

 

 

http://www.dgaspcolt.com/
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Centrul de servicii socio medicale Cluj  

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala si Medicala din subordinea Consiliului Local al Municipiului Cluj-
Napoca 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de servicii socio medicale Cluj 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi pentru copii  
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de Servicii Socio-Medicale functioneaza ca si componenta a Directiei de Asistenta 

Sociala si Medicala din anul 2010, oferind urmatoarele servicii: consult medical neurologic, 
kinetoterapie, masaj medical, servicii sociale, consiliere psihologica, psihopedagogie, logopedie, 
fiziokinetoterapie, hidrokinetoterapie, activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata 
independente si a abilitatilor sociale ale copiilor, dar si grupuri de suport pentru copii si parinti. 

Centrul de Servicii Socio-Medicale respecta strategia nationala „O societate fara bariere 
pentru persoane cu dizabilitati” si aplica principiile de baza in activitatea pe care o realizeaza, in 
special principiul „Nimic pentru noi, fara noi!” 

Echipa multidisciplinara a centrului formata din - sef centru, medic, 4 kinetoterapeuti, 2 
maseuri, psiholog, psihopedagog, asistent social, logoped si fiziokinetoterapeut- lucreaza 
impreuna pentru a realiza o evaluare complexa a situatiei beneficiarului si a asigura servicii de 
calitate, in conformitate cu standardele in vigoare ( conform Ordinului 288 din 2004 pentru 
aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei 
drepturilor copilului si Ordinului 25 din 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 
privind centrul de zi pentru copii cu dizabilitati).  

Centrul de Servicii Socio-Medicale are la dispozitie un spatiu format din: 2 sali activitati 
kinetoterapie, 2 sali activitati de masaj si fiziokinetoterapie, 1 sala activitati psiholog, 1 sala 
activitati psihopedagog, 1 sala de consultatii medic neurolog, 1 sala activitati de logoped, 1 bazin 
terapeutic, 1 sala activitati de asistenta sociala. Infrastructura centrului, aparatele moderne de 
kinetoterapie si fizioterapie, precum si gradul sporit de accesibilitate sustinut de existenta unei 
rampe de acces, a unui scaun lift pentru deplasarea intre etaje, accesibilizarea bailor, precum si 
posibilitatea de transport gratuit cu masina adaptata de la domiciliu pana la centru si inapoi, 
sustine acordarea unor servicii de calitate in cadrul centrului.  

Echipa de specialisti ofera servicii adaptate nevoilor identificate si tin cont in acordarea 
acestora de dorinta si parerea beneficiarilor si a apartinatorilor realizand cu un program 
individualizat in functie de specificul afectiunilor si a potentialului de recuperare. Echipa de 
specialisti participa la cursuri de formare continua, specializandu-se tot mai mult in fiecare an, 
tocmai pentru a acorda servicii de calitate in cadrul centrului si a invata noi metode/tehnici de 
lucru/de abordare. Serviciile de interventie timpurie oferite de catre centru au un impact 
semnificativ asupra familiei copilului cu nevoi speciale. Interventia precoce are ca avantaj o rata 
de recuperare mai mare tinand cont ca plasticitatea cerebrala este maxima in primii doi ani de 
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viata, precum si Imbunatatirea stimei de sine a parintilor, a atitudinii fata de copil, Imbunatatirea 
informarii si abilitatilor de a-si ajuta propriul copil.  

Beneficiile sociale ale interventiei timpurii conduc la scaderea dependentei copilului de 
institutiile statului, cresterea capacitatii familiei de a relationa cu copilul cu nevoi speciale cu 
posibilitatea chiar de integrare socio-economica. 

De asemenea, se realizeaza campanii de informare in comunitate in vederea informarii cu 
privire la misiunea, obiectivele, criteriile de admitere si serviciile pe care centrul le realizeaza si 
pentru sensibilizarea comunitatii cu privire la problematica referitoare la copiii cu dizabilitati si 
a drepturilor pe care acestia le au. 

Apartinatorii beneficiaza de sesiuni de informare si grupuri de suport in vederea depasirii 
situatiilor problematice cu care se confrunta si sunt informati cu privire la legislatia in domeniu 
sau teme specifice privind copiii (ex. dezvoltare, comunicare, reguli, jocuri etc.) 

Admiterea beneficiarilor in cadrul centrului se realizeaza in urma evaluarii complexe 
realizata de echipa de specialisti a centrului, iar recomandarile cu privire la serviciile de care au 
nevoie copiii tin cont de nevoile identificate in cadrul evaluarii realizate. In urma admiterii 
beneficiarului, se intocmeste planul de interventie personalizat, plan realizat de catre echipa 
multidisciplinara cu implicarea/consultarea beneficiarului sau a apartinatorului. Frecventa in 
terapie a copiilor se stabileste pornind de la nevoile identificate in urma consultatiei medicale si 
tinand cont de starea de sanatate a copilului. 

  Toate activitatile centrului sustin reintegrarea si pregatirea copiilor pentru o viata 
independenta, sustinand familia si totodata comunitatea din care fac parte. 

 Centrul de Servicii Socio-Medicale tine cont de parerea beneficiarilor prin aplicarea 
chestionarelor de satisfactie anuale, astfel ca apartinatorii se identifica, ca fiind parteneri ai 
specialistilor in procesul de luare a deciziilor. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Echipa de specialisti a Centrului de Servicii Socio-Medicale urmareste depistarea precoce a 
tulburarilor de dezvoltare cu risc de aparitie a handicapului neuropsihomotor la copii (varsta 0-2 
ani), dar si oferirea unei interventii timpurii continue pana la atingerea unui grad optim de 
recuperare in cadrul centrului prin programe specializate si individualizate in functie de 
potentialul de recuperare, fapt unic la nivelul municipiului Cluj-Napoca. 

Frecventa crescuta recomandata de catre medicul neurolog pediatru al centrului pentru 
copii in ce priveste terapiile de recuperare oferite in cadrul centrului sustine procesul de 
recuperare, bazandu-se pe nevoile identificate de catre echipa multidisciplinara. In stabilirea 
programului pentru beneficiari, se tine cont de programul acestora in functie de varsta ( ex. 
program de somn, gradinita, scoala etc.) si de programul apartinatorului, sustinand astfel familia 
pentru complianta in frecventarea terapiilor de recuperare din centru. 

In centru se ofera posibilitatea copiilor de a efectua terapii complexe si complete, in aceeasi 
incinta, inclusiv hidrokinetoterapie in bazin terapeutic fapt de asemenea unic la nivelul 
municipiului Cluj-Napoca. Infrastructura, aparatura moderna la standardele in vigoare precum si 
specializarea continua si expertiza excelenta a personalului centrului sustin acordarea unor 
servicii de calitate conform standardelor. 

Echipa de specialisti ofera servicii adaptate nevoilor identificate si tin cont de 
dorinta/parerea beneficiarilor si a apartinatorilor, implicandu-i in mod activ in procesul de luare 
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a deciziilor. Echipa de specialisti participa la cursuri de formare continua, specializandu-se pe 
domeniul profesional, avand ca rezultat acordarea de servicii de calitate. 

 In vederea realizarii informarii comunitatii cu privire la serviciile acordate, un aspect 
esential este faptul ca beneficiarii si apartinatorii centrului realizeaza in mod direct informarea 
altor persoane cu privire la serviciile oferite. De asemenea, un aspect unic este faptul ca 
apartinatorii se implica in activitatile din cadrul centrului – ex. in activitatile de socializare a 
copiilor- ajutand la realizarea acestora prin prezentarea unor informatii/experimente din propriul 
domeniu de activitate.  

 Apartinatorii beneficiarilor, participand la activitatile din cadrul centrului, preiau modelul 
si au initiativa de a ajuta alte persoane prin implicarea directa in activitati, determinand cresterea 
gradului de empatie pentru ceilalti si a responsabilitatii in sustinerea altor persoane. 

 Impartasirea experientelor proprii in cadrul grupurilor de suport pentru parinti este un real 
castig pentru ceilalti apartinatori care participa la aceste activitati, oferind idei noi, dar si 
sustinere pentru depasirea problemelor/dificultatilor cu care familia se confrunta. 

 Accesarea serviciilor centrului nu este conditionata de existenta certificatului de handicap 
sau de bilet de trimitere, astfel ca pentru a beneficia de servicii copilul indeplineste criteriul de 
admitere al centrului, respectiv domiciliul in municipiul Cluj-Napoca, diagnostic neurologic. 
 Serviciile acordate conform contractului dintre beneficiar si centru sunt gratuite. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Comunitatea din care fac parte beneficiarii este informata cu privire la serviciile oferite in 
cadrul centrului si este sensibilizata prin intermendiul campaniilor in ce priveste problematica 
copiilor cu dizabilitati, astfel incat este sustinuta integrarea acestor copii/ a familiilor din care 
provin in comunitate. 

 Beneficiile sociale ale interventiei timpurii sunt legate de scaderea dependentei copilului 
de institutiile statului, precum si cresterea capacitatii familiei de a relationa cu copilul cu nevoi 
speciale, crescand calitatea vietii prin integrarea sociala si autonomie psihomotorie. 

 Rezultatele foarte bune ale centrului, precum si adresabilitatea crescuta au scos in 
evidenta importanta constientizarii de catre parinti a interventiei precoce in recuperare. Acestea 
sunt demonstrate de intrarea in terapie pe decursul a ultimilor doi ani a unui numar de 44 de 
beneficiari, majoritatea fiind sugari. Recuperarea foarte buna obtinuta prin interventia timpurie 
este demonstrate prin iesirea din terapie a unui numar de 29 copii indecursul a doi ani, fapt care 
confirma utlilitatea si calitatea serviciilor oferite. Aceste rezultate obtinute de catre echipa 
multidisciplinara in colaborare cu beneficiarul si apartinatorii acestuia determina sanse reale de 
integrare in comunitate, copilul nefind ulterior incadrat in grad de handicap, acesta fiind 
recuperat in limitele diagnosticului neurologic. 

Sustinerea oferita apartinatorilor copiilor pe tot parcursul frecventarii activitatilor 
desfasurate in cadrul centrului ii incurajeaza sa depaseasca situatiile dificile cu care se confrunta, 
ii informeaza si ii invata cum sa faca fata anumitor situatii/provocari, ii ajuta si ii determina sa 
constientizeze importanta continuarii terapiilor la domiciliu a exercitiilor/activitatilor invatate de 
la specialisti, contribuind astfel la procesul de recuperare, . 

Scopul final al centrului este maximizarea potentialului copilui de varsta mica si nu numai 
pentru atingerea maximului de dezvoltare tinand cont de diagnosticul neurologic. 
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 Alte aspecte: 
Serviciile sociale acordate in cadrul CSSM au cu grad maxim de accesare in comunitatea 

clujeana, si raspund nevoilor comunitatii, fiind flexibilile si adaptate in functie de schimbarile ce 
apar in comunitatea locala. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

P-Ta Unirii Nr.1 Cluj-Napoca, Jud Cluj, 

nr.tel.: 0264599316 

www.dasmclujnapoca.ro  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dasmclujnapoca.ro/


                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 144  

 

Centrul multifunctional pentru servicii sociale integrate Tara minunilor, judetul 
Cluj  

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala si Medicala din subordinea Consiliului Local al Municipiului Cluj-
Napoca 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul multifunctional pentru servicii sociale integrate Tara minunilor 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi pentru copii: copii in familie, copii separati sau in risc de separare de parinti 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Serviciul social Centrul de zi ”Tara Minunilor” acronim: CZTM, cod serviciu social 8891CZ-C-

II, este infiintat si administrat de furnizorul de servicii Directia de Asistenta Sociala si Medicala, 
cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 1, acreditat conform Certificatului de 
acreditare Seria AF Nr. 000650, eliberat la 17.04.2014 de Ministrul muncii, familiei, protectiei 
sociale si persoanelor varstnice.  Centrul de zi “Tara Minunilor” a fost infiintat cu scopul asigurarii 
unor conditii de ingrijire si educatie adecvate pentru copiii de varsta prescolara, cu varste intre 3 
si 6 ani, din comunitatea Pata Rat si din cartierul Someseni, pentru integrarea lor in invatamantul 
de masa si prevenirea separarii copilului de familia sa. (Acesta este parte a Directiei de Asistenta 
Sociala si Medicala, din anul 2007, cand a fost preluat de la DGASPC Cluj) Scopul serviciului social 
Centrul de Zi ”Tara Minunilor” este acela de a facilita integrarea sociala si educationala a copiilor 
din familiile beneficiare, in colaborare cu celelalte structuri ale Directiei de Asistenta Sociala si 
Medicala, precum si cu alti furnizori de servicii sociale publici ori privati, care actioneaza in acelasi 
scop. Serviciul social Centrul de Zi ”Tara Minunilor” functioneaza cu respectarea prevederilor 
cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 
292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 272 / 2004 (republicata) privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului, precum si ale altor acte normative secundare 
aplicabile domeniului; Standard minim de calitate aplicabil: Ordin. nr. 24 din 4 martie 2004 pentru 
aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, Ordin 286/2006 pentru 
aprobarea normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a normelor 
metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie, Ordin 288/2006 pentru 
aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei 
drepturilor copilului, Ordin nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului 
pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform 
legii, cu beneficiarii de servicii sociale. Activitatile derulate in prezent sunt in principal orientate 
pe trei mari componente: 

– Integrare socio-educativa – activitati educative si sociale pentru copii, consiliere 
psihopedagogica, psihologica si educatie/recuperere limbaj. 

– Servicii de asistenta medicala si asigurarea bunastarii copilului – activitati de igiena 
personala, de dezvoltare a deprinderilor de igiena personala, asigurarea accesului la servicii 
medicale, asigurarea medierii pentru inscriere la medicul de familie (dupa caz), asigurarea 
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diagnosticului medical si medicatie prin medici de specialitate. De asemenea, centrul asigura 
pentru beneficiarii sai doua mese pe zi si o gustare. 

– Servicii de faciltyng, parenting, re/integrare sociala pentru familiile copiilor – consiliere 
sociala a parintilor, mediere/accesare servicii comunitare. 

Pe langa aceste activitati, Centrul de zi realizeaza periodic campanii de informare in 
comunitatile de adresabilitate cu privire la serviciile oferite in cadrul centrului, organizeaza 
sedinte in care parintii sunt consultati cu privire la activitatile derulate si sunt informati cu privire 
la evolutia copiilor in cadrul centrului, dar si posibilitatile de insertie scolara a copiilor. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Centrul de zi ”Tara Minunilor” este un serviciu social inovativ prin implementarea de servicii 
care au ca scop integrarea educationala a copiilor de varsta prescolara de etnie roma din 
comunitatea marginalizata Pata Rat, substituind activitatile din gradinite de masa la care de multe 
ori aceasta categorie de copii nu are acces.  

Serviciile sunt centrate pe respectarea dreptului la educatie si participare a copiilor 
apartinand grupurilor sociale multiculturale . 

Integrarea sociala si prevenirea separarii copilului de familie se realizeaza pornind de la 
nevoile de baza precum asigurarea unor conditii de igiena, sanatate, asigurarea a doua mese pe 
zi pentru toti copiii beneficiari ai centrului, asigurarea transportului din comunitate la centru si 
inapoi.  

De asemenea centrul ofera activitati de educatie nonformala pentru copii (dezvoltarea 
abilitatilor de viata prin joc si interactiune de grup), activitati de dezvoltare si recuperare limbaj, 
activitati de consiliere individuala si de grup pentru parinti (scoala parintilor, consiliere psiho-
sociala). Echipa centrului colaboreaza cu familia copiilor si cu institutii publice si private din 
comunitate care contribuie la asigurarea integrarii socio-educative a beneficiarilor centrului de 
zi.  

Centrul a fost reabilitat si modernizat prin proiectul „Centru multifunctional de servicii 
sociale integrate Tara Minunilor” contractat de municipiul Cluj-Napoca, in calitate de beneficiar, 
pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 
prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major 
de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul „Poli de 
crestromaere”, categoria de operatiuni: reabilitarea infrastructurii sociale. Astfel ca serviciile 
acordate sunt diversificate si oferite de o echipa multidisciplinara pregatita sa lucreze cu copii in 
situatie de risc socio-economic si cu multiple vulnerabilitati familiale, numarul beneficiarilor 
crescand de la 30 la 62. 

Centrul este amplasat intr-o zona accesibila familiilor care locuiesc in comunitatea 
marginalizata Pata Rat si comunitatii din cartierul Someseni. Centrul valorizeaza implicarea 
comunitatii prin voluntari care deruleaza activitati de socializare pentru beneficiarii centrului. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Centrul de zi acorda anual servicii sociale unui numar aproximativ de 50 de copii cu varste 
cuprinse intre 3 si 6 ani si 27 de elevi care provin din zona marginalizata Pata Rat. De la an la an 
numarul elevilor creste cu aproximativ 6. 

In fiecare an sunt inscrisi la scoala un numar aproximativ de 20 de copii care mai apoi sunt 
monitorizati.  
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Centrul prin personalul de specialitate monitorizeaza in permanenta situatia familiala, 
scolara si sociala a beneficiarilor pentru asigurarea unei integrari optime. 

Prin personalul de specialitate centrul asigura consiliere psihologica apartinatorilor cu 
privire la aspectele de dezvoltare personala, parenting, consiliere individuala, educatie pentru 
sanatate, sprijin in intocmirea actelor de stare civila, acompaniere pentru rezolvarea situatiilor 
personale cu privire la drepturile de a beneficia de protectie sociala.  

Impactul asupra comunitatii este acela ca de la an la an numarul copiilor care au acces la 
sistemul de educatie creste. de asemenea constientizarea rolului educatiei in randul parintilor 
este, consideram noi ca fiind un rezultat cu impact in comunitate.  

integrarea sociala , integrarea pe piata fortei de munca a cel putin 5 persoane anual din 
randul comunitatii rome cu sorijinul departamentelor de specialitate ale furnizorului de servicii. 

 
 Alte aspecte: 

Centrul de zi este printre primele servicii sociale care o oferit din 2003 servicii unor categorii 
marginalizate. Acesta a fost reabilitat si modernizat prin proiectul „Centru multifunctional de 
servicii sociale integrate Tara Minunilor” contractat de municipiul Cluj-Napoca, in calitate de 
beneficiar, pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-
2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, 
Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul „Poli 
de crestromaere”, categoria de operatiuni: reabilitarea infrastructurii sociale. Astfel ca serviciile 
acordate sunt diversificate si oferite de o echipa multidisciplinara pregatita sa lucreze cu copii in 
situatie de risc socio-economic si cu multiple vulnerabilitati familiale, numarul beneficiarilor 
crescand de la 30 la 62, calitatea serviciilor a crescut si este in continua dezvoltare, adaptata 
cerintelor specifice. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

 P-Ta Unirii Nr.1 Cluj-Napoca, Jud Cluj, 

 nr.tel.: 0264599316 

www.dasmclujnapoca.ro  

 

   

 

 

 

 

 

http://www.dasmclujnapoca.ro/
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Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp O Noua Viata, Centrul de 
servicii de recuperare neuro-motorie pentru persoane adulte cu handicap, Suceava  

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava 
 

 Denumirea serviciului social:  
Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp O Noua Viata, Centrul de servicii de 
recuperare neuro-motorie pentru persoane adulte cu handicap, Suceava 
 

 Tipul serviciului social:  
centru de zi de recuperare 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de Servicii de Recuperare Neuro-Motorie pentru Persoane Adulte cu Handicap a fost 

infiintat septembrie 2016 , cu fonduri din partea Asociatiei Blijdorp Belgia si sprijin voluntar din 
partea Asociatiei parintilor cu copii cu nevoi speciale. 

Centrul dispune de o baza materiala adaptata - 2 cabinete psihologice, sala kinetoterapie, 
cabinet pentru asistenta sociala, cabinet medical, sali ergoterapie ( lucru manual si tesut, modelaj 
lut, bricolaj, deprinderi de viata, hartie noua), atelier Scris-citit, atelier Stiinte, atelier 
Matematica, atelier IT, atelier Jocuri de masa, sala conferinte, bai si toalete adaptate, spatiul 
exterior adaptat. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 
 primul centru de recuperare de zi pentru adultul cu dizabilitati din judetul Suceava 
 din 2017 am initiat un program de hipoterapie pentru persoanele cu TSA in parteneriat cu o 

ferma de cai. 
 de la infiintare, programul comunitar bazat pe voluntariat, ”Impreuna” pornind de la 

prevederile „Strategiei nationale de actiune comunitara” a fost extins si pentru adultii cu 
dizabilitati.  

Avem semnate parteneriate cu un numar de peste 10 institutii universitare, scolare si prescolare 
din municipiul Suceava. Programul de voluntariat se deruleaza pe doua directii: 

   a. colaborare in organizarea unor actiuni 
   b. participarea grupului de voluntari din scoala respectiva la activitatile curente derulate in   
        centru. 
 marsul „Pledoarie pentru demnitate”, organizat impreuna cu Asociatia Parintilor cu Copii cu 

Nevoi Speciale Suceava, desfasurat anual pe 3 Decembrie, de Ziua internationala a 
persoanelor cu handicap. La aceasta actiune invitam toate ONG-urile cu activitate in domeniul 
social, partenerii din programul „Impreuna”, autoritatile locale. 

 actiuni denumite Normalitate, in care adultii au servit masa in restaurante sucevene 
 tabere la munte si la mare, impreuna cu Asociatia Parintilor cu Copii cu Nevoi Speciale 
 din 2017, pe 3 Decembrie organizam actiunea Acceptare si integrare, cu invitati din 

invatamantul de masa, familii cu copii cu dizabilitati care sunt integrati in institutii scolare, 
reprezentanti ai autoritatilor 
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 prin parteneriatul cu Asociatia Blijdorp Belgia, se organizeaza anual sesiuni de formare in 
domeniul recuperarii-reabilitarii persoanelor cu dizabilitati mentale si asociate, in Belgia si in 
Suceava 

 periodic, organizam sesiuni de formare a personalului si parintilor de catre echipa de 
specialisti a centrului. 

 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
 2014- centrul de zi a castigat concursul ’’Europ’Affiche’’ – Europa Cetatilor si Palatelor, editia 

a- III-a, proiect cofinantat de Ambasada Frantei In Romania si organizat de Consiliul Judetean 
Suceava, DGASPC Suceava si Fundatia Jerome Lejeune, Franta. In 2015, 3 beneficiari ai 
Centrului de Adulti, insotiti de 3 educatori, au efectuat o vizita la Parlamentul European de 
la Brussel, Belgia, la invitatia domnului europarlamentar Cristian Busoi, ca urmare a castigarii 
editiei cu numarul 3 a concursului Europe’ Affiche. 

 derularea unor actiuni anuale Ziua Portilor Deschise, pentru familiile adultilor si colaboratori 
 colaborarea cu Special Olympics, cu participare la toate competitiile nationale organizate. 
 parteneriate cu diferite institutii scolare din Belgia si Olanda, in vederea desfasurarii practicii: 

Haute Ecole Lucia de Brouckere Institut Superior Pedagogique et Economique din Belgia , 
Universitatea Hasselt din Belgia, Scoala ,,Maria Montessori’’ din Olanda. 

 din anul 2016 participam cu un grup de beneficiari, insotiti de personal, la tabara de creatie 
organizata de Muzeul Astra, Sibiu, in cadrul careia copiii sunt implicati in diverse ateliere de 
lucru. 

 anual, studentii Facultatii de kinetoterapie, Universitatea Stefan cel Mare, Suceava, 
efectueaza practica de specialitate in cadrul centrului 

 2015-2016 – adulti cu dizabilitati din centrul de zi au facut parte din grupul tinta al proiectului 
european Autistic adults training for new opportunities, al carui scop a fost analiza 
posibilitatilor de integrare pe piata muncii, in Europa, a adultilor cu TSA. Unul dintre 
partenerii proiectului a fost Asociatia Blijdorp Romania, cea care a infiintat centrele din 
Complexul Blijdorp-O noua viata. 

 
 Alte aspecte:  

Prin programul de voluntariat Impreuna avem ca obiectiv, inca de la infiintare, recuperarea-
reabilitarea copilului cu dizabilitati si prin relationarea si integrarea in grupuri de scolari cu 
dezvoltare normala, realizat prin: 

a.    organizarea la nivelul centrului a unor activitati comune  
       ( ateliere de lucru, dans popular, carnavaluri, Ziua internationala de constientizare a autismului,   
        Ziua sindromului Down, Ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati, 1 Iunie, Martisorul,   
        Craciunul, Mos Nicolae); 
b.    participarea copiilor cu dizabilitati la actiuni in institutii scolare ( ateliere de lucru, activitati   
       sportive); 

 Un obiectiv permanent este consilierea si formarea parintilor in ceea ce priveste acceptarea 
dizabilitatii copilului lor, modul de abordare a nevoilor acestora si rolul familiei ca partener in 
procesul de recuperare si reabilitare, prin:  

a.    intalniri individuale echipa – familie; 
b.    intalniri pe grupe a parintilor care au copii cu acelasi diagnostic; 
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c.   actiuni de tipul Porti Deschise, in care familia a observat modul de lucru cu propriul copil;
   d.    Work- shop-uri pe diferite teme; 

e.    programul Frati – Surori, in cadrul caruia, ceilalti copii ai familiei au putut intelege ca    
centrul de recuperare reprezinta pentru fratele/ sora cu dizabilitati, ceea ce gradinita sau scoala   
reprezinta pentru ei. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Bdul. George Enescu, nr. 16, Suceava, 

nr.tel.: 0230520172 

http://www.dpcsv.ro/ro/post/2014/9/25/complexul-de-recuperare-neuro-psiho-motorie-
blijdorp-o-noua-viata-suceava/  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpcsv.ro/ro/post/2014/9/25/complexul-de-recuperare-neuro-psiho-motorie-blijdorp-o-noua-viata-suceava/
http://www.dpcsv.ro/ro/post/2014/9/25/complexul-de-recuperare-neuro-psiho-motorie-blijdorp-o-noua-viata-suceava/
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Caminul Pentru Persoane Varstnice "Sf. Spiridon", Judetul Galati 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala si Servicii Publice Galati 
 

 Denumirea serviciului social:  
Caminul Pentru Persoane Varstnice "Sf. Spiridon" 
 

 Tipul serviciului social:  
serviciu social cu cazare pentru persoane varstnice 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Deschiderea catre comunitate este in opinia noastra modelul de buna practica pe care il 
prezentam. Un prim aspect demn de mentionat este proiectul de modernizare finantat prin POR 
2007 - 2014 (Cod SMIS 3520), care a dus la cresterea gradului de confort al seniorilor, am mentinut 
la standarde ridicate gradul de confort pe care il oferim. Acum continuam procesul de crestere a 
gradului de confort prin implementarea celui de al doilea proiect finantat prin POR 2014 - 2020 
(cod SMIS 118442). Creem la o institutie cat mai "verde" prin reducerea amprentei de carbon. 
Rezultatul final se va regasi in consumuri energetice mai mici, iar contributia de intretinere a 
persoanelor varstnice nu va suporta cresteri. Concomitent cu investitiile in infrastructura, am 
permeabilizat granitele institutionale, astfel ca acest camin a devenit osmotic. Acest lucru 
presupune Incheierea de parteneriate locale si nationale care duc implicit la cresterea gradului 
de satisfactie al seniorilor. Proiecte de suflet pe care le implementam: schimburile 
intergenerationale (facilitam contactele cu copii si tineri) si colaborarea cu asociatiile de ocrotire 
a animalelor, facilitam contactul varstnicilor cu animale care au fost salvate. Gradul de satisfactie 
al acestor demersuri este de 96%. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 
Schimbul intergenerational , evitarea izolarii sociale si psihologice; 
Initierea terapiilor asistate de animale; 
Mentinerea costului de intretinere la nivel acceptabil pentru varstnic si familia sa. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
Scaderea cu 25% a adictiilor; 
Scaderea imobilitatii sociale si fizice cu 32%; 
Efect direct asupra starii de sanatate, se inregistreaza beneficii vizibile ;a nivelul intregii 
comunitati de seniori; 
Imagine pozitiva a caminului in randul membrilor comunitatii galatene. 
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 Alte aspecte: 

Seniorii cazati in camin sunt tratati permanent ca parteneri in furnizarea serviciului social si nu 
ca actori pasivi, ca "receptori". Toti pasii inainte sunt facuti numai dupa consultarea beneficiarilor. 
Opinia dumnealor conteaza.  

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str. Domneasca Nr.160 C, 800163, Mun. Galati, Jud Galati, 

nr. tel: 0236479414 

www.caminvarstnici.ro  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caminvarstnici.ro/
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Centrul social-medical pentru ingrijirea persoanelor varstnice -  Parohia „Sf. 
Gheorghe”Harja, judetul Bacau 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Parohia „Sf. Gheorghe” Harja 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul social-medical pentru ingrijirea persoanelor varstnice 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu social-medical rezidential 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
1. Terapia spirituala este relevanta pentru toate persoanele varstnice institutionalizate, cu 

boli cronice/ terminale, persoane cu dizabilitati deoarece este singura alternativa viabila pentru 
evitarea traumei plecarii din propria casa sau a copiilor/rudelor, oferindu-le maximum de 
autonomie, respectul demnitatii umane, individualitatii. Terapia spirituala, acolo unde este 
practicata amelioreaza suferintele oricarei persoane prin faptul ca responsabilizeaza. Varstnicul 
isi cunoaste indatoririle de zi cu zi si anume, sa se roage, sa ofere timp meditatiei cu privire la 
relatia dintre el si divinitate, sa se impartaseasca, sa tina cont si sa se ingrijeasca de ceea ce 
mananca (in timpul postului), de ceea ce vorbeste, de ceea ce gandeste, lucruri care il fac sa se 
simta util, gasindu-si astfel un scop pentru a trai, gandindu-se astfel mai putin la suferintele fizice. 
Beneficiarii complexului rezidential descopera prin participarea la activitatile terapiei spirituale 
un nou suport moral si afectiv, fie el in relatia cu preotul / consilierul spiritual, fie in relatia cu 
divinitatea sau cu ceilalti colegi care iau parte la acelasi serviciu religios. In plus, programul ofera 
posibilitatea implicarii in activitati social recreative, in limita particularitatilor fizice si psihice, 
incurajand contactele interumane. Serviciul vine si in sprijinul familiei, apartinatorilor prin 
reducerea suprasolicitarii lor si informarea corecta privind tehnicile de recuperare psiho-socio-
spirituala. 

2. Activitati economice de tip intreprindere sociala 
Ferma de animale – inaugurata In anul 2013, ferma de animale este principalul furnizor de 

lapte, oua si carne necesare pentru alimentatia sanatoasa si de calitate a varstnicilor.  
Sera de legume - si-a Inceput activitatea In anul 2016 cu scopul de a furniza pe langa 

alimentele de la ferma si legume, care sunt consumate atat proaspete, cat si conservate. 
Brutarie / Patiserie – cladirea a fost inaugurata in anul 2015, se afla In curtea Centrului 

rezidential si asigura painea si produsele de patiserie recomandate de medicul nutritionist 
varstnicilor, dar si angajatilor, contracost. 

Atelier de lumanari – este activitatea principala de petrecere a timpului liber atat pentru 
varstnici, cat si pentru centrul de copii din cadrul institutiei, in timp afacerea s-a facut cunoscuta, 
iar acum oferim lumanari contra-cost ca marturii pentru nunta sau ca simple obiecte decorative. 

Parastase – realizate pentru cei adormiti de catre rudele, familiile lor. Serviciul este realizat 
in cantina centrului de catre preotii din cadrul Parohiei “Sf. Gheorghe”. Parastasele se ofera in 
special beneficiarilor acestei institutii, batrani si copii, dar si rudelor, apropiatilor persoanelor 
care fac pomenirea.  
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 Elementele de noutate si originalitate: 
Terapia spirituala si Centrul de zi pentru copii ``Sf. Dionisie Exiguul`` - 1. Terapia spirituala 

are la baza cunoasterea Conceptului Holistic si Metafizic despre om, lume si viata si abordeaza 
omul ca fiind o fiinta multidimensionala de origine divina si natura spirituala, respectiv omul este 
o fiinta complexa de lumina spirituala, constiinta vie. Terapia Spirituala are la baza cunoasterea 
Sfintei Scripturi si a Sfintelor Taine, dar si noile cercetari si descoperiri ale fizicii cuantice care au 
dovedit ca Universul este format din energie si informatie. Lumina Scanteii Divine din adancul 
sufletului nostru, radiaza necontenit si-i da viata Sufletului si acesta la randul lui ii da viata 
trupului, il insufleteste si-l vitalizeaza, acesta radiind lumina iubirii si a vietii vesnice. 

Boala, din punctul de vedere al Conceptului Holistic si Metafizic este privita ca „o sansa” 
data omului de a se intoarce la Creatorul vietii sale, Dumnezeu, si la propriul sau Sine Real Etern, 
nefiind abordata ca o pedeapsa, ci ca o urmare a dizarmoniilor sufletesti, conform „Legii Cauzei 
si a Efectului”. Pentru omul normal, respectiv pentru omul nestiutor sau omul neduhovnicesc, 
boala constituie totodata o premisa a cresterii spirituale, a contemplarii lui Dumnezeu si inceputul 
vietii noastre duhovnicesti, prin respectarea ”Legii Iubirii”, respectiv a Legii lui Iisus, dupa 
indemnul Sfintei Scripturi care ne spune: „Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau din toata inima ta 
si din tot sufletul tau si din toata puterea ta si din tot cugetul tau, iar pe aproapele tau ca pe tine 
insuti” (Marcu, Cap. 12, 30). Respectand aceasta Lege Divina in viata de zi cu zi, ne vom putea 
vindeca de orice suferinta sau boala. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Centrul social-medical de ingrijire a persoanelor varstnice, reuseste sa previna agravarea 
dependentei persoanelor varstnice si mentinerea acestora intr-o permanenta acceptanta fata de 
comunitatea centrului, dar si posibilitatea unei perspective de reintegrare familiala. 

Rezultatele si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
- crearea unei atmosfere familiale; 
- asigurarea si garantarea unui standard de viata care sa corespunda nevoilor celor varstnici; 
- socializarea persoanelor de varsta a treia, prin atragerea in activitati culturale, ergoterapie; 
- regasirea sentimentului de utilitate prin implicarea in diverse activitati; 
- respectarea intimitatii si confidentialitatii in procesul de asistare; 
- dezvoltarea unei relatii bazate pe incredere si acceptare; 
- obtinerea de rezultate pozitive – cand medicina nu are resurse suficiente pentru a trata trupul, 

sa ne oferim sa tratam sufletul; 
- trairea unei vieti demne, oricat de scurta ar fi aceasta; 
- cultivarea si armonizarea relatiei beneficiar – salariat avand la baza sentimente de stima, 

empatie, prietenie, respect reciproc, solicitudine, apartenenta; 
- prevenirea instalarii si/sau agravarii starii de dependenta a persoanei varstnice prin extinderea 

serviciului de terapie spirituala; 
- cresterea gradului de profesionalizare a serviciilor prin componenta de formare si acreditare a 

retelei de terapie spirituala; 
- reducerea gradului de izolare si excludere sociala a persoanelor varstnice aflate in situatii de 

dependenta si reintegrarea lor in societate;  
- diminuarea fenomenului institutionalizarii prin acordarea serviciilor direct beneficiarilor si 

sustinerea familiei in ingrijirea persoanelor varstnice aflate in intretinere; 
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- scaderea numarului persoanelor cu diverse boli cronice/ psihice spitalizate prin acordarea de 
servicii de terapie psiho-socio-spirituala; 

- cresterea gradului de infomare a varstnicilor privind propriile drepturi sociale si oferta locala de 
servicii sociale; 

- sensibilizarea opiniei publice, a comunitatii dar si a autoritatilor locale privind nevoile grupului 
tinta si implicarea acestora. 

Furnizorul de servicii sociale relationeaza si comunica permanent cu alti furnizori si cu 
Intreaga comunitate, promoveaza o imagine pozitiva a beneficiarilor si cele mai bune practici, 
faciliteaza potentialilor beneficiari accesul la servicii fara discriminare de sex, varsta, religie, 
apartenenta etnica sau nationalitate, avand stabilite criterii obiective de eligibilitate si admitere 
specifice serviciilor sociale furnizate si resurselor disponibile..    Terapia spirituala este relevanta 
pentru toate persoanele varstnice institutionalizate, cu boli cronice/ terminale, persoane cu 
dizabilitati deoarece este singura alternativa viabila pentru evitarea traumei plecarii din propria 
casa sau a copiilor/rudelor, oferindu-le maximum de autonomie, respectul demnitatii umane, 
individualitatii. 

In plus, programul ofera posibilitatea implicarii In activitati social recreative, In limita 
particularitatilor fizice si psihice, Incurajand contactele interumane. Serviciul vine si In sprijinul 
familiei, apartinatorilor prin reducerea suprasolicitarii lor si informarea corecta privind tehnicile 
de recuperare psiho-socio-spirituala. 

Unii dintre varstnici au puterea de a gasi noi motivatii, de a se dedica unor activitati pe care 
si-au dorit dintotdeauna sa le realizeze. Celor care nu mai au puterea de a face acest lucru le 
ramane teama de moarte, singura care Ii mai mentine In viata, sau considerarea mortii ca singura 
alinare posibila pentru ei. Efortul de a gasi motivatii ne este propriu noua, celor tineri, convinsi 
fiind de faptul ca viata trebuie sa se subInscrie unui scop care sa-i confere sens si semnificatie. 
Ei, varstnicii, au Incetat, cei mai multi, sa mai caute sensul vietii lor. Traiesc pur si simplu, unii 
cu convingerea ca menirea noastra nu este aceea de a ne Intreba pentru ce traim, altii cu speranta 
ca poate Intr-o zi, lucrurile se vor schimba pentru ei. 

 
 Alte aspecte: 

Un aspect important este activitatea Centrului de zi pentru copii „Sf. Dionisie Exiguul” din 
cadrul Complexului rezidential de ingrijire a persoanelor varstnice, constituie un aspect important 
si un sprijin real in ingrijirea social-medicala a persoanelor varstnice institutionalizate, datorita 
schimbului intergenerational prin care copiii invata despre traditiile stramosesti si cum sa iubeasca 
si sa respecte varstnicii, iar acestia din urma, invata de la copii cum sa se adapteze in era 
tehnologiei si totodata isi alina dorul de copiii si nepotii lor. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: Sat Harja,  

Str. Principala, Nr. 127, Com Oituz, Jud. Bacau                                             

www.caminharja.ro  

    
 

http://www.caminharja.ro/


                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 155  

 

Centrul de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice – DAS Turda 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala Turda, jud. Cluj 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice 
 

 Tipul serviciului social:  
Centrul de ingrijiri la domiciliu 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice a fost infiintat alaturi de Centrul 

de zi in anul 2003 cand a fost semnat contractul de finantare in cadrul programului PHARE 2001 
Coeziune economica si sociala. Parteneri ai acestui proiect au fost: Primaria mun.Turda, Parohia 
Ortodoxa Oprisani II Turda, Asociatia ASISTMED Cluj-Napoca, Directia de Sanatate Publica si AJOFM 
Cluj. In anul 2005 o data cu infiintarea Serviciului Public de Asistenta Sociala, in subordinea directa 
a Consiliului Local Turda, Centrul de zi impreuna cu Centrul de ingrijiri la domiciliu a fost preluat 
in cadrul acestuia.  

 Furnizarea serviciilor de catre Centrul de ingrijiri la domiciliu s-a realizat inca din timpul 
derularii proiectului, cand a avut loc selectarea beneficiarilor. Categoriile de persoane care se 
pot inscrie la Centrul de ingrijiri la domiciliu sunt persoanele care au implinit varsta de pensionare 
si au domiciliul pe raza municipiului Turda. Un loc prioritar in acordarea serviciilor sociale, socio-
medicale sau medicale il ocupa persoanele varstnice care se gasesc in una dintre urmatoarele 
situatii: nu au familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, nu 
au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii, nu 
realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pt. asigurarea ingrijirii necesare, nu se 
poate gospodari singura sau necesita ingrijire specializata sau se afla in imposibilitatea de a-si 
asigura nevoile socio-medicale din cauza bolii ori a starii fizice sau psihice. 

Numarul actual al beneficiarilor Centrului de ingrijiri la domiciliu este 882. 
Scopul pentru care a fost infiintat centrul a fost acordarea de ingrijire si asistenta medicala, 

psiho-sociala si recuperare la domiciliul persoanelor varstnice 
Serviciile socio-medicale furnizate de catre Centrul de Ingrijiri la domiciliu sunt: 
- consiliere medicala si sociala 
- consiliere psihologica 
- kinetoterapie 
- asistenta medicala si ingrijire 
Personalul - 28 persoane: 1 medic, 2 asistente medicale, 2 kinetoterapeuti, 1 psiholog, 21 

ingrijitori la domiciliu, 1 sef centru. Din anul 2004 pana in anul 2007 numarul ingrijitorilor la 
domiciliu era mai redus, respectiv 7 persoane, urmand ca ulterior sa se angajeze un numar mai 
mare cauzat de cresterea nevoii la nivel de comunitate a solicitarilor persoanelor varstnice sau 
ale apartinatorilor de a fi ingrijite la domiciliu. 

Durabilitatea serviciului social este data de caracterul permanent al serviciilor 
sociomedicale furnizate si de numarul persoanelor varstnice care sunt luate in evidenta zilnic. 
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Replicabilitatea serviciului social este data de multumirea pe care o manifesta beneficiarii 
si apartinatorii cu privire la serviciile de ingrijire la domiciliu. 

Finantarea serviciului social se face din bugetul local. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Centrul de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice a fost infiintat cu scopul acordarii 
serviciile sociomedicale de ingrijire la domiciliu a persoanelor dependente sau semidependente 
care necesita acordarea acestor. La momentul accesarii programelor de finantare nu se putea 
preconiza succesul de care se bucura acum activitatea Centrului ingrijiri la domiciliu deoarece 
mentalitatea persoanelor varstnice in urma cu 15 ani era diferita si nu constientizau importanta 
socializarii cu persoanele de varste apropiate. Cei care isi doresc sa se numere printre beneficiarii 
serviciilor socio-medicale ale Centrului de zi este in crestere, la momentul actual fiind de 882. 

Unul dintre elementele de originalitate este ca Centrul de zi functioneaza alaturi de Centrul 
de ingrijri la domiciliu pentru persoane varstnice. Personalul de specialitate, respectiv, medicul, 
asistentele medicale, psihologul, kinetoterapeutii, asistentul social, deserveste ambele centre, 
oferind servicii socio-medicale de calitate in conformitate cu standardele in vigoare. Conducerea 
este asigurata de catre un singur sef de centru pentru ambele entitati.    

Baza de date a Centrului de zi era constituita pana in anul 2018 la nivel rudimentar, dar de 
la inceputul acestui an datele au fost introduce electronic, astfel evidenta beneficiarilor la nivelul 
centrului si statisticile fiind bine intocmite. Deoarece baza de date a Centrului de zi este comuna 
cu cea a Centrului de ingrijiri la domiciliu se poate oferi o viziune ampla asupra populatiei 
imbatranite la nivelul comunitatii turdene si la serviciile socio-medicale care vin in sprijinul 
acesteia.  

Un alt avantaj al faptului ca cele doua centre functioneaza sub o singura conducere si 
personalul specializat este comun il constituie faptul ca transferul beneficiarilor de la Centrul de 
zi spre Centrul de ingrijiri la domiciliu sau in sens invers se face foarte usor in urma evaluarii 
situatiei medicale sau sociale in care se afla si in functie de gradul de dependenta in care se 
incadreaza. La momentul transferului personalul are cunostinta de istoricul medical, social si 
familial al persoanei In cauza, iar beneficiarii acceseaza serviciile centrelor cu incredere.  

Din punct de vedere medical am initiat in acest an programul “telemedicina” prin care 
seniorii imobilizati la domiciliu pot sa isi evalueze starea de sanatate, li se masoara tensiunea 
arteriala, pulsul, printr-un aparat performant fiind transmise masuratorile la un centru medical 
din Bucuresti, medicii de acolo in timp de 10 minute transmitand rezultatul EKG si interpretarea 
lui cu recomandarea aferenta. Este o investitie foarte buna a autoritatii administrative locale, 
populatia varstnica izolata la domiciliu avand posibilitatea de a fi evaluate din punct de vedere 
medical.  

Beneficiarii centrului au beneficiat din partea prietenilor nostri din Olanda de sponsorizare 
cu aparatura in vederea deplasarii (carucioare, cadre de mers) dar si materiale medicale si produse 
absorbante. Activitatea Centrului de ingrijiri la domiciliu consta in serviciile sociomedicale pe care 
ingrijitorii la domiciliu le furnizeaza unui numar de aproximativ 100 persoane la care le asigura 
cele necesare unui trai zilnic: toaleta personala, cumparaturi, plata facturi, deplasari la medicul 
de familie, ajutor la prepararea si servirea mesei, efectuarea menajului usor. Medicul centrului, 
asistentele medicale, psihologul, kinetoterapeutii se deplaseaza zilnic la domiciliul perosanelor 
varstnice in vederea efecutarii consultatiilor si tratamentelor medicale, consilierii psihologice 
precum si a programelor de recuperare medical.  



                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 157  

 

Prin colaborarea Cantinei de Ajutor Social din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Turda, 
Centrul de ingrijiri la domiciliu, prin ingrijitorii la domiciliu, distribuie zilnic hrana persoanelor 
varstnice la domiciliul lor. 
   
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Serviciile socio-medicale furnizate de catre Centrul de ingrijiri la domiciliu sunt recunoscute 
in comunitatea turdeana ca fiind la un nivel de calitate ridicat, fapt care impune mentionarea 
rezultatelor si impactul acestora asupra beneficiarilor si comunitatii.  

Ca rezultate enumeram in cele ce urmeaza:  
 numarul mare al solicitarilor In ceea ce priveste Ingrijirea la domiciliu a persoanelor 

varstnice dependente sau semidependente in vederea realizarii activitatilor zilnice, numarul 
acestora fiind la momentul actual 882. 

 cresterea numarului serviciilor socio-medicale furnizate 
 cresterea calitatii furnizarii serviciilor 
 cresterea numarului persoanelor care datorita recuperarii medicale si a revaluarii starii de 

sanatate sunt transferate la Centrul de zi 
 cresterea numarului persoanelor recuperate partial sau total prin serviciile asigurate la 

domiciliu si incadrarea in alt grad de dependenta  
 cresterea contractelor de sponsorizare de materiale medicale, aparatura de recuperare si 

de ajutor in deplasare 
 cresterea numarului personalului de ingrijire la domiciliu 
 reducerea zilelor de spitalizare si scaderea costurilor de spitalizare 
 prevenirea si institutionalizare institutionalizarii persoanelor varstnice 
 diminuarea stresului familial in cazurile terminale 
 Impactul pe care activitatile Centrului de ingrijiri la domiciliu le are asupra beneficiarilor:  
 ameliorarea capacitatii fizice si intelectuale ale acestora 
 cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice 
 cresterea stimei de sine 
 cresterea sentimentului de securitate 
 facilitarea si Incurajarea legaturilor interumane, in special dezvoltarea atasamentului 

personalului fata de beneficiari si invers 
 crearea unui climat familial prin mentinerea persoanei varstnice in mediul de viata 
 -asigurarea Ingrijirilor socio-medicale la domiciliu si mentinerea beneficiarilor In mediul 

propriu unde recuperarea este mai rapida  
 redobandirea deprinderilor si abilitatilor de autoingrijire  
 Impactul pe care activitatile Centrului de ingrijiri la domiciliu le are asupra comunitatii: 
 schimbarea mentalitatii si atitudinii comunitatii cu privire la serviciile de ingrijire la 

domiciliu a persoanelor varstnice prin cresterea increderii in serviciile furnizate de 
personalul specializat 

 crearea de catre Centrul de ingrijiri la domiciliu a sentimentului de siguranta a 
apartinatorilor beneficiarilor in ceea ce priveste serviciile centrului si profesionalismul 
personalului   

 cresterea respectului comunitatii fata de profesia de „ingrijitor la domiciliu” 
 

 Alte aspecte: 
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Centrul de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice se numara printre primele centre 
de profil din tara. Un alt punct forte este functionarea acestui centru alaturi de Centrul de zi 
pentru persoane varstnice. Astfel este posibila constituirea unei baze de date la nivelul mun.Turda 
cu privire la populatia varstnica si la serviciile oferite in comunitate.Serviciile socio-medicale 
furnizate de catre Centrul de ingrijiri la domiciliu sunt asigurate de o echipa multidisciplinara 
constituita din 21 ingrijitori la domiciliu, un medic, doi kinetoterapeuti, doua asistente medicale, 
un asistent social si un psiholog. Medicul, kinetoterapeutii, asistentul social, psihologul si 
asistentele medicale ofera serviciile si in cadrul Centrului de zi. Seful centrului asigura si 
coordonarea Centrului de zi. Personalul specializat comun ofera o privire de ansamblu asupra 
serviciilor oferite varstnicilor la nivel de comunitate locala.Faptul ca alte institutii de asistenta 
sociala au solicitat informatii despre organizarea centrului si au preluat structura acestuia in ideea 
de infiintare a serviciilor de ingrijire la domiciliu in comunitatile de unde proveneau sunt insusi 
dovada clara ca Centrul de ingrijiri la domiciliu pentru varstnici Turda este un model de buna 
practica. La nivelul comunitatii exista numeroase firme private de ingrijiri la domiciliu pentru 
varstnici care colaboreaza cu Casa de Asigurari de Sanatate Cluj pentru decontarea platii 
tratamentelor medicale pe o perioada limitatata de timp. Deoarece Centrul de ingrijiri la domiciliu 
percepe sume foarte mici in conformitate cu Hotararea Consiliului Local si ofera pe durata 
nedeterminata aceste servicii, persoanele varstnice si apartinatorii aleg serviciile noastre, 
numarul lor crescand simtitor in ultima vreme. Consider, In finalul expunerii noastre ca fiind de 
bun augur organizarea acestui concurs de bune practici in domeniul asistentei sociale pentru ca 
cei mai buni sa reuseasca si ceilalti sa ii urmeze si sa se autodepaseasca pentru a deveni fiecare 
un bun model de conduita profesionala. Este modul in care se pot recunoaste meritele intregii 
echipe multidisciplinare care contribuie la furnizarea unui serviciu social de calitate. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Dacia, Nr.1, Turda, Jud Cluj,  

nr. tel: 0264317136 

https://asistentasocialaturda.ro/index.php/centru-de-zi-si-centrul-de-ingrijiri-la-domiciliu-
pentru-persoane-varstnice/  

    

 

 

 

 

 

https://asistentasocialaturda.ro/index.php/centru-de-zi-si-centrul-de-ingrijiri-la-domiciliu-pentru-persoane-varstnice/
https://asistentasocialaturda.ro/index.php/centru-de-zi-si-centrul-de-ingrijiri-la-domiciliu-pentru-persoane-varstnice/
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Centrul de zi pentru persoane varstnice – DAS Turda 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia de Asistenta Sociala Turda, jud. Cluj 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de zi pentru persoane varstnice 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de zi pentru persoane varstnice a fost infiintat alaturi de Centrul de ingrijiri la 

domiciliu in anul 2003 cand a fost semnat contractul de finantare in cadrul programului PHARE 
2001 Coeziune economica si sociala. Parteneri ai acestui proiect au fost: Primaria mun.Turda, 
Parohia Ortodoxa Oprisani II Turda, Asociatia ASISTMED Cluj-Napoca, Directia de Sanatate Publica 
si AJOFM Cluj. . In anul 2005 o data cu infiintarea Serviciului Public de Asistenta Sociala, in 
subordinea directa a Consiliului Local Turda, Centrul de zi impreuna cu Centrul de ingrijiri la 
domiciliu a fost preluat in cadrul acestuia. Furnizarea serviciilor de catre Centrul de zi s-a realizat 
inca din timpul derularii proiectului, cand a avut loc selectarea beneficiarilor. Categoriile de 
persoane care se pot inscrie la Centrul de zi sunt persoanele care au implinit varsta de pensionare 
si au domiciliul pe raza municipiului Turda. Numarul beneficiarilor in momentul actual este de 
657. Scopul serviciului social ""Centrul de zi pentru persoane varstnice Turda"" il reprezinta 
cresterea accesibilitatii la serviciile orientate spre acordarea de asistenta medicala, consiliere 
psiho-sociala, kinetoterapie, precum si organizarea activitatilor de petrecere a timpului liber in 
mod util si placut pentru a mentine sau ameliora capacitatea fizica si intelectuala a acestora si a 
facilita si incuraja legaturile interumane 

Serviciile socio-medicale furnizate de catre Centrul de zi sunt: 
 socializarea si petrecerea timpului liber 
 consiliere medicala si sociala 
 consiliere psihologica 
 kinetoterapie 

Personalul - 7 persoane: 1 medic, 2 asistente medicale, 2 kinetoterapeuti, 1 psiholog, 1 sef 
centru 

Partenerii Centrului de zi sunt institutii de invatamant, alte institutii de cultura, fundatii si 
asociatii si centre similare, cum ar fi: Colegiul National “Mihai Viteazu” Turda, Scoala “Horea, 
Closca si Crisan”Turda, Centrul Ratiu pentru Democratie, Asociatia “Turda Tin”, Muzeul de Istorie 
Turda, Biblioteca “Teodor Murasanu”, Casa de Cultura Turda, Ansamblul Folcloric “Tarina”, 
Centrul de zi pentru Varstnici nr.1 Cluj Napoca, Fundatia pentru Ingriijirea Varstnicului Cluj 
Napoca, Centrul de zi pentru Varstnici Alba Iulia. Durabilitatea serviciului social prezentat este 
data de numarul mare al persoanelor varstnice inscrise, de participarea activa la activitatile 
centrului. Replicabilitatea serviciului social este determinata de dorinta beneficiarilor de a 
participa in mod continuu la activitatile Centrului de zi, serviciile fiind foarte apreciate. 

Finantarea serviciului social se face din bugetul local. 
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 Elementele de noutate si originalitate: 
Centrul de zi pentru persoane varstnice a fost infiintat cu scopul socializarii persoanelor 

varstnice si a folosirii timpului lor liber in mod util. La momentul accesarii programelor de 
finantare nu se putea preconiza succesul de care se bucura acum activitatea Centrului de zi 
deoarece mentalitatea persoanelor varstnice in urma cu 15 ani era diferita si nu constientizau 
importanta socializarii cu persoanele de varste apropiate. Cei care isi doresc sa se numere printre 
beneficiarii serviciilor socio-medicale ale Centrului de zi este in crestere, la momentul actual fiind 
de 657 persoane inscrise. 

Sediul centrului nu este foarte spatios dar asigura serviciile celor care doresc sa le acceseze 
deoarece activitatile de socializare se desfasoara in mare parte in alte institutii partenere. Desi 
spatiul este destul de mic, acesta este primitor, amenajat tematic in functie de anotimp sau 
activitatile desfasurate, seniorii participand activ la decorarea incaperilor prin lucrarile hand 
made din cadrul atelierelor de creatie. 

Unul dintre elementele de originalitate consta in faptul Centrul de zi functioneaza alaturi 
de Centrul de ingrijri la domiciliu pentru persoane varstnice. Personalul de specialitate, respectiv, 
medicul, asistentele medicale, psihologul, kinetoterapeutii, asistentul social, deserveste ambele 
centre, oferind servicii socio-medicale de calitate In conformitate cu standardele In vigoare. 
Conducerea este asigurata de catre un singur sef de centru pentru ambele entitati. Baza de date 
a Centrului de zi era constituita pana in anul 2018 la nivel rudimentar, dar de la inceputul acestui 
an datele au fost introduse electronic, astfel evidenta beneficiarilor la nivelul centrului si 
statisticile fiind bine intocmite. Deoarece baza de date a Centrului de zi este comuna cu cea a 
Centrului de ingrijiri la domiciliu se poate oferi o viziune ampla asupra populatiei imbatranite la 
nivelul comunitatii turdene si la serviciile socio-medicale care vin in sprijinul acesteia. Un alt 
avantaj al faptului ca cele doua centre functioneaza sub o singura conducere si personalul 
specializat este comun il constituie faptul ca transferul beneficiarilor de la Centrul de zi spre 
Centrul de ingrijiri la domiciliu sau in sens invers se face foarte usor in urma evaluarii situatiei 
medicale sau sociale in care se afla si in functie de gradul de dependenta in care se incadreaza. 
La momentul transferului personalul are cunostinta de istoricul medical, social si familial al 
persoanei in cauza, iar beneficiarii acceseaza serviciile centrelor cu incredere. Din punct de 
vedere medical am initiat in acest an programul “telemedicina” prin care seniorii pot sa isi 
evalueze starea de sanatate, li se masoara tensiunea arteriala, pulsul, printr-un aparat performant 
fiind transmise masuratorile la un centru medical din Bucuresti, medicii de acolo in timp de 10 
minute transmitand rezultatul EKG si interpretarea lui cu recomandarea aferenta. Este o investitie 
foarte buna a autoritatii administrative locale, populatia varstnica evitand asteptarile indelungate 
la cabinetele medicale specializate. Sala de recuperare medicala a beneficiat din partea 
prietenilor nostri din Olanda de sponsorizare cu aparatura de kinetoterapie adecvata, ei fiind cei 
care doneaza frecvent aparatura in vederea deplasarii (carucioare, cadre de mers) dar si materiale 
medicale. Activitatile zilnice din cadrul centrului constau atat in socializare, jocuri de societate, 
consilieri medicale, sociale si psihologice precum si in programele de recuperare medicala din 
cadrul salii destinate kinetoterapiei si masajului. Din anul 2012 Centrul de zi in colaborare cu 
Asociatia Turda Tin, institutii de invatamant si Atelierul de Teatru Ratiu a inceput sa organizeze 
activitati impreuna cu copiii si tineri, activitati ce s-au dovedit a fi foarte bine primite atat de o 
generatie cat si de cealalta.  

Impreuna cu Asociatia Turda Tin si Ansamblul “Tarina” al Casei de Cultura am imbracat 
straiele populare si am organizat spectacole folclorice, cu obiceiuri de sezatoare si de Craciun. 
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Aceste reprezentatii au avut loc atat in Turda cat si in alte localitati, spectatorii fiind incantati 
de interpretii seniori care evolueaza pe scena, de buna lor dispozitie si de modul de implicare, 
fiind invitati spre reluarea spectacolelor. In parteneriat cu Atelierul de teatru Ratiu seniorii 
Centrului de zi au urcat pe scena impreuna cu tinerii si au devenit adevarati actori, reprezentatiile 
lor avand loc la diverse centre de zi similare din judetul Cluj si pe scenele altor orase.  

Biblioteca “Teodor Murasanu” Turda a pus la dispozitia seniorilor Centrului de zi baza de 
calculatoare si personalul pentru a-i initia pe acestia in tainele calculatorului si mai ales In 
navigarea pe retelele de socializare. La nivelul centrului s-a initiat de catre un grup restrans o 
revista in care seniorii au scris articole interesante despre activitatile desfasurate, despre proiecte 
de viitor. Revista se numeste “Urme si pasi” si apare in moment aniversare ale centrului. 

Un alt aspect care confera originalitate activitatii centrului este organizarea in fiecare an 
incepand cu data de 1 octombrie a evenimentului “Luna Seniorului”. Deoarece data de 1 octombrie 
este declarata “Ziua internationala a persoanelor varstnice”, am decis sa dedicam o intreaga luna 
acestora si sa organizam Incepand cu anul 2016 activitati diferite si care au fost foarte apreciate. 
Am organizat activitati in unitati de invatamant, am lucrat impreuna cu copiii la ateliere de creatie 
handmade, am citit povesti “la gura sobei”, am prezentat costumele populare, am jucat teatru 
impreuna, am organizat “Biblioteca Vie”, activitati prin care seniorii au impartasit din experienta 
lor celor mai tineri. Tot in “Luna Seniorului” am organizat seri de folclor, de romante, de poezie, 
am lansat carti ale beneficiarilor, fiecare dintre cei implicati etalandu-si talentul pe scenele 
teatrului turdean sau ale Salinei Turda. Am avut parte si de implicarea comunitatii deoarece am 
avut foarte multe donatii din partea acesteia in cadrul campaniei “Bunici de duminica” in “Luna 
seniorului”. Voluntarii Centrului de zi au distribuit pachetele varstnicilor de la Centrul de ingrijiri 
la domiciliu care se afla intr-o situatie socio-medicala precara. Cele mai reusite si de interes 
activitati ale Centrului de zi au devenit petrecerile organizate si excursiile in tara si strainatate. 
Daca la inceput numarul participantilor era mic, in prezent salile restaurantelor sunt 
neincapatoare si numarul locurilor in autocar sunt insuficiente. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Deoarece am expus anterior activitatile Centrului de zi care se bucura de un mare succes 
trebuie sa precizam in cele ce urmeaza rezultatul si impactul acestora asupra beneficiarilor si 
comunitatii.  

      Ca rezultate enumeram in cele ce urmeaza:  
 numarul mare al persoanelor care se inscriu zilnic la Centrul de zi, in prezent fiind Inscrise 

657 - cresterea numarului serviciilor socio-medicale furnizate 
 cresterea calitatii furnizarii serviciilor 
 cresterea nr de parteneri sociali doritori sa incheie contracte de colaborare cu Centrul de zi  
 recunoasterea de catre autoritatile administrative locale a implicarii seniorilor si a 

personalului centrului in comunitate si sprijinirea de catre acestea din punct de vedere 
material si financiar. 

 Impactul pe care activitatile Centrului de zi le are asupra beneficiarilor:  
 mentinerea sau ameliorarea capacitatii fizice si intelectuale ale acestora 
 imbunatatirea starii psiho - emotionale a persoanelor varstnice 
 cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice 
 facilitarea si incurajarea legaturilor interumane 
 cresterea stimei de sine 
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 imbunatatirea comunicarii 
 inlaturarea sentimentului de de singuratate si inutilitate, de izolare sociala 
 dezvoltarea sentimentului de apartenenta la un grup  
 Impactul pe care activitatile Centrului de zi le are asupra comunitatii: 
 schimbarea mentalitatii si atitudinii comunitatii cu privire la persoanele varstnice 
 crearea sentimentului de securitate a apartinatorilor persoanelor varstnice in ceea ce priveste 

implicarea lor In activitatile centrului  
 schimbarea mentalitatii si atitudinii tinerilor si copiilor cu privire la persoanele varstnice 
 cresterea increderii in serviciile socio-medicale ale centrului si in profesionalismul cu care 

sunt acordate aceste servicii de catre personalul specializat 
 preluarea de catre comunitatea turdeana a conceptului de pastrare a traditiilor si obiceiurilor 

populare prin proiectele pilot initiate de catre Centrul de zi si Asociatia Turda Tin 
 atragerea tinerilor si copiilor in activitatile folclorice organizate si insuflarea sentimentului 

de a purta costumul national autentic din Transilvania, costumele fiind confectionate de catre 
femeile din cadrul Centrului de zi  

 implicarea presei locale in mediatizarea activitatii centrului 
 

 Alte aspecte: 

Centrul de zi pentru persoane varstnice se numara printre primele centre de profil din tara. 
Un alt punct forte este functionarea acestui centru alaturi de Centrul de ingrijri la domiciliu pentru 
persoane varstnice. Astfel este posibila constituirea unei baze de date la nivelul mun.Turda cu 
privire la populatia varstnica si la serviciile oferite In comunitate. 

Functionarea centrului intr-un spatiu luminos si primitor contribuie la cresterea numarului 
beneficiarilor. Nu numai spatiul interior este un factor determinant al cresterii numarului de 
beneficiari ci si situarea acestuia intr-o zona linistita a orasului, cu curte si spatiu verde propriu. 

Activitatile Centrului de zi se deruleaza atat la sediul acestuia cat si in exterior, scoli, teatru, 
muzeu, alte centre, fapt care determina seniorii mun.Turda sa participe in numar cat mai mare 
dar si in functie de preferintele acestora. 

Faptul ca primim invitatii din partea altor centre de zi sau institutii pentru a prezenta 
programele noastre culturale sau pentru a desfasura alte activitati  constituie insasi recunoasterea 
de catre acestea ca Centrul de zi pentru persoane varstnice Turda este un model de buna practica. 

Consider, in finalul expunerii noastre ca fiind de bun augur organizarea acestui concurs de 
bune practici in domeniul asistentei sociale pentru ca cei mai buni sa reuseasca si ceilalti sa ii 
urmeze si sa se autodepaseasca pentru a deveni fiecare un bun model de conduita profesionala. 
Este modul in care se poate premia intreaga echipa multidisciplinara care contribuie la furnizarea 
unui serviciu social de calitate.  

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
Str.Dacia, Nr.1, Turda, Jud Cluj, 
nr. tel: 0264317136 
https://asistentasocialaturda.ro/index.php/centru-de-zi-si-centrul-de-ingrijiri-la-domiciliu-
pentru-persoane-varstnice/  

   

https://asistentasocialaturda.ro/index.php/centru-de-zi-si-centrul-de-ingrijiri-la-domiciliu-pentru-persoane-varstnice/
https://asistentasocialaturda.ro/index.php/centru-de-zi-si-centrul-de-ingrijiri-la-domiciliu-pentru-persoane-varstnice/
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Casa de tip familial Casa noastra – DGASPC Giurgiu 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia General de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu 
 

 Denumirea serviciului social:  
Casa de tip familial Casa noastra 
 

 Tipul serviciului social:  
Casa de tip familial 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Ne-am propus sa evidentie modalitatile de interventie in vederea prevenirii abandonului 

scolar, pentru un grup de beneficiari cu masura de protective intr-o structura de tip rezidential 
(Casa de tip familial) din “Complexul rezidential II copii” si atingerea cu succes a obietivelor 
stabilite. Abandonul scolar reprezinta conduita de evaziune definita, ce consta in incetarea 
frecventarii scolii, parasirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns.Educatia 
s-a dovedit a fi un mijloc de dezvoltare a sinelui, a veniturilor si o Imbunatatire a conditiilor de 
viata. Din aceasta perspectiva, aratam ca scoala poate fi un instrument de reducere a inegalitatilor 
structurale, de capacitare a cetateniei active, de suport pentru integrare pe piata muncii si chiar 
o institutie de dezvoltare In sine. Relatia scoala – familie a avut Intotdeauna un rol deosebit de 
important In evolutia sociala, psihica, intelectuala a beneficiarului educatiei (elevului). O 
consecinta directa care face obiectul lucrarii de fata este fenomenul abandonului scolar.Se stie 
ca dintotdeauna neIntelegerile, dezechilibrele In plan familial au constituit originea problemelor 
scolare ale copilului. In societate, dezechilibrele intrafamiliale sunt si consecinta abandonului 
scolar. Diagnozele scolare actuale realizate In vederea surprinderii cauzelor insuccesului scolar, 
tulburarilor de comportament, absenteismului, abandonului scolar, releva tot mai mult impactul 
negativ al separarii copilului de familie. Desi cazurile sunt foarte diferite (varsta, nivel intelectual, 
situatie materiala, dezvoltarea afectiv-emotionala), totusi se constata ca absenta parintilor din 
viata copiilor are consecinte negative asupra dezvoltarii personalitatii acestora In context scolar, 
interpersonal, social, In general. Si aici expunem cazul unor beneficiari de masura de protectie – 
plasament la o structura de tip rezidential din Complexul rezidential II copii.Copiii se adapteaza 
foarte greu cu lipsa parintilor, persoana desemnata sa-i supravegheze nu reuseste sa suplineasca 
nevoile copilului, iar acest lucru se reflecta direct si imediat In atitudinea copilului fata de viata 
scolara. Intrucat la cei mai multi elevi problemele scolare se ivesc pe fondul unui dezechilibru 
afectiv-emotional, principalul rol al consilierului se vadeste In restabilirea echilibrului pe 
dimensiunea afectiva a personalitatii. Problemele acestor copii au Insasi un accentuat caracter 
social, cu ocazia acestor investigatii, relevandu-se necesitatea prezentei stabile In scoala a unui 
mediator Intre societate si scoala, iar acesta nu este altul decat instructorul de educatie.Pentru 
a arata si a descrie aspecte importante in evolutia acestor copii, am incepe cu un model de buna 
practica folosit in evitarea abandonului scolar si pe scurt vom incerca sa evidentiem problemele 
cu care ne-am confruntat in decursul timpului, dar si solutiile pe care le-am identificat si 
implementat pentru depasirea cu succes a acestor situatii, concretizata in imbunatatirea 
prezentei la scoala a copiilor, imbunatatirea comportamentului social – la scoala, in cadrul 
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structurii de tip rezidential, in general.Intr-o structura de tip rezidential, au ca masura de 
protectie un numar de 10 copii, care se aflau la un moment dat in situatia de a renunta la 
frecventarea cursurilor scolare, cu toate ca acestia erau trimisi la scoala zilnic, acumulau un 
numar mare de absente, aveau un comportament neadecvat(agresivitate fizica si verbala, activau 
in grupuri de prieteni delicventi) in mediul educational, familial si social. Din evaluarile copiilor 
reiese ca acestia, au probleme de concentrarea atentiei, receptivitate scazuta la sarcinile propuse 
si retinere in a da raspunsuri. Sunt neatenti la lectii, cu frecvente distrageri, participa sporadic la 
activitatile de grup. Au un limbaj sarac, o exprimare greoaie si le este teama de evaluarile 
negative. Caracterul violent, dezvoltat pe un fond de carente afective generate de lipsa familiei, 
ii afecteaza in planul relatiilor cu ceilalti copii, care ii resping. 

Echipa pluridisciplinara a stabilit pe termene scurte, medii si lungi, planuri individuale de 
protectie in intampinarea problemelor cu care se confrunta copiii, prioritare fiind obiectivele 
privind evitarea abandonului scolar.PREZENTAREA PROBLEMELOR: Nevoile copilului 

1. Nevoi fizice: nevoia unei locuinte care sa-i asigure dezvoltarea fizica, psihica si sociala;    
nevoia unui control medical complet;    nevoia de hrana, imbracaminte si rechizite;    nevoia de 
securitate. 

2. Nevoi socio-afective: nevoia de a fi iubit si inteles; nevoia de a avea lucruri proprii;    
nevoia de atentie, recunoastere si stima din partea celorlalti; nevoia de integrare in grupul de 
colegi de la scoala; nevoia de timp liber pentru joaca. 

3. Nevoi imediate: nevoia de a se intalni si de a avea legaturi cu familia; nevoia de consiliere 
in evitarea abandonului scolar si cresterea stimei de sine, nevoia de afectivitate; 

SCOPUL EVALUARII : Copiii se aflau in situatia de abandon scolar, neprimindatentia necesara 
in educatia lor, petreceau foarte mult timp pe strada, fiind neglijati de parinti.  

La momentul stabilirii masurii de protectie si primind gazduire intr-o casa de tip familial, 
acestia nu aveau formate deprinderile de viata independenta, iar conditiile in care au locuit nu 
permiteau respectarea unui program de igiena personala si respectarea unui program bine 
structurat, iar certurile si violenta din familie au dus la aparitiatulburarilor de comportament in 
toate mediile sociale, zdruncinand echilibrul emotional al copilului.  

III. Evaluare initiala - Scopul evaluarii: corectarea tulburarilor de conduita si prevenirea 
fenomenului de abandon scolar 

Locul efectuarii evaluarii: Casa de tip familial 
Situatia scolara: Performante scolare scazute, absenteism, repetentie si risc crescut de 

abandon scolar. Din relatarile profesorilor reiese faptul ca acesti copii au probleme de concentrare 
a atentiei, receptivitate scazuta la sarcinile propuse si retinere in a da raspunsuri. Sunt neatenti 
la lectii, cu frecvente distrageri, participa sporadic la activitatile de grup. Au un limbaj sarac, 
exprimare greoaie si le este teama de evaluarile negative. Lipsa conditiilor igienice de acasa si a 
igienei personale, precum si comportamentul violent ii afecteaza in planul relatiilor cu ceilalti 
copii, care ii resping. Orice moment de absenta a profesorilor de la ora, inseamna noi conflicte in 
randul copiilor. Date despre sanatatea copiilor: dupa ce au fost inregistrati la medic de familie, 
nu au fost diagnosticati cu nici o boala.  

Toti copiii au beneficiat si beneficiaza de servicii oferite de specialistii din cadrul 
D.G.A.S.P.C Giurgiu: Servicii sociale: evaluari sociale, consiliere, informare, indrumare, 
monitorizare scolara permanenta. Servicii psihologice: evaluari psihologice, consiliere psihologica 
individuale si de grup. Servicii educationale: evaluare psiho-pedagogica, consiliere educationala, 
activitati de recuperare scolara, activitati de socializare, activitati ludice, activitati in vederea 
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formarii deprinderii de viata independenta. Servicii medicale: inregistrarea copiilor la un medic 
de familie, investigatii medicale, control medical periodic, informare, consiliere.  
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Ca elemente de noutate/originalitate in interventia noastra in vederea prevenirii 
abandonului scolar si corectarii comportamentelor deviante in mediul familial, educational si 
social, am hotarat sa relocam personal din structurile care nu se confruntau cu problemele expuse, 
pentru a-si desfasura activitatea in cadrul casei de tip familial unde locuiau beneficiarii aflati in 
situatia de abandon scolar si cu deviatii de comportament, in vederea: 

 insotirii,  
 supravegherii pe toata perioada cursurilor scolare,  
 mentinerii permanente(zilnic) a relatiei cu scoala,  
 indrumarii in efectuarea temelor, 

-monitorizarii activitatilor extrascolare, cum ar fi :  
 arte martiale, 
 tenis de masa,  
 pictura,  
 handbal, 
 muzica 
 educatie ecologica. 

Am asigurat sprijin, consiliere, indrumare, am creat conditii pentru socializare beneficiarilor 
casei de tip familial prin insotirea acestora la spectacole, in natura, in parc, la activitati de 
dezvoltare a culturii civice (participare la campania de protectie a mediului inconjurator (Let`s 
do it Romania), cu scopul de a-i integra social, de a le ocupa timpul liber cu activitati constructive, 
in scop educativ, supraveghindu-i permanent si eliminand optiunea petrecerii timpului pe strada, 
nesupravegheati, unde, din cauza comportamentului agresiv, creau probleme si erau predispusi 
riscului de a deveni consumatori de alcool sau chiar substante interzise, ori sa intre in retele de 
prostitutie. 

De asemenea, avand in vedere ca toti beneficiarii complexului, independent de 
particularitatile individuale (varsta, nivel de dezvoltare intelectuala, temperament) sunt proveniti 
din medii familiale cu probleme, in consecinta au dezvoltat dezechilibre emotionale si 
comportamente deviante, unii mai mult decat altii, pentru a preveni fenomenul de devieri 
comportamentale, agresivitate verbala sau fizica, distorsionarea realitatii si riscul aparitiei unor 
situatii greu de controlat de personalul complexului, tinand cont de faptul ca cei care au astfel 
de manifestari pot fi copiati de ceilalti copii, devenind un fenomen de violenta generalizat si greu 
de gestionat, copiii cu devieri de comportament manifestate in mod regulat si care au raspuns mai 
greu metodelor psihologice utilizate pentru remedierea problemelor, au fost mutati din celelalte 
structuri de tip familial din cadrul DGASPC Giurgiu in casa de tip familial care dispune de personal 
suficient, cu o deosebita implicare, un inalt grad de profesionalism, metode eficiente de a-i 
determina sa manifeste un comportament social normal. Una dintre metodele care au dat 
rezultate pozitive a fost cea a recompensei, in sensul ca fiecare copil este monitorizat permanent 
de personalul specializat din punct de vedere al prezentei la scoala (fiind permanent insotiti) si al 
timpului petrecut pentru a-si face temele, al comportamentului social atat in afara, cat si in cadrul 
structurii de tip familial, iar la sfarsitul fiecarei saptamani, se analizeaza comportamentul din 
cursul saptamanii si daca rezultatele sunt bune, copiii sunt recompensati cu o activitate pe care 
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o aleg din optiunile prezentate – un joc interactiv in curte, impreuna cu personalul specializat si 
ceilalti copii, o plimbare in aer liber, fotbal/handbal/tenis de picior in parc etc. Copiii care nu au 
avut pe parcursul saptamanii rezultate pozitive, nu participa la activitatea in aer liber, ei ramanad 
in structura de tip familial, cu restul personalului, pentru a face pregatire suplimentara pentru 
scoala. 

Copiii sunt insotiti la scoala pentru o perioada de timp, le sunt explicate motivele/avantajele 
pe termen lung pentru care trebuie sa mearga la scoala, sa nu fie agresivi, sa aiba un 
comportament social adecvat, dupa o vreme, sunt lasati din nou sa mearga singuri la scoala, pentru 
a verifica daca si-au insusit un comportament normal, fiind pastrata permanent legatura cu scoala. 
Ei sunt permanent monitorizati, evaluati, iar in momentul in care frecventeaza singuri scoala, 
neinsotiti, au un comportament social normal, ei se intorc in structura din care provin, locul lor 
fiind luat de alti copii din structurile directiei, care au probleme de frecventare a scolii si devieri 
de comportament. 

Implicarea, profesionalismul si permanenta colaboarare intre specialistii care se ocupa de 
copiii din structura de tip familial (psiholog, instructor de educatie, coordonator de specialitate, 
sef complex), intalnirile in care acestia analizeaza – pe baza unei planificari sau in functie de 
situatia care necisita interventie- din perspectiva complexa evolutia individuala a copiiilor si 
identifica metoda care sa conduca la imbunatatirea situatiei, solutia de remediere in functie de 
contextul particular survenit, care impiedica dezvoltarea copilului din perspectiva intelectuala, 
emotionala, sociala, reprezinta practica cu care structura de tip famlial a reusit sa faca fata 
provocarilor complexe cu care s-a confruntat. Provocarile au fost complexe, mai ales avand in 
vedere faptul ca beneficiarii erau cei care puneau cele mai mari probleme de comportament si 
abandon scolar la nivelul DGASPC Giurgiu si se dorea prevenirea raspandirii fenomenului 
comportamental deviant si la ceilalti copii, aici catalizandu-se cele mai mari eforturi pentru a 
remedia comportamente si a preveni raspandirea abandonului scolar si a devierilor 
comportamentale, dar si gestionarea eficienta a problemelor in cadrul casei de tip familial unde, 
cu particularitatile individuale ale fiecaruia, toti beneficiarii puneau probleme de comportament 
deviant. In acelasi timp, pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, unul din 
obiectivele principale ale politicii de asistenta sociala si pentru a pregati beneficiarii pentru 
dezinstitutionalizare si a le crea premisele dezvoltariiabilitatilor ce le vor asigura o viata sociala 
normala, interventia s-a realizat pe doua directii: 

1. cautarea cursurilor de formare/calificare cu obtinerea unui certificat de calificare 
profesionala, furnizat de entitati acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 
persoanelor varstnice si Ministerul EducatieiNationale si CercetariiStiintifice, la care copiii au 
participat, care sa le permita, la un moment dat sa aplice pentru o meserie, asigurandu-si un venit 
(curs de manichiura-pedichiura, frizer, tractorist, lucrator in cultura plantelor), prevenind astfel 
delincventa. 

2. Demolarea de catre personalul structurii a unor dependinte ale casei de tip familial care 
nu mai erau functionale, curatarea, defrisarea si pregatirea terenului, impreuna cu 
copiii/benficiarii, teren care ulterior a fost cultivat cu legume si fructe (vinete, rosii, castraveti, 
ceapa, usturoi, ardei iute, ardei gras, leustean, patrunjel, dovlecel, varza, fasole verde, dovleac 
placintar, zmeura, capsuni) pentru suplimentarea hranei zilnice a copiilor pe timp de 
vara/toamna. Personalul structurii, impreuna cu copiii gestioneaza aceasta activitate impreuna, 
punandseminte/rasad pe care ulterior ilsadescimpreuna in pamant si se ocupa de ingrijirea 
plantelor pe tot procesul si apoi de culegerea roadelor, care au fost consumatr ca atare, sau au 
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fost conservate pentru perioada de iarna. Avand in vedere ca ei sunt singurii beneficiari ai acestor 
produse proaspete, copiii s-au implicat activ in aceasta activitate. 

De asemenea, dupa ce termina temele, copiii sunt implicati in activitatea zilnica pe care o 
desfasoara personalul pentru intretinerea/gospodarirea casei. Aceasta activitate se desfasoara pe 
baza de planificare, copiii participand pe rand la activitatile zilnice, sub atenta supraveghere a 
personalului structurii, care-i indruma/ajuta in cazul in care nu se descurca, in vederea dobandirii 
abilitatilor de viata independenta. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Prin implicarea directa si sustinuta permanent, prin profesionalismul, experienta, 
entuziasmul, empatia, comportamentul proactiv in gestinarea problemelor cu care se confruntau 
beneficiarii, am reusit sa-i sprijinim si sa-i motivam pentru a frecventa cursurile scolare si a-si 
imbunatati rezultatele scolare, stima de sine a crescut, le-am acordat roluri bine definite si i-am 
responsabilizat, valorizandu-i. 

Aceasta permanenta motivare asupra copiilor, focusarea pe intelegerea cauzelor 
comportamentului lor, utilizarea recompenselor versus mai multe teme de facut, sprijinul, 
consilierea, comunicarea eficienta cu acestia, empatia, aucondus la corectarea comportamentelor 
agresive, acceptarea in grupul de colegi, includerea acestora in activitatile extrascolare, 
participare activa la ore, frecventarea cu regularitate a cursurilor scolare si inregistrarea 
progreselor educationale si comportamentale. Profesorii din cadrul scolilor participata activ la 
atingerea obiectivelor stabilite in evolutia pozitiva a beneficiarilor, iar colaborarea permanenta a 
personalului structurii de tip familial cu cadrele didactice, coroborata cu celelalte mecanisme 
folosite pentru motivarea si cresterea gradului de constientizare a copiilor cu privire la importanta 
frecventarii cursurilor scolare si a adoptarii unui comportament adecvat, bazat pe stima de sine 
si respect pentru cei din jur, intelegere, spirit civic, au condus la reducerea abandonului scolar, 
la corectarea comportamentelor deviante, violente, la o mai buna integrare a copiilor in grup, la 
scoala, la scaderea numarului situatiilor conflictuale create, si mergand mai departe, la 
acceptarea lor in grup si la un confort emotional si stima de sine crescute. 

Copiii din casa de tip familial constientizeaza importanta frecventarii cursurilor scolare si 
consecintele negative ale comportamentelor deviante. 

Impactul asupra comunitatii a fost unul pozitiv, copiii si-au facut prieteni din afara structurii 
si au o viata sociala activa si normala, fiind acceptati de comunitate. 

De asemenea, actiunile intreprinse in vederea dezvoltarii deprinderilor de viata 
independenta a copiilor, pentru a-i pregati pentru dezinstitutionalizare si a le crea premisele 
dezvoltarii abilitatilor ce le vor asigura o viata sociala normala, absolvirea cursurilor de calificare 
profesionala, cultivarea si ingrijirea plantelor pentru a suplimenta hrana zilnica, implicarea 
acestora in activitatea zilnica pe care o desfasoara personalul pentru intretinerea/gospodarirea 
casei, sub atenta supraveghere a personalului structurii, care-i indruma/ajuta in cazul in care nu 
se descurca, reprezinta un avantaj real, oferindu-le premisele unei vieti normale 
postinstitutionalizare, scazand semnificativ riscul ca acestia sa recurga la incalcarea legii pentru 
a-si asigura mijloacele de subzistenta, riscul de a deveni inadaptati social, consumatori de alcool 
sau substante interzise. Impactul serviciului social asupra beneficiarilor este imens, copiii au astfel 
conditiile de a se dezvolta normal, de a deveni adulti responsabili, adaptati social, capabili sa se 
dezvolte normal si ulterior sa formeze familii pe care sa poata fi capabili sa le intretina, impactul 
asupra comunitatii fiind unul semnificativ. 
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 Alte aspecte: 

Sprijinul, implicarea directa si sustinuta permanent prin profesionalismul, experienta, 
entuziasmul, empatia, comportamentul proactiv in gestionarea problemelor beneficiarilor, 
motivarea acestora pentru a frecventa cursurile scolare si a-si imbunatati rezultatele scolare, 
cresterea stimei de sine, responsabilizarea, valorizarea, actiunile intreprinse in vederea 
dezvoltarii deprinderilor de viata independenta a copiilor, au creat un model de interventie care 
a diminuat riscul abandonului scolar, a determinat comportamente sociale adecvate, pozitive, 
avantaje sociale pentru beneficiari si pentru comunitate deopotriva, dar si o gestionare mai buna 
per ansamblu a serviciilor sociale furnizate in structurile de tip familial de la nivelul DGASPC 
Giurgiu, rezultatele si impactul pozitiv fiind resimtite nu numai la un numar de 10 beneficiari ai 
serviciului social, acestia rotindu-se, intorcandu-se in structura din care provin dupa remedierea 
situatiei scolare si din perspectiva comportamentala, ei fiind inlocuiti de alti copii cu probleme 
de comportament deviant si risc crescut de abandon scolar, care nu trebuie sa influenteze negativ 
alti copii instabili emotional din cadrul structurii de provenienta - astfel eliminand riscul unor 
situatii greu de controlat sau al generalizarii fenomenului. Astfel, modelul de buna practica 
produce valoare adaugata serviciului social la nivelul intregii directii generale de asistenta sociala. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Sos.Alexandriei, Nr.7-9, Giurgiu, Jud Giurgiu, 

nr. tel: 0246214011 

http://www.dgaspcgr.ro/theme/main.php  
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Centrul Multifunctional Destinat Victimelor Violentei in Familie – DGASPC Suceava 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul Multifunctional Destinat Victimelor Violentei in Familie 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu social cu cazare, organizat ca centru rezidential destinat victimelor violentei in familie 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul Multifunctional Destinat Victimelor Violentei in Familie Gura Humorului este un 

serviciu specializat care isi desfasoara activitatea in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Suceava avand ca obiectiv general asigurarea de servicii specializate de 
asistenta sociala victimelor violentei in familie constand in gazduire pentru o perioada de timp 
determinata, recuperare si ingrijire, consiliere juridica, consiliere psihologica si suport emotional, 
consiliere psihosociala in vederea depasirii traumei si adaptarii la o viata activa pentru realizarea 
insertiei sociale, profesionale, familiale a victimei violentei in familie. 

Beneficiari directi ai serviciilor sociale acordate in Centrul Multifunctional Destinat 
Victimelor Violentei in Familie sunt femeile victime ale violentei domestice care au 18 ani impliniti 
impreuna cu copiii acestora, cu domiciliul/resedinta pe raza judetului Suceava, capacitatea 
maxima a centrului fiind de 12 locuri. 

Victimele sunt gazduite si primesc servicii in centru pentru o perioada determinata de timp, 
pana la rezolvarea problemelor specifice cu care se confrunta. Perioada de gazduire in centru 
poate fi de 30 de zile, 60 de zile, pana la 90 de zile, iar in situatii exceptionale victimele violentei 
domestice pot beneficia de o perioada de gazduire mai mare, respectiv 6 luni.    Deschiderea 
cazului se realizeaza dupa o evaluare atenta a situatiei problematice a fiecarei beneficiare in 
parte, in baza unei anchete sociale realizate la domiciliul victimei, al agresorului sau ultimul 
domiciliu comun al sotilor sau al concubinilor. In momentul deschiderii cazului se vor analiza si 
documentele justificative, daca exista, in functie de tipul de violenta la care a fost supusa victima 
(plangeri la politie,certificat medico-legal sau alte documente medicale, fotografii, scrisori, 
mesaje, inregistrari telefonice, declaratii ale martorilor). La intrarea in centru pentru fiecare 
beneficiara se realizeaza planificarea serviciilor specializate si de sprijin, precum si alte 
interventii necesare pentru reabilitarea victimelor violentei. Astfel specialistii din cadrul Centrului 
Multifunctional Destinat Victimelor Violentei in Familie impreuna cu beneficiara stabilesc 
obiectivele pe care le au de indeplinit pe perioada gazduirii in centru.  
    Serviciile oferite de centru sunt multiple, adaptate la cerintele, nevoile si posibilitatile fiecarei 
victime in parte, astfel ca de-a lungul timpului am desfasurat activitati de : 

Asistenta sociala- activitati care au ca principal obiectiv scoaterea victimei violentei in 
familie din starea de criza si oferirea de suport; intermedierea de locuri de munca prin furnizarea 
de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor, instruirea in metode si tehnici de cautare 
a unui loc de munca si de prezentare la interviuri; colaborarea cu institutiile locale de asistenta 
sociala; integrarea/reintegrarea sociala a beneficiarelor, acestea fiind incurajate si sprijinite sa-
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si reia contactele sociale, sa-si organizeze si sa-si planifice propria viata cu eliminarea riscului de 
violenta in familie, sa se integreze/reintegreze pe deplin in societate. 

Consiliere psihologica, consiliere individuala si terapie de grup pentru femeile victime ale 
violentei in familie. Impreuna cu victima se cauta resursele din viata ei pe care se poate baza 
pentru depasirea situatiei in vederea gasirii alternativelor la problema pe care o are si alegerea 
celei mai eficiente prin tehnica rezolvarii de probleme. De consiliere psihologica beneficiaza si 
copii minori ai victimei, martori ai violentelor si abuzurilor din familie. 

Consiliere juridica- in cadrul careia femeile victime ale violentei in familie primesc 
informatii privind: drepturile de care pot beneficia, modul in care isi pot exercita drepturile, 
procedurile juridice aplicabile. Prin activitatile de consiliere juridica se ofera ajutor in elaborarea 
unor documente si orientarea catre institutiile competente. Scopul consilierii juridice il reprezinta 
asigurarea confortului si securitatii prin respectarea prevederilor legale si a drepturilor fiecarei 
persoane. Prin prezentarea mijloacelor legale care stau la indemana victimei, consilierul juridic 
o poate incuraja pe victima violentei in familie sa iasa din relatia conflictuala de cuplu si sa 
utilizeze instrumentele legale de protectie respectiv introducerea unei cereri de divort si/sau 
depunerea cererii privind emiterea ordinului de protectie impotriva agresorului. Prin toate aceste 
activitati de consiliere juridica victima este ajutata sa constientizeze si sa inteleaga drepturile pe 
care le are si modul concret in care o va afecta fiecare decizie si efectele juridice care decurg din 
actiunile sale. Tot in cadrul consilierii juridice victima este informata cu privire la posibilitatea 
emiterii Ordinului de protectie impotriva agresorului conform Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea 
si combaterea violentei domestice cu completarile si modificarile ulterioare, fiind asistata in fata 
instantei de catre consilierul juridic, este informata cu privire la procedura in instanta si caile de 
atac, de asemenea este ajutata sa intocmeasca dosarul pentru instanta de judecata competenta.  

Din 2012 si pana in prezent beneficiind de sprijinul personalului de specialitate din cadrul 
centrului au fost depuse si obtinute peste 50 de Ordine de protectie pentru victimele violentei, 
impotriva agresorului, ordine de protectie emise de catre Judecatoriile Gura Humorului, Suceava, 
Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc, Radauti, Falticeni. Masurile care s-au dispus cu caracter 
provizoriu au fost evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei si reintegrarea victimei 
in locuinta familiei, limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti din 
locuinta comuna atunci cand acest lucru este posibil, astfel incat victima sa nu intre in contact 
direct cu agresorul, obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de 
victima, copii acesteia sau alte rude ale acesteia, fata de locuinta sa, locul de munca sau unitatea 
de invatamant, interzicerea oricarui contact telefonic sau in orice alt mod cu victima, 
incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora la mama, victima violentei in 
familie. 

Centrul dispune de spatii amenajate si dotate corespunzator desfasurarii 
activitatilor/terapiilor de integrare/reintegrare sociala – centrul dispune de un cabinet pentru 
servicii de asistenta sociala, cabinet psihologic, cabinet juridic, spatii destinate derularii 
activitatilor/terapiilor de integrare/reintegrare sociala dotate cu mobilierul, materialele si 
echipamentele adecvate. Supravegherea sanatatii- Pentru supravegherea starii de sanatate, 
centrul faciliteaza accesul beneficiarilor la servicii medicale de specialitate din ambulatoriu sau 
dupa caz spitale. Siguranta beneficiarilor - Centrul asigura beneficiarilor un mediu de locuit sigur 
si adaptat nevoilor acestora, dispune de dotari, echipamente si personal care asigura securitatea 
beneficiarilor. Centrul ia toate masurile necesare pentru limitarea unui eventual acces al 
agresorilor si pentru asigurarea securitatii beneficiarilor. 
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Cazarea beneficiarilor – Centrul asigura fiecarui beneficiar un spatiu de cazare personal, 
corespunzator nevoilor proprii. 

Centrul asigura obiecte de cazarmament adecvate si pastrate in stare 
corespunzatoare(curate, neuzate) – Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, paturi si alte 
obiecte de cazarmament, curate si in stare buna, astfel incat sa se asigure un minim de confort si 
conditii de igiena. 

Centrul asigura conditiile necesare pentru prepararea hranei si servirea meselor – asigurand 
produsele alimentare necesare prepararii hranei si incurajeaza beneficiarii sa-si prepare singuri 
hrana.     In cadrul centrului este incurajata autogospodarirea (program de curatenie si spalat, 
prepararea hranei si servirea meselor), imbunatatirea relatiei cu proprii copii, autonomizarea 
femeii si recapatarea demnitatii. Se ofera un spatiu securizat, ferit de violenta, in care femeia si 
copiii isi pot recapata echilibrul si increderea in sine si in viitor. Astfel beneficiara este sprijinita 
sa isi gaseasca un loc de munca, sa gaseasca o locuinta cu chirie, sa solutioneze problemele legate 
de medicul de familie, alocatia de stat pentru copii, ajutor social, scoala sau gradinita copiilor, 
obtinerea actelor de identitate, procese de divort etc. La finalul sederii in adapost, persoana 
asistata trebuie sa fie apta sa duca o viata independenta de agresor, sa dobandeasca noi abilitati 
de a face fata unor situatii cu potential violent si sa depaseasca statutul de victima, devenind un 
supravetuitor.  
     
 Elementele de noutate si originalitate: 

Nu exista victima tipica de violenta domestica. Din 2012 si pana in prezent fiecare caz cu 
care ne-am confruntat a fost unic in felul sau. Fiecare beneficiara are un set diferit de 
circumstante, specifice ei. Realitatea unei femei, victima violentei domestice este data de 
severitatea/gravitatea abuzului, frecventa, felurile de abuz suferite, istoria ei particulara, 
experientele de abuz din copilarie, modalitatile prin care a facut fata si a supravetuit 
experientelor traumatice. Realitatea ei mai este influientata de varsta, etnie, cultura, clasa socio-
economica, religie, capacitati si deficiente si educatie. Mai este afectata de faptul ca este mama, 
numarul si varsta copiilor, daca lucreaza si ce fel de resurse financiare are. Optiunile disponibile 
depind de anturajul ei, ce fel de prieteni, familie si rude are si de cat sunt acestia de suportivi. 
In consecinta, accesul ei la servicii specializate adesea depinde de perseverenta si determinarea 
ei, dar in egala masura si de nevoile ei, de care trebuie sa se tina seama. 

 Pentru beneficiarele noastre, a fi intelese si acceptate este o experienta diferita de 
tratamentul de care au sau au avut parte in relatia cu partenerul lor, familia sau prieteni. In 
momentul in care ajung la noi femeile sunt speriate, rusinate, neajutorate si de cele mai multe 
ori se autoinvinovatesc pentru situatia in care au ajuns. Este foarte important sa putem construi 
o relatie de incredere. Punand beneficiara si nevoile ei particulare in centrul muncii noastre, ea 
se va simti valorizata, respectata, dar cel mai important ii vom castiga increderea. A invata sa 
aiba din nou incredere in cineva este o parte importanta a insanatosirii ei, punand capat izolarii 
pe care beneficiara a trait-o cat timp a fost in relatia violenta, sub influenta partenerului abuziv. 
Victima violentei incepe sa preia astfel controlul asupra propriei sale vieti, fiind in stare sa 
infrunte ceea ce i s-a intamplat si sa inceapa sa-si recladeasca viata. Foarte important pentru noi, 
personalul din cadrul Centrului Multifunctional Destinat Victimelor Violentei in Familie este sa 
putem adapta serviciile dupa situatia, nevoile si preferintele fiecarei beneficiare, sa ii aratam 
interesul, grija pentru securitatea ei si a copiilor, sa o ajutam sa vada realist pericolul in care 
este, sa analizam si sa lucram pe masurile posibile de a creste siguranta pentru ea si copii. 
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Beneficiara este incurajata si sustinuta sa reia legatura cu familia extinsa sau alte rude si prieteni 
care pot constitui un suport moral important in momentul plecarii din centru. Realizam in acest 
sens medierea sau consilierea acestora pentru a construi sau reconstrui relatia cu beneficiara. 
 Castigand increderea fiecarei beneficiare si creand un cadru de tip familial chiar si dupa 
plecarea din centru pastram legatura cu marea majoritate a fostelor noastre beneficare si copiii 
acestora. Unele ne viziteaza, cu altele din cauza distantei, tinem legatura telefonic, bucurandu-
ne ca facem parte in continuare din viata lor. 
   
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Centrul Multifunctional Destinat Victimelor Violentei in Familie a fost infiintat in anul 2012 
ca urmare a implementarii Proiectului Privind Incluziunea Sociala, finantat de Banca 
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare B.I.R.D. si cofinantat de Consiliul Judetean 
Suceava, fiind singurul serviciu social de acest tip din judetul Suceava, din necesitatea de a oferi 
servicii specializate de asistenta sociala victimelor violentei in familie. 

    Din 2012 pana in prezent au fost ajutate sa depaseasca mai usor traumele cauzate de 
violenta domestica un numar de 221 de beneficiari mame si copii acestora respectiv in anul 2014 
au fost inregistrati 37 de beneficiari(mame si copii), in anul 2015 au fost 40 de beneficiari, in anul 
2016 au fost 59 de mame si copii abuzati care au primit o mana de ajutor din partea personalului 
de specialitate al centrului, in anul 2017au fost 43 de beneficiari. De la inceputul anului 2018 si 
pana in prezent au beneficiat de serviciile oferite si de sprijinul personalului de specialitate din 
cadrul centrului un numar de 42 de beneficiari mame si copii, victime abuzate de soti sau 
concubini. Varsta beneficiarelor a fost cuprinsa de la 22 de ani pana la 80 de ani, iar mediul de 
provenienta pentru marea majoritate a cazurilor a fost cel rural. Din totalul victimelor care au 
beneficiat de serviciile centrului doar cateva au studii superioare sau liceale, foarte putine au 
absolvit 8 clase iar cele mai multe nu au studii. Datorita lipsei unui nivel minim de pregatire 
(scriere, citire), este ingreunat intregul proces de lucru cu victima. Violenta domestica reprezinta 
o problema care apare in orice mediu social. In mediile defavorizate social si material victimele 
violentei in familie pot fi foarte greu ajutate. Saracia reprezinta o mare cauza a violentei 
domestice, pentru ca atunci cand un barbat isi bate femeia, aceasta de cele mai multe ori nu are 
unde sa se duca sa stea in alta parte, nu are cum sa se mute si sa se descurce singura din punct 
de vedere financiar, asa ca sta si indura alaturi de cel care o bate. 

    Educatia precara reprezinta o a doua principala cauza a violentei domestice, pentru ca 
ea le face pe femei sa creada ca, 

- e normal ca barbatul sa-si bata femeia 
- e normal ca femeia sa stea la cratita 
- e normal ca femeia sa se ocupe singura de muncile casei si sa creasca ea copii pentru 

ca barbatul aduce bani in casa. 
- e normal ca femeia sa nu sufle o vorba in fata barbatului care o agreseaza fizic sau 

verbal etc. 
    Barbatii care au suferit maltratari fizice sau abuzuri sexuale in copilarie (victime directe), 

sau au fost martori la scene de violenta intre parintii lor (victime indirecte) au o inclinatie mai 
accentuata spre a comite acte de violenta fata de partenerul lor. Majoritatea barbatilor victime 
directe sau indirecte ale violentei reproduc aceasta schema de comportament. 
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    Pe baza experientei noastre in procesul de lucru cu beneficiarele Centrului Multifunctional 
Destinat Victimelor Violentei in Familie putem clasifica, fara a limita factorii de risc care duc la 
aparitia violentei domestice:  

- statut educational scazut 
- lipsa unui loc de munca 
- dificultati materiale, financiare, venituri reduse 
- existenta unor abuzuri in copilaria agresorului 
- martor la violenta in familia de origine 
- stima de sine scazuta 
- unele norme religioase 
- consumul de alcool sau substante nocive 
- traditia care favorizeaza pozitia barbatului 
- -insuficienta informare a victimei cu privire la existenta alternativelor si a 

posibilitatilor de sprijin. 
    Victimele sunt sprijinite si ajutate sa-si depaseasca rolul de victima si sa-si redobandeasca 

controlul asupra propriilor vieti. Un exemplu fericit in acest sens este cel al D.L. care a venit la 
noi in martie 2016 impreuna cu cei doi copii ai sai ca urmare a conflictelor si a actelor de violenta 
fizica si verbala ale sotului, a situatie de risc in care se afla si datorita situatie financiare precare, 
nu avea locuinta si loc de munca. A gasit in personalul din centru sprijinul de care avea nevoie. 
Am obtinut Ordin de protectie impotriva sotului violent, am ajutat-o si sprijinit-o pe perioada 
desfasurarii procesului de divort. R. si B. cei doi copii ai L. au fost inscrisi la scoala in Gura 
Humorului, au fost sprijiniti pe perioada de acomodare si ajutati la lectii. L. a fost consiliata si 
ajutata sa-si gaseasca un loc de munca. In acest sens i-au fost furnizate informatii privind piata 
muncii si evolutia ocupatiilor, evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii 
profesionale, dezvoltarea abilitatii si increderea in sine a acesteia necesare luarii deciziei de 
integrare pe piata muncii. A fost instruita cu privire la modelele si tehnicile de cautare a unui loc 
de munca( prezentare la interviu, intocmirea unui C.V.). Inca din perioada de sedere in centru 
aceasta s-a angajat cu contract de munca ca ajutor de bucatar. In prezent suntem mandri sa 
spunem ca si datorita noua, personalul de specialitate din centru, L. a depasit trauma lasata de 
violenta fostului sot si si-a redobandit controlul asupra propriei vieti.  

    Un alt exemplu este cel al M.C. care a venit in centru in iunie 2016, ca urmare a abuzului 
la care a fost supusa de sotul sau. Aceasta a reusit sa fuga pentru a cere ajutor, insa fiica ei de 
aproape doi ani a ramas in grija socrilor. Am obtinut ordin de protectie si exercitarea autoritatii 
parintesti exclusiv de catre mama, reusind astfel sa evitam separarea copilului de mama. Desi la 
o varsta foarte frageda A. ne-a indragit foarte mult, sentimentul fiind reciproc. Chiar si acum dupa 
doi ani de la plecarea lor din Centru pastram legatura prin telefon, de cele mai multe ori A. fiind 
cea care ne suna. 

    M.M. este un alt exemplu pozitiv. Aceasta a venit in centru impreuna cu copilul sau, fiind 
agresata de tatal minorului, speriata si fara nici un sprijin. Pe perioada sederii in centru a urmat 
cursuri de frizerie-coafura, a lucrat in domeniu, s-a casatorit si impreuna cu sotul sau au plecat in 
Italia. In prezent locuieste in Gura Humorului, copilul este la scoala, avand rezultate bune la 
invatatura, iar M.M. ne viziteaza periodic. 

    Astfel de exemple pot continua, pentru fiecare victima care a beneficiat de serviciile 
oferite de Centrul Multifunctional Destinat Victimelor Violentei in Familie am incercat fiecare 
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dintre noi sa-i fim prieteni si apoi personal din centru, pentru ca doar astfel intr-un cadru de tip 
familial si inconjurati de oameni apropiati acestea pot fi ajutate sa depaseasca efectele abuzului. 

    Au existat desigur si beneficiare care au decis sa se intoarca in familie, ca urmare a 
impacarii acestora cu partenerii de viata. Cel mai recent exemplu este cel al M.E care a beneficiat 
de serviciile noastre o scurta perioada de timp, impreuna cu cei doi copii ai sai. E. a hotarat sa-i 
mai acorde o sansa sotului sau. Nu am putut decat sa-i respectam hotararea. Am considerat 
important sa-i reamintim si ei si celorlalte beneficiare la momentul plecarii, ca pot oricand apela 
la serviciile oferite de centru. Dupa primul incident de violenta fizica, victima stie ca nu se va mai 
simti vreodata in siguranta alaturi de partener. Izolarea complica efectele abuzului si deterioreaza 
stima si respectul de sine de aceea pentru multe dintre victime aceasta – usa deschisa- ofera 
sentimentul ca exista persoane carora le pasa de ele. 

 
 Alte aspecte: 

Avand in vedere amploarea violentei domestice si consecintele sale, este important ca 
victima sa nu ramana pasiva si sa apeleze la serviciile specializate care-i pot oferi sprijin, sa uzeze 
de procedurile pe care dreptul penal si civil i le pune la dispozitie, rupand astfel cercul vicios al 
violentei domestice si depasindu-si totodata conditia de victima. Acestia sunt primii pasi pentru o 
viata lipsita de violenta. 

     Familia este primul loc in care un copil invata rolul de mama si de tata, sot si sotie. Familia 
este de obicei si locul in care de cele mai multe ori are o persoana prima experienta de violenta. 
In familie se invata nu doar tehnicile de a fi violent, dar si justificarile sociale si morale ale 
comportamentului. Cel mai des femeile si copii sunt victimele violentei, deoarece de obicei nu au 
unde sa fuga, nu sunt destul de puternici ca sa loveasca si nu au resurse suficiente ca sa aplice 
sanctiuni economice si sociale.  

 Femeile raspund diferit la violenta domestica unele parasesc relatia imediat dupa primul 
episod de violenta, altele se complac in aceasta situatie, iar altele pleaca ca apoi sa revina in 
cuplu. 

 Produsa asupra copiilor, violenta in familie mai apare sub denumirea de maltratare, abuz 
asupra copiilor. Violenta are un impact negativ asupra tuturor persoanelor implicate. Chiar daca 
actul de violenta nu este indreptat catre copii, acestia fiind doar martori, consideram ca din punct 
de vedere al traumei efectele asupra acestora sunt similare cu cele produse de abuzurile fizice. 
Cu alte cuvinte efectele violentei in familie asupra copiilor martori nu sunt mai ”blande” decat 
abuzul fizic. Cele mai severe consecinte asupra copiilor decurg din ranirea accidentala sau 
intentionata in timpul episodului de violenta, unii copii au tendinta de a interveni pentru a o 
proteja pe mama si fie sunt atacati pentru a fi indepartati fie se nimeresc in calea loviturilor, 
actiunilor agresorului. In plan psihic, emotional, ei pot sa fie traumatizati de teama intensa pentru 
viata mamei lor, suferinta ei si propria neputinta de a o proteja, alteori pot sa se auto 
invinovateasca pentru esecul de a preveni violenta, dar pot si sa isi inchipuie ca sunt vinovati 
pentru ceea ce i se intampla, copiii mici au tendinta de a crede ca ceea ce fac adultii e din vina 
lor. 

 Intr-o familie bantuita de violenta, copiii cresc intr-o atmosfera in care nevoile lor de baza 
(nevoia de siguranta, de viata ordonata, de dragoste) sunt profund neglijate. Functiile parentale 
nu mai pot fi indeplinite. O mama victima a violentei sotului este mai putin capabila sa asigure 
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ingrijirile de baza necesare copilului sau sa-l protejeze pe acesta de raniri, accidente, pericole 
fizice sau sociale. Coplesita de rusine pentru ceea ce i se intampla, de sentimentul esecului, 
femeia nu mai este capabila de a juca nici unul din rolurile impuse de viata familiei. Copilul 
ramane intr-o singuratate umpluta doar de tipetele celor din jur. 

 Mamele supuse violentelor domestice au datoria morala fata de copii sa plece din timp 
dintr-o relatie opresiva, cat isi mai pot castiga singure o paine, au obligatia morala sa accepte ca 
raman intr-o relatie abuziva din slabiciune, si nu de dragul copiilor, dupa care se ascund instinctiv. 
Modelul parental pe care il vor oferi copiilor este mai pretios decat valoarea nutritiva a bucatelor 
pe care vor reusi sa le puna, muncind singure, pe masa. 

 O mare parte a cazurilor de violenta in familie raman necunoscute pentru serviciile de 
specialitate si de politie din variate motive( frica sau dependenta de agresor, frica de stigmatizare 
etc.). Majoritatea victimelor violentei suferite din partea partenerilor dezvaluie cele suferite in 
prima faza persoanelor apropiate, membrii ai familiei sau prietenilor. In cazul in care violenta se 
repeta si/sau escaladeaza si asupra copiilor, victimele solicita ajutorul politiei, serviciilor 
medicale sau cele sociale. Victimele nu sunt insa pregatite de fiecare data sa se confrunte cu 
agresorul si cu evenimentele care pot urma dezvaluirilor. 

 Violenta in familie nu este ceva normal! Fiecare om are dreptul la o viata linistita si fericita 
si asta depinde numai de curajul fiecaruia de a face acest pas si a cere ajutor! 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la nr. tel: 0230520172 

www.dgaspcsv.ro  
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 Centrul social cu destinatie multifunctionala Gura Humorului, DGASPC Suceva 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul social cu destinatie multifunctionala Gura Humorului 
 

 Tipul serviciului social:  
Centre rezidentiale pentru tineri In dificultate 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Proiectul ,,Centrul Social cu Destinatie Multifunctionala Gura Humorului”  
s-a infiintat la etajul II si III al cladirii in care a functionat pana In anul 2006 Centrul de 

Plasament ,,George Sidorovici” Gura Humorului, proiect finantat prin Programul de Incluziune 
Sociala din dorinta de a raspunde unor nevoi reale ale tinerilor din centrele de plasament, de a 
da viata celor mai ascunse dorinte de realizare, de a trasa drumul profesional cel mai potrivit si 
de a-i sprijini in parcurgerea acestuia pentru o viata normala. 
o La nivel judetean, prin implementarea acestui proiect, se urmareste diversificarea si 
profesionalizarea serviciilor locale, a cabinetelor de consiliere In cadrul comunitatii, care sa poata 
oferi servicii de specialitate, activitati specifice unui trai autonom si pentru deprinderi de viata 
independenta. 
o Integrarea tinerilor institutionalizati devine astfel mult mai dificila fiind vazuta mai mult 
ca o stare de libertate, fara a lua in calcul responsabilitatea si decizia sau, la extrema, de abandon 
total intr-o lume necunoscuta. Desi lipsa asumarii unor responsabilitatii constituie o problema 
pentru marea majoritate a tinerilor adolescenti, indiferent de mediul in care traiesc, actiunile 
adolescentului din centrul de plasament sunt coordonate, sunt puse sub observatie, sunt analizate 
profesional, nu parinteste. Lipsa acestui mediu se simte din ce in ce mai bine in perioada 
adolescentei cand se contureaza personalitatea fiecaruia. 
o Centrul Social cu Destinatie Multifunctionala ia in considerare dificultatile cu care se 
confrunta membrii grupului tinta, interventiile realizate urmarind sa conduca, la reducerea 
riscului de marginalizare/excluziune sociala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a 
copilului, la socializare, la reducerea/ eliminarea unor complexe si bariere psihologice si la 
dobandirea increderii in sine, in propriile competente si aspiratii si de a actiona pentru 
indeplinirea lor, la motivarea si incurajarea acestora de a avea o viata independent.  
o Astfel un exemplu de buna practica il reprezinta cateva dintre deprinderile si activitatile 
zilnice realizate in cadrul centrului de catre personalul specializat impreuna cu tinerii beneficiari. 
Admiterea si asistarea in centrul rezidential se realizeaza in baza evaluarii nevoilor individuale si 
a situatiei personale a fiecarui beneficiar in parte, prin asigurarea conditiilor de viata adecvate si 
a serviciilor corespunzatoare.  
o Tipuri de servicii oferite tinerilor in cadrul Centrului;  
  Asigurarea de gazduire pe o perioada limitata de timp, conform prevederilor art.51, alin 
(3) din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si 
completarile ulterioare, tanarul beneficiaza de o masura de protectie de pana la 2 ani. 
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     Tinerii invata sa isi descopere, sa construiasca propriul sistem de valori, mod de relationare, 
principii si stil de viata potrivit tipului de personalitate a fiecarui tanar.  
  Sa isi identifice/ stabileasca propriul traseu educational si/sau profesional de urmat, 
intelegand necesitatea prioritizarii activitatilor in vederea atingerii visului numit “cariera”/ 
integrarii pe piata muncii; 
  Oferirea de servicii de consiliere socio-profesionala, consiliere juridica, consiliere 
psihologica; 
  Orientare profesionala, informare, educatie civica si pentru sanatate; 
  Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, autonoma: 

- Deprinderi de viata zilnica: nutritie, planificarea meniului, cumpararea alimentelor, 
curatenia bucatariei, depozitarea mancarii, managementul si siguranta casei. 

- Deprinderi privind gestiunea locuintei si folosirea resurselor comunitare: gestiunea locuirii, 
transportul si resursele comunitare. 

- Deprinderi privind managementul banilor: sprijin in ajutarea tinerilor sa ia decizii 
financiare intelepte, notiuni despre bani, economii, venituri, operatiuni bancare, de 
creditare, plan de venituri si cheltuieli, buget personal, abilitati de consumator. 

- Deprinderi privitoare la ingrijirea personala: sprijin prin dezvoltarea fizica si emotionala 
armonioasa a tanarului, igiena personala, stil de viata sanatos. 

- Deprinderi privind dezvoltarea sociala: se concentreaza asupra modului in care tanarul se 
relationeaza cu ceilalti prin dezvoltarea personala, comunicare, relatii sociale; 

- Deprinderi pentru integrarea profesionala: se refera la ariile de deprinderi care ii ajuta sa 
isi finalizeze programele educationale si sa urmeze o cariera conform interesului lor, 
deprinderi privitoare la planificarea carierei, angajare, luarea deciziilor si pregatirea 
pentru studiu. 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

- Conceptul de incluziune sociala reprezinta un element de noutate, care a fost relansat in 
toate politicile Uniunii Europene si care reglementeaza drepturile sociale, schemele de 
venit minim, dezvoltarea locala, masuri anti-discriminare. Incluziunea sociala, reprezinta 
unul dintre domeniile care necesita o abordare multi-sectoriala. 

- Prin urmare, o initiativa in acest sens, o reprezinta implementarea „Conceptului de 
Incluziune Sociala” prin Programul „Tinerii aflati in situatii de risc”, care si-a propus 
sustinerea financiara a autoritatilor locale/judetene in dezvoltarea de servicii sociale 
pentru cele mai dezavantajate si vulnerabile categorii de persone, avand rezultate 
pozitive, atat din punct de vedere umanitar, cat si din punct de vedere al reinsertiei pe 
piata muncii a numeroase persoane aflate In dificultate, respectiv integrarea sociala a 
tinerilor iesiti din sistemul de protectie a copilului dupa implinirea varstei de 18 ani; 

- Prezentul program a finantat cheltuieli de investitii pentru construirea si reabilitarea de 
centre sociale cu destinatie multifunctionala pentru tinerii aflati in situatii de risc (tinerii 
care parasesc sistemul de protectie a copilului, dupa implinirea varstei de 18 ani) si dotarea 
acestora cu echipamente si mobilier necesare functionarii, precum si activitati de formare 
a personalului de specialitate din aceste centre. 

- Centrele sociale cu destinatie multifunctionala sunt centre rezidentiale destinate 
ajutorarii tinerilor in dificultate prin acordarea de gazduire pe o perioada determinata, 
pana la rezolvarea problemelor specifice cu care acestia se confrunta (materiale, 
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financiare, culturale, juridice si administrative, relationale, ocupationale, de sanatate), 
precum si activitati pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a 
competentelor profesionale. 

- In prezent, in Romania, exista o serie de grupuri sociale specifice cu risc accentuat de 
excluziune din diversele sfere ale vietii sociale, economice si politice. Printre acestia se 
numara si tinerii care provin din sistemul de protectie a copilului. Dupa implinirea varstei 
de 18 ani, acestia Iainceteaza sa mai beneficieze de ocrotire, in baza normelor legale de 
protectie acordata copiilor institutionalizati. 

- Pentru marea lor majoritate nu exista o alternativa la institutionalizare, multi dintre ei 
neavand familie sau rude. Multe institutii practica solutia mentinerii lor si dupa implinirea 
varstei limita legale, pentru ca nu ii pot abandona in strada. Majoritatea tinerilor aflati in 
situatie de dificultate provin din familii dezorganizate, au parasit scoala si nu au nici o 
calificare, sunt consumatori de alcool sau droguri, conditii care conduc, in acelasi timp, la 
cresterea delincventei si a dificultatilor ulterioare de reintegrare sociala. Adesea, ei nu 
stiu sa practice o meserie si, mai grav, au un puternic deficit de socializare, nu sunt capabili 
sa relationeze cu cei din jur, sa ia decizii, sa duca o viata sociala normala, independenta. 
Prin urmare, acest segment implica eforturi deosebite in vederea incluziunii sociale, 
deoarece se pune simultan problema gasirii unei locuinte, a unui loc de munca, a construirii 
unor relatii sociale si interpersonale diferite, prin natura lor, de experienta anterioara. La 
nivel national, exista un numar de numai 50 de servicii specifice destinate acestor tineri, 
in vederea pregatirii lor pentru viata, in special de tipul apartamentelor (in care se 
autogospodaresc cu un nivel minim de supraveghere din partea personalului angajat).  

- In aceste conditii, este imperios necesar dezvoltarea unui astfel de program de asistenta 
sociala care sa includa activitati avand drept grup tinta tinerii care nu mai sunt ocrotiti de 
catre sistemul de protectie a copilului.Nu in ultimul rand trebuie subliniata si importanta 
personalului care este specializat sa lucreaze in cadrul serviciilor sociale, pentru 
identificarea, evaluarea si rezolvarea situatiilor deosebit de dificile si complexe in care se 
afla aceasta categorie de tineri. 

- Centrul Social cu Destinatie Multifunctionala Gura Humorului a fost infiintat in anul 2012 
ca urmare a implementarii Proiectului Privind Incluziunea Sociala, finantat de Banca 
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare B.I.R.D si cofinantat de Consiliul 
Judetean Suceava.  

- Conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 
copilului, la cerere, tinerii de peste 18 ani pot ramane in sistemul de protectie a copilului 
daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant de zi pe toata durata studiilor, daca 
nu-si continua studiile si nu au posibilitatea revenirii in propria familie, beneficiaza pe o 
perioada de pana la 2 ani de protectie speciala in scopul facilitarii integrarii sale sociale. 
Odata cu implinirea varstei de 18 ani, tinerii ies de sub incidenta legislatiei care prevede 
masuri de protectie a copilului si, in caz de nevoie, pot beneficia de o serie de masuri de 
suport privind: Integrarea pe piata muncii: 

- contracte de solidaritate Incheiate In baza Legii nr.116/2003 privind prevenirea si 
combaterea marginalizarii sociale;  

Masuri de sprijin In baza Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea 
ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare:  

- ajutor de somaj,  
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- gratuitate la accesarea cursurilor de calificare;  
- o servicii de acompaniament social avand drept obiectiv informare si consiliere 

profesionala, medierea muncii, consultanta pentru activitati independente si completarea 
veniturilor salariale, stimularea mobilitatii fortei de munca si altele;  

- stimularea angajatorilor pentru angajarea tinerilor: subventionarea locurilor de munca, 
acordarea de facilitati pentru dezvoltarea de programe de formare profesionala etc. masuri 
pentru protectia la locul de munca a tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, 
solidaritatii sociale si familiei nr.753/2006: prin care se protejeaza tinerii impotriva 
oricarei munci susceptibile sa dauneze securitatii, sanatatii sau dezvoltarii lor sociale sau 
sa pericliteze educatia acestora.  

- Masuri de asistenta sociala: acordarea venitului minim garantat si a altor ajutoare sociale 
in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- burse sociale pentru studenti (Legea nr.219/2000 privind egalitatea sanselor de a urma 
studiile In Invatamantul superior prin acordarea burselor sociale de studiu);  

- servicii sociale: masa la cantina de ajutor social (Legea nr.208/1997), centre de informare 
si consiliere (Legea tinerilor nr.333/2006), centre de primire In regim de urgenta, locuinte 
protejate, centre de orientare profesionala.  

  Sprijin pentru locuinta: sprijin acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 
proprietate personala, In baza Legii nr.15/2003; prioritate la repartizare unei locuinte tinerilor 
care provin din sistemul de protectie a copilului (Legea nr.152/1998 privind Infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare).  
  Sprijin pentru serviciile de sanatate: gratuitate la serviciile de sanatate pentru tinerii cu 
varsta de pana la 26 de ani care parasesc sistemul de protectie a copilului precum si pentru tinerii 
care sunt beneficiari de venit minim garantat (Legea nr.95/2006 privind reforma sistemului de 
sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare). 
 Institutionalizarea are consecinte negative asupra tinerilor afectand, in mod evident, 
procesul de incluziune sociala, iar „serviciile de dezvoltare a participarii sociale sunt insuficient 
dezvoltate si diversificate”. Anual exista un numar semnificativ de tineri care sunt nevoiti sa 
paraseasca institutiile de ocrotire. Desi unii tineri postinstitutionalizati au un loc de munca, acesta 
nu este stabil (multi sunt la al doilea/al treilea loc de munca In mai putin de un an), iar salariul 
este foarte mic, nu vor sa-si continue scoala si nu au planuri de viitor sau acestea chiar daca 
exista, sunt vag conturate.  
 Ca o privire globala, tinerii postinstitutionalizati nu au mijloacele – financiare, sociale, 
educationale, cultural-simbolice cu ajutorul carora sa Isi imbunatateasca/ rezolve situatia. Exista 
o serie de probleme specifice tinerilor care au parasit sistemul de protectie, (dependenta fata de 
sistemul de protectie, cautarea frecventa a unui ajutor exterior, toleranta mica la stres, tipuri de 
locuri de munca slab calificate, acces dificil pe piata muncii) reprezinta, In primul rand, un 
impediment In dobandirea independentei dorite de tinerii care au parasit sistemul de protectie. 
 In vederea combaterii acestor probleme, Programul „Tineri aflati In situatii de risc” prin 
infiintarea Centrului Social cu Destinatie Multifunctionala, reprezinta o masura de sprijin si 
asistenta personalizata la problemele tinerilor proveniti din sistemul de protectie a copilului si un 
element de noutate prin obiectivele specifice avute In vedere: 
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- Asigurarea unor masuri adecvate de prevenire a excluziunii sociale a tinerilor care parasesc 
sistemul de protectie a copilului si de interventie pentru protectia lor In scopul integrarii 
sociale si profesionale a acestora;  

- Diminuarea numarului de tineri aflati In situatia de a nu avea un adapost sigur, prin crearea 
de centre sociale cu destinatie multifunctionala care sa asigure gazduirea beneficiarilor pe 
perioada determinata, precum si servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viata 
independenta si servicii de reinsertie socioprofesionala;  

- Cresterea capacitatii institutionale la nivelul autoritatilor publice locale privind 
dezvoltarea de servicii sociale, In functie de profilul beneficiarilor si nevoile reale ale 
acestora;  

- Cresterea calitatii serviciilor prin utilizarea unui personal calificat Intr-un domeniu specific 
de interventie;  

-  Cresterea calitatii vietii tinerilor din grupul tinta. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
 Activitatea se desfasoara Intr-o unitate de tip rezidential care functioneaza ca o locuinta 

protejata, cu o capacitate de 40 de locuri. Pana In prezent Centrul Social cu Destinatie 
Multifunctionala Gura Humorului a ajutat spre reintegrare socio-profesionala un numar de 
60 tineri proveniti din sistemul de protectie a copilului. 

 Prezentarea rezultatelor si a activitatii serviciului nostru social asupra beneficiarilor.  
 Atunci, In 2012 – cand am plecat la drum cu primii beneficiari ai Centrului Social am Inteles 

ca nu va fi usor nici pentru ei, nici pentru noi – personalul centrului - am Inteles ca 
integrarea sociala si profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului, 
este un proces complex, de lunga durata si nu Intotdeauna usor de realizat. Este un demers 
care implica munca In echipa si parteneriatul activ si real Intre toti factorii implicati – 
tanarul, personalul de educatie, de specialitate, institutii publice,angajatori, orice 
membru al comunitatii. 

 In cadrul Centrului Social din 2012 pana In prezent am sprijinit In procesul de integrare 
socioprofesionala 60 de tineri care au parasit sistemul de protectie a copilului dupa 
Implinirea varstei de 18 ani si absolvirea unei forme de Invatamant. Acestia au beneficiat 
de gazduire temporara, unii au dorit sa stea In centru cateva luni, altii au stat perioada 
maxima de sedere, respectiv 2 ani. 

 In prezent avem 11 tineri beneficiari care pe langa gazduirea temporara si asigurarea 
tuturor cheltuielilor de subzistenta ( alocatie bani pentru alimente, igiena) dar si cheltuieli 
de alta natura ( medicale, pentru mentinerea legaturii cu familia, etc.), beneficiaza de 
programe adecvate de consiliere juridica, consiliere psihologica, programe de formare a 
unor abilitati de viata si sprijin In vederea integrarii sociale si profesionale. 

 Avem selectate pentru discutii cateva cazuri de tineri proveniti din sistemul de protectie 
a copilului si care au beneficiat sau Inca mai beneficiaza de serviciile Centrului Social cu Destinatie 
Multifunctionala Gura Humorului. 

• Studiul de caz nr.1 
      Tanara Nicoleta, in varsta de 22 de ani, care provine din sistemul de protectie a copilului 

din cadul Serviciilor Multifunctionale pentru copilul aflat In dificultate Gura Humorului, este In 
prezent beneficiara a Centrului Social cu Destinatie Multifunctionala Gura Humorului din data de 
16.03.2018 Impreuna cu sotul sau Marian, tanar provenit tot din sistemul de protectie a copilului, 
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institutionalizat Inca de la primele zile de viata , dupa ce mama l-a abandonat In maternitate 
pentru ca acasa mai avea cinci copii, si fetita lor stefania. In momentul admiterii In centru Nicoleta 
era Insarcinata cu al doilea copil ulterior nascand un baietel pe nume Nikolas. Familia formata din 
Marian si Nicoleta se aflau Intr-o perioada de dificultate In momentul admiterii In centru, nu aveau 
locuinta si loc de munca, o situatie financiara precara pentru a se descurca pe cont propriu. In 
centru sotul a beneficiat de sprijin In gasirea unui loc de munca, au Invatat sa se 
autogospodareasca singuri si sa Isi gestioneze resursele financiare In vederea inchirierii sau 
cumpararii unei locuinte In momentul plecarii din centru.  

•  Studiul de caz nr.2 
      Un exemplu fericit este cel al Teodorei, care era eleva In clasa a XII- a la Colegiul 

,,Alexandru cel  Bun” Gura Humorului cand a solicitat accesul la serviciile oferite de  Centrul 
Social cu Destinatie Multifunctionala Gura Humorului In anul 2014. In prezent tanara este studenta 
la  Universitatea ,, Alexandru Ioan Cuza,, Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor 
, are un loc de munca stabil, si putem spune ca Impreuna ( noi - personalul centrului pe de o parte 
– tanara Teodora , de partea cealalta ) prin toate activitatile specifice desfasurate In cadrul 
centrului, am reusit acolo unde scepticii ne priveau critic, spuneau ca visam cu ochii deschisi si 
de abia asteptau, ca atunci cand vom esua In demersurile noastre , sa ne spuna - ,, AM AVUT 
DREPTATE, NU AtI REUSIT !,, 

•  Studiul de caz nr.3 
     Alt caz fericit este cel al Marianei, care a reusit sa-si finalizeze studiile postliceale ale 

scolii Postliceale ,,Fundatia Ecologica Green,, Iasi In perioada In care a beneficiat de serviciile 
Centrul Social cu Destinatie Multifunctionala Gura Humorului.  

• Studiul de caz nr.4 
      Tanara Lidia In varsta de 22 de ani, este tot beneficiara a Centrului Social cu Destinatie 

Multifunctionala Gura Humorului din data de 04.07.2018 pana In prezent, provenita tot din 
sistemul de protectie a copilului, parintii fiind divortati iar In anul 2006 casa In care locuiau ambii 
parinti si copii a ars aproape In Intregime. In centru tanara a reusit sa Isi finalizeze studiile de 
master In cadrul Universitatii stefan cel Mare Suceava apoi a participat la concursul organizat de 
D.G.A.S.P.C Suceava pentru postul de asistent social reusind sa promoveze examentul. Astfel 
tanara a fost sprijinita si consiliata In vederea integrarii pe piata muncii si la dobandirea unei 
stabilitati sociale si economice. 

  Impactul serviciului social asupra beneficiarilor  
      Centrul Social cu Destinatie Multifunctionala contribuie la cresterea calitatii vietii 

tinerilor proveniti din centrele de plasament prin urmatoarele aspect: 
 Cultivarea Increderii tinerilor In posibilitatile personale; 
 Cresterea gradului de autonomie a tinerilor; 
  Cresterea gradului de ocupare profesionala; 
  Micsorarea continua a dependentei tinerilor fata de institutie; 
  Publicitatea facuta proiectului de catre Insasi beneficiarii; 
  Scaderea ratei infractionalitatii In comunitate; 
  Scaderea gradului de respingere/reticenta a comunitatii fata de beneficiar; 
  Diminuarea gradului de anxietate a tinerilor care au parasit centrele de plasament; 
  Accelerarea dezvoltarii economice prin cresterea ofertei de munca calificata; 
  Actualii beneficiari se vor constitui In modelele pentru viitorii beneficiari; 
 Impactul serviciului social asupra comunitatii 
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 Centrul contribuie la diminuarea tendintei de excludere a acestor tineri din societate, la 
dezvoltarea autonomiei acestora In identificarea unor solutii la problemele pe care le au, 
la cresterea gradului de constienizare a nevoilor acestora si a spiritului de solidaritate 
sociala la nivelul comunitatii noastre locale. 

 Centrul colaboreaza permanent cu profesionistii, autoritatile administratiei locale si alte 
servicii din domeniul asistentei sociale si totodata promoveaza munca In echipa atat In 
interiorul, cat si In exteriorul sau in vederea rezolvarii problemelor specific tinerilor care 
parasesc sistemul de protective sociala a copilului." 

 
 Alte aspecte: 
 Reusita programului de integrare a tinerilor din cadrul Centrului Social cu Destinatie 

Multifunctionala se datoreaza intr-o masura importanta tipurilor diferite de servicii oferite 
in functie de nevoile fiecarui beneficiar, care pot sa apara, repectiv, suport emotional, 
consiliere sociala, juridica, psihologica, informare, orientare profesionala, integrare in 
comunitate, formarea deprinderilor de viata independenta prin metode practice, 
autogospodarire, care faciliteaza adaptarea gradata a beneficiarilor la viata independenta. 
Este important in egala masura faptul ca acest serviciu social raspunde unei nevoi reale 
pentru a creste sansele de integrare ale tinerilor din serviciile de tip rezidential, asigurand 
tranzitia catre viata independenta.  

 In perioada in care sunt gazduiti in centru, tinerii dobandesc deprinderile necesare pentru 
a putea trai si munci pe cont propriu. Atitudinea suportiva aratata de personalul centrului 
are un rol important. Tinerii se dezvolta cu incredere in perspectivele de viitor si sunt 
motivati sa isi caute un loc de munca, sa isi intemeieze o familie in viitor. Sustinerea 
oferita, nu se limiteaza strict la perioada in care se asigura gazduire, ei pastreaza legatura 
cu centru si pot frecventa in continuare un grup de sustinere. Multi dintre ei aleg sa ramana 
implicati in activitatile centrului, sunt un exemplu pentru beneficialii actuali si ii 
motiveaza pe acestia sa isi continue eforturile de a deveni independenti. Ei stiu ca pot 
oricand reveni pentru a impartasi din reusitele lor, pentru suport emotional si Indrumare, 
pentru a primi sprijin In situatii de criza care sunt declansate din motive independente de 
vointa lor, usa fiind deschisa ofera sentimentul ca exista persoane carora le pasa de ei, se 
intereseaza de soarta lor! 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

 B-Dul George Enescu, Nr.16, Cod 720231, Mun. Suceava, Jud. Suceava, 

 nr. tel: 0230520172 

www.dgaspcsv.ro  

 

   

 

 

http://www.dgaspcsv.ro/
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 Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp O Noua Viata, Centru de 
Tip Respiro Suceava 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava 
 

 Denumirea serviciului social:  
Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp O Noua Viata, Centru de Tip Respiro 
Suceava 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de tip respiro 
 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de Tip Respiro din cadrul Complexului De Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp 

O Noua Viata Suceava a fost infiintat in anul 2004 si functioneaza in cadrul Casei de Tip Familial 
O Noua Viata. Centrul a fost infiintat cu fonduri din Marea Britanie de catre Fundatia O Noua Viata 
Siret. Beneficiarii acestui centru sunt copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani, cu dizabilitati 
mentale si asociate, avand certificat de incadrare in grad de handicap. 

Capacitatea centrului este de doua locuri, copiii din familiile care acceseaza serviciul sunt 
gazduiti intr-un spatiu distinct format dintr-un dormitor si baie, restul spatiilor ( bucatarie, sala 
de mese, living, sala de relaxare) fiind comune cu cele ale Casei de Tip Familial. 

Perioada maxima accesarii serviciului este de 3 saptamani. 
 

 Elementele de noutate si originalitate: 
- Primul centru de respiro din tara cu functionalitate neintrerupta din anul 2004. 
- Amplasarea lui intr-o casa de tip familial ii asigura functionalitatea si eficienta economica, 
deoarece cele doua posturi normate sunt prinse pe graficul casei de tip familial, numarul de 
personal pe tura mentinandu-se constant indiferent de gradul de ocupare a centrului de respire.  
- Personalul din casa de tip familial are prevazut in fisa postului atributii si pe centrul de 
respiro, si invers. 
- Posibilitatea frecventarii centrului de zi pentru copii dupa evaluarea initiala, pe perioada 
accesarii serviciului. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

 a. in cazul familiilor ce au copii cu dizabilitati, serviciul permite rezolvarea unor probleme 
importante din viata acestora, avand garantia sigurantei propriului copil. 

b. la nivel social, diminueaza riscul abandonului si demonstreaza posibilitatea sprijinului si 
intelegerii nevoilor familiilor cu copii cu nevoi speciale. 

c. modelul de centru de tip respiro integrat intr-o casa de tip familial demonstreaza din 
punct de vedere economic, ca prin costuri minime, pot fi asigurate servicii de calitate. 
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 Alte aspecte: 

- prin suportul specializat, parintele invata metode de recuperare/reabilitare si beneficiaza de 
consiliere. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

B-Dul George Enescu, Nr.16, Cod 720231, Mun. Suceava, Jud Suceava, 

nr. tel: 0230520172 

http://www.dpcsv.ro/ro/post/2014/9/25/complexul-de-recuperare-neuro-psiho-motorie-
blijdorp-o-noua-viata-suceava/  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpcsv.ro/ro/post/2014/9/25/complexul-de-recuperare-neuro-psiho-motorie-blijdorp-o-noua-viata-suceava/
http://www.dpcsv.ro/ro/post/2014/9/25/complexul-de-recuperare-neuro-psiho-motorie-blijdorp-o-noua-viata-suceava/
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Centrul Multifunctional de Asistenta Sociala Aproape de Tine – Asociatia Maini 
Intinse, Tulcea 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Asociatia Maini Intinse 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul Multifunctional de Asistenta Sociala Aproape de Tine 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi pentru copii in situatii de risc de separare de parinti 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul Multifunctional de Asistenta Sociala-Centrul Aproape de Tine ofera copilului numeroase 
activitati de educatie formala/nonformala si informala, activitati recreative, de socializare si 
petrecere a timpului liber, Consilierea psihosociala si suport emotional, servirea mesei la Centru, 
supraveghere, ingrijire, suport pentru dezvoltarea abilitatilor de viata independenta, 
constientizarea si sensibilizarea populatiei  
Centrul de zi functioneaza intr-o cladire special construita pentru activitatile care se deruleaza in 
cadrul serviciului social, managementul si administrarea acestuia fiind eficiente si asigurand 
functionarea sa optima, in acord cu misiunea sa. Copiii si familiile lor beneficiaza astfel, de servicii 
de calitate, in raport cu nevoile lor. Dotarea centrului la inalte standarde de calitate ii ofera 
unicitate in judetul Tulcea, centrul fiind dotat cu sali de studiu, sala ludoterapie amenajata cu 
tema ”castel” reprezinta o reala bucurie si placere pentru copii; deasemenea existenta unei sali 
de teatru social unde copiii pot sa performeze in manuirea papusilor diferite roluri. Tot odata, 
pentru a face lectura pentru copii o activitate atractiva, in sala senzoriala, amenjata special cu 
lumini, perne face ca lectura sa fie o activitate placuta pentru copii. 
  Personalul calificat si daruirea cu care lucreaza si se implica in viata beneficiarilor, face 
ca atmosfera in centru sa fie una calda, primitoare atat pentru beneciarii directi cat si pentru 
familiile acestora. 
 Activitatile educationale nonformale si informale sunt asigurate de personal 
 specializat, intr-o colaborare stransa si eficienta intre membrii echipei de 
 specialisti, familie si institutiile de invatamant. 
Pe langa crearea unor conditii favorabile pregatirii temelor pentru a doua zi, ne-am straduit sa 
oferim beneficiarilor acceptati in program un climat afectiv sanatos pentru dezvoltarea 
armonioasa a personalitatilor lor, consiliere si meditatii la obiectele de invatamant unde 
intampina dificultati de intelegere. 

Consilierea psihosociala se deruleaza un proces terapeutic suportiv prin care beneficiarii 
sunt ajutati in consolidarea mecanismelor cognitive, emotionale, atitudinale si motivationale in 
scopul integrarii in comunitate. Abordarea este secventiala, rational-emotionala, interpersonala , 
copii sunt asistati sa-si infranga neincrederea si pasivitatea, sa se auto-descopere, sa gaseasca 
modul in care functioneaza pe plan social. Psihologul lucreaza prin sedinte individuale sau de grup, 
la care si adauga sesiuni de necesitate. 
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Centrul ofera copiilor activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru 
intre activitatile de invatare si cele recreative si de joc.  

Ora de Engleza este cursul la care copiii invata limba intr-un mod distractiv si interactiv. 
Papusile marionete i-au ajutat sa retina mai usor informatii despre cifre si litere, anotimpuri, 
animale si plante. 

Coltul Curiosului este cursul la care copiii descopera lumea minunata a plantelor si 
animalelor, invata notiuni despre istorie, geografie sau notiuni de cultura generala. Copiii au 
invatat despre diferite tari si orase ale lumii, despre munti, ape si fenomene naturale, despre 
domnitori sau fapte de eroism, etc. 

In cursul anului 2017-2018 la centru au fost organizate numeroase si variate activitati 
recreative si de socializare. In fiecare zi, dupa finalizarea unei activitati educative copiii au 
organizate jocuri in curtea centrului sau in sala. Copiii invata astfel sa isi dezvolte atentia, 
capacitatea de colaborare si cooperare, abilitatea de a negocia si isi exerseaza abilitatile sportive. 
In fiecare luna, am sarbatorit ziua de nastere a copiilor nascuti in acea luna; sarbatoritii primesc 
un cadou si impart un tort mare de ciocolata cu colegii lor din centru. Tabara la munte. Pentru 
copiii din Tulcea si mai ales pentru cei asistati este imposibil sa poata merge intr-o tabara, mai 
ales la munte. Astfel cu sprijinul unor sponsori, anul acesta 20 de beneficiari reusit sa ajunga 
pentru prima data intr-o tabara si pentru prima data la munte. Cu aceasta ocazie am vizitat Dino 
Parc, Cetatea Rasnov, Cetatea Fagaras, Castelul Zanelor.  
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Metoda de socializare prin teatru de papusi dezvolta mobilitatea in plan social ca un pas 
impotriva excluziunii sociale.  

Papusa marioneta este folosita in diverse activitati educative si consiliere, indeplinind 
diverse roluri.  

Asista copiii la realizarea temelor si indeplinirea responsabilitatilor scolare, beneficiarii 
devin receptivi la noile informatii si se arata dornici sa raspunda, sa interactioneze cu papusa.  

Teme legate de conduita copiilor in diverse medii sunt usor abordate prin intermediul 
teatrului de papusi. Metoda este una foarte expresiva, din sfera copilariei, imbracand partea 
teoretica intr-un invelis distractiv, relevant pentru publicul caruia i se adreseaza. 

In momentul in care papusa apare in scena sau isi face aparitia in mijlocul copiilor, acestia 
se relaxeaza, instrumentul contribuind la construirea unui mediu securizant. Atentia se 
concentreaza asupra papusii, copiii reusind sa-si exprime emotiile si trairile, sa povesteasca 
episoade traumatizante, sa impartaseasca secrete sau cele mai tainice dorinte si temeri. Papusa 
devine confident, acea identitate care ii asculta, ii accepta, ii intelege. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

De la infiintare, organizatia noastra prin serviciile oferite a devenit primul si cel mai 
important furnizor de servicii sociale privat acreditat si licentiat din Judetul Tulcea, cu un Centru 
de Zi “Aproape de tine” pentru copii dezavantajati si unul pentru copii cu dizabiliti si familiile 
acestora, “PauzeScurte”.  

Existenta serviciilor se inscrie in Strategia de Dezvoltare Durabila a Municipiului Tulcea in 
perioada 2014-2020 care stipuleaza atat promovarea incluziunii sociale, securitatea cetatenilor, 
imbunatatirea infrastructurii pentru petrecerea timpului liber. 
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In acelasi document strategic Primaria isi propune la categoria proiectelor prioritare 
constructia centrelor cu destinatie, functiuni medicale sau sociale, respectiv infiintarea de centre 
pentru copilul sau adultul cu dizabilitati. Centrul PauzeScurte al Asociatiei Maini Intinse ofera 
tipuri asemanatoare de servicii catre persoane cu dizabilitati. 

Impactul este vizibil prin faptul ca, in timp ce proiectele prioritare propuse in aceasta 
directie nu s-au concretizat, Centrul PauzeScurte raspunde acestor nevoi pentru o categorie de 
populatie ce in prezent nu are alta resursa in Municipiul Tulcea.  

Prin facilitatile sportive si de petrecere a timpului liber atat la exterior (in curtea Centrului 
cu o suprafata de 2000 mp) cat si la interiorul acestuia (prin sala de ludoterapie de 50 mp) puse 
la dispozitia comunitatii, serviciul social raspunde si nevoii comunitatii de dezvoltare a paletei de 
oportunitati de petrecere a timpului liber. 

Experienta dobandita in timp a permis Asociatiei Maini Intinse sa isi ofere expertiza si altor 
actori din sfera serviciilor sociale astfel ca in ultimii ani am ajutat si asistat un alt ONG din Delta 
Dunarii sa se acrediteze ca furnizor de servicii sociale si sa deschida un centru de Zi la capatul 
soselei, in inima Deltei, in Dunavatul de Jos. 

Daca serviciile acestui Centru erau deschise doar pe timpul verii, cu ajutorul nostru serviciile 
s-au permanentizat oferind consiliere si orientare scolara, activitati de petrecerea timpului liber 
si servirea hranei, precum si asistenta in efectuarea temelor pentru copii in tot timpul anului 
scolar. 

Serviciile sociale furnizate de Asociatia Maini Intinse au direct impact in stabilitatea 
economica a familiile din care copiii provin prin faptul ca acestia fiind pe perioada zile la centru 
familiile pot mentine un loc de munca permanent nefiind presati de nevoia de a sta cu copiii lor 
acasa in partea a doua a zilei. Serviciile furnizate copiilor cu dizabilitati si familiilor acestora 
contribuie in mod direct la cresterea gradului de socializare si integrare a acestora in viata 
comunitatii. 

Investitia in educatie copiilor este valoroasa si produce efecte durabile pe termen lung. 
Existenta Centrului intr-un cartier relative nou pe harta Municipiului Tulcea ofera sansa noii 
generatii sa descopere si categoriile defavorizate in imediata lor vecinatate si sa devina sensibile 
la nevoile acestora. Copiii din cartierul Lotizare Vest unde este amplasat Centrul au interactionat 
de-a lungul timpului cu copiii asistati social. Unii din copii au devenit voluntari la Centru. In urma 
activitatilor din vara 2018, la care copii si tineri din Cartier au fost implicati in activitati educative 
si recreative cu beneficiarii Centrului , o tanara a solicitat consiliere si ajutor in orientarea 
educationala si profesionala. In urma consilierii a decis sa studieze Asistenta Sociala la 
Universitatea Ovidius din Constanta, lucru cu care ne mandrim. In Tulcea nu exista forme de 
invatamant superior si tinerii au nevoie de ajutor in alegerea unei cariere. 

Saptamanal avem un numar ce variaza intre 4 si 10 tineri voluntari din Liceele din Tulcea. 
Acestia invata de timpuriu ce presupune asistenta sociala, psihologia, psihopedagogia (lucrand 
alaturi de noi la educarea copiilor cu dizabilitati) si au ocazia sa se orienteze inspre meserii cu 
profil socio-uman. Suntem un model pentru acestia in Tulcea si ne bucuram sa contribuim la mai 
binele societatii de azi si a societatii de maine.  
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 Alte aspecte: 

In Anul european pentru dezvoltare prin suportul oferit de apelul COERENT al Programul RO10, cu 
finantare din Mecanismul Financiar al SEE 2009-2014 , 02/H/SEE/21.04.2015 proiectul Doi la 
puterea Noi a contribuit la imbunatatirea calitatii serviciilor sociale prin stimularea cooperarii in 
zona de SudEst si NordEst a Romaniei prin implementarea unui program inovativ de incluziune 
sociala pentru copii aflati in situatie de risc ca o masura a discriminarii: prin dinamizarea 
performantelor specialistilor furnizori de servicii sociale publice si private din zona de SudEst, 
NordEst ce si-au dezvoltat cunostinte si abilitati specifice in metoda teatrului de papusi social 
folosita in vederea incluziunii sociale . 

Am prezentat un ghid si o unealta de lucru papusa marioneta ca o metoda inovativa propusa de 
Asociatia Maini Intinse pentru a fi extrapolata si aplicata la scara larga, inclusiv in centrele cu 
beneficiari adulti. 

Metoda propusa papusile marionete ca mesageri ai intelegerii si acceptarii, ajuta sa inlature frica, 
miturile sau preconceptiile despre persoanele in risc social. 

Am prezentat ateliere demonstrative in toate judetele din zona de SudEst NordEst in cadrul caruia 
participantii implicate in servicii sociale au invatat cateva elemente de baza in manuirea 
papusilor-marionete, fiecare institutie furnizoare de servicii sociale participanta a primit o papusa 
marioneta pentru a putea fi folosita in programele de socializare. 

Am fost solicitati sa extindem instruirea folosirii papusilor marionete si la personalul din 
departamentul socio-educativ al Penitenciarului din Iasi. Avem semnale ca au fost organizatii ce 
au preluat metoda aceasta in Bacau si in Neamt. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

 str.Podgoriilor 87A, Tulcea, 

 nr. tel: 0758035858 

www.maini-intinse.ro  

 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.maini-intinse.ro/
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Centrul de Asistenta si Consiliere pentru persoanele cu tulburari de spectru autist 
si familiile lor – DGASPC Arad 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de Asistenta si Consiliere pentru persoanele cu tulburari de spectru autist si familiile 
lor 
 

 Tipul serviciului social:  
centru de zi pentru copii cu dizabilitati 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de Asistenta si Consiliere pentru Persoane TSA functioneaza din anul 2012, astfel in 

vara fiecarul an, pe langa serviciile sociale oferite in cadrul centrului (evaluare psihologica, 
terapie comportamentala, logopedie, consiliere psihologica, grup de socializare, grup de suport 
pentru parinti, activitati care marcheaza ziua de 2 aprilie - Ziua Internatianal a Constientizarii 
Autismului, workshop-uri in scoli si gradinite), organizam scoala de vara. Formatul scolii de vara 
este construit pe o luna de zile (iulie) si cuprinde diferite activitati educative non-formale, 
sportive si creative, punandu-se un mare accent pe dezvoltarea abilitatilor de socializare. Scopul 
scolii de vara este cresterea gradului de socializare a copiilor cu autism, deorece tulburarea de 
spectru autist afecteaza intr-o mare masura capacitatea de socializare a copiilor. Beneficiarii 
scolii de vara sunt copiii diagnosticati cu autism din cadrul Centrului TSA dar si copii neuro-tipici 
proveniti din medii defavorizate. Grupurile de copii s-au realizat in parteneriat cu o scoala locala, 
dar si in functie de varsta biologica si cea mentala a copiilor.  

Scopul scolii de vara este de a creste sansele de integrare sociala si scolara si de combatere 
a excluderii sociale pentru copiii cu autism, prin implicarea lor in activitati sportive, artistice si 
creative. Ne dorim ca prin activitatile realizate in cadrul scolii de vara sa dezvoltam si incurajam 
acceptarea de catre copii a diversitatii determinata prin criterii de sanatate, etnice, sociale, 
culturale, prin metode ce tin de educatia non-formala. 

Principalele activitati derulate in cadrul scolii de vara :  

- activitati de socializare: diverse jocuri de societate, jocuri cu mingea, vizitare muzee, 
cinematograf, karaoke. 

- activitati sportive : inot, calarie, gimnastica 
- activitati creative : cursuri de teatru, atelier de pictura, atelier de dans, modelaj , quilling, 

decupaje. 

Toate activitatile s-au lucrat pe ateliere, au fost variate si atractive, fiecare copil avaand 
posibilitatea de a se exprima liber in alegerea lor. Metodele folosite au pus in valoare abilitatile, 
aptitudinile si personalitatea fiecarui copil. 
Copiii au fost foarte incantati de programul scolii de vara, participand cu bucurie la toate 
activitatile propuse, dorindu-si sa mai participe, considerand aceasta perioada ca o tabara de 
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vara. Alaturi de copii, parintii acestora au adresat multumiri organizatorilor si tuturor celor 
implicati. Au considerat ca este o experienta extraordinara, fiind binevenita in viata fiecarui copil. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Avand in vedere faptul ca in Romania serviciile sociale destinate copiilor diagnosticati cu 
tulburare de spectru autist sunt intr-o faza de pionerat, consideram ca diversificarea acestor 
servicii este o noutate. Prin activitatile realizate in cadrul scolii de vara am reusit sa facem terapia 
copiilor distractiva , dar in acelasi timp educativa, dezvoltand abilitatile de socializare, de joc 
functional, de imitare, de initiere, de limbaj receptiv si expresiv. Iar prin sporturile practicate am 
contribuit la mentinerea starii de sanatate atat fizice cat si psihice, si echilibrarea pe plan 
emotional. Avand in vedere ca, grupurile de copii erau mixte (copii cu autism si copii neurotipici), 
beneficiarii au invatat toleranta, acceptarea, intr-ajutorarea. Si nu doar copiii ci si parintii 
acestora. Consideram ca doar prin educatia copiilor de azi putem schimba mentalitatea societatii 
privind persoanele cu dizabilitati. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Scoala de vara este deja o traditie, de 3 ani in fiecare an organizam pentru beneficiarii 
centrului nostru. Consideram ca cel mai important lucru in construirea unei societati sanatoase, 
caracterizat prin echilibru, acceptare, toleranta si spirit civic, este educatia copiilor. Deoarece 
copiii prezinta viitorul unei natiuni, punem un mare accent pe educatia lor si a familiilor acestora. 
In cadrul scolii de vara grupele de copii au fost formati din copii diagnosticati cu autism si din 
copii neurotipici. Astfel fiecare copilas a avut de invatat :  

- copiii cu autism au dezvoltat abilitati de socializare, limbaj, joc, imitand copiii neurotipici  
- copiii tipici au invatat sa accepte copiii ""diferiti"", sa-i ajute, sa-i stimuleze, astfel invatand 

toleranta in situatii reale de viata. Copilul care de mic invata ca nu toti suntem la fel, invata 
sa respecte diversitatea, sa accepte semenii, va deveni un adult care va respecta si ajuta 
persoanele cu dizabilitati si la randul lui va propaga acst tip de mentalitate in societate.  

 Alte aspecte: 
Unul din aspectele cele mai importante este crearea unui parteneriat cu o scoala de masa, 

pentru a realiza grupuri de copii mixte. Un alt aspect foarte important este gasirea unei surse de 
finantere (proiect, sponsorizare), pentru activitatile de inot, calarit, cursuri de teatru. Consilierea 
si informarea corecta a familiilor copiilor care participa la scoala de vara este un aspect important. 
Si nu in ultimul rand, pregatirea personalului de specialitate dar si recrutarea de voluntari si 
instruirea acestora.  

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
Str. 1 Decembrie1918, Nr.14, Jud Arad,  
nr. tel: 0257210055  
www.dgaspc-arad.ro  

   

 

http://www.dgaspc-arad.ro/
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Centrul de zi pentru copii/tineri cu dizabilitati "Sanse egale" Domnesti 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de zi pentru copii/tineri cu dizabilitatii "Sanse egale" Domnesti 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi/recuperare copii si tineri cu dizabilitati 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Asiguram pe timpul zilei activitati de Ingrijire, educatie, abilitare-reabilitare, recreere Si 

socializare, consiliere, orientare scolara, Terapie psihologica, Logopedica, kinetoterapie si 
ergoterapie, dar si activitati de sprijin pt parinti. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 
Se realizeaza individual in functie de potentialul si nivelul de dezvoltare al copilului plan de 
interventie pe baza caruia se desfasoara orele de recuperare. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Un nr de 40 de copii si tineri cu dizabilitati( psihice, motorii, neurologice) beneficiaza gratuit 
prin prisma DGASPC de servicii de recuperare. 

 
 Alte aspecte: 
Implicam comunitatea si institutiile statului in procesul de includere sociala a copiilor, realizam 
parteneriate cu scoli, biserici prin care copii intra in contact cu membrii acestora, fiind un 
beneficiu reciproc. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Domnesti, Str Al I Acuza, Nr.99, Jud Arges, 

nr. tel: 0248269418 

https://www.facebook.com/asociatia.sanseegale  

 

   

 

 

https://www.facebook.com/asociatia.sanseegale


                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 192  

 

Centrul de servicii sociale Ghiocelul - Centrul de recuperare pentru copilul cu 
dizabilitati, DGASPC Bacau 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de servicii sociale Ghiocelul - Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilitati 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi pentru copii: copii In familie, copii separati sau In risc de separare de parinti 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
   Modelul de buna practica prezentat consta in descrierea modelului de interventie pentru 
gestionarea situatiilor care pot conduce la aparitia unei sarcini nedorite atat la femei adulte cat 
si la minore. Modelul s-a dezvoltat si implementat in cadrul Proiectului ""Prevenirea sarcinii 
nedorite si reducerea numarului de copii abandonati, implementat in perioada 01.11.2016 - 
31.12.2018, in parteneriat cu SERA Romania. 
   Echipa Mobila de Prevenire a Sarcinii Nedorite desfasoara activitati de informare la nivelul 
comunitatilor; evaluare sociala si medicala; realizarea activitatilor de educatie privind metodele 
contraceptive, educatie sexuala, aceste activitati se desfasoara la nivelul primariilor si a unitatilor 
de invatamant; consiliere psihologica; educatie sexuala si contraceptiva; planning familial; 
consilierea mamelor si a familiilor; instruirea beneficiarelor privind folosirea metodelor 
contraceptive; acordare de suport si instruire, cu privire la igiena si educatie sexuala; suport si 
orientare; evaluare si monitorizare post-servicii. 
   Beneficiarii directi sunt femeile care se afla in situatia de a-si abandona copilul si care solicita 
ajutorul DGASPC sau altor institutii; femeile care au abandonat unul sau mai multi copii sau care 
au fost In situatia de a cere sprijinul Comisiei pentru Protectia Copilului; adolescentele aflate in 
sistemul de protectie al DGASPC si cele din comunitate; cazurile semnalate de D.A.S.–uri, SPAS-
uri, unitatile sanitare, cabinetele medicale individuale; femeile care se adreseza In mod direct 
Echipei mobile de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite si pentru care in urma 
investigatiilor se constata necesara interventia si familiile acestora. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 
     Desi, In ultimii ani numarul copiilor abandonati In unitati sanitare s-a diminuat considerabil, 
alte aspecte au preocupat autoritatile judetene din perspectiva prevenirii sarcinii nedorite si a 
riscului de abandon/ separare de familie a copilului, respectiv sarcinile nedorite la adolescente si 
femeile Insarcinate In situatii de risc care traiesc In conditii de saracie si locuinte supraaglomerate 
( de exemplu, in cadrul proiectului implementat la nivelul judetului Bacau ”Incluziune sociala prin 
furnizarea de servicii integrate la nivelul comunitatii” au fost identificate 149 de femei Insarcinate 
In situatii de risc, aprox. 83 dintre acestea avand o sarcina nedorita. Situatiei de risc s-a asociat 
si faptul ca aprox. 76 dintre aceste femei nu se aflau In evidenta unui medic de familie, iar aprox. 
99 nu au efectuat controalele prenatale periodice). 
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   Elementele de noutate ale modelului sunt: asigurarea interventiei prin intermediul unei echipe 
mobile care se deplaseaza in comunitate, in proximitatea persoanei care are nevoie de ajutor; 
facilitarea accesului persoanei la serviciile publice din comunitate - servicii medicale, sociale, 
etc.De asemenea,  
 echipa mobila creeaza parteneriate intre institutii, organizatii astfel incat sa rezulte un mecanism 
functional de identificare timpurie si interventie in situatiile de risc pentru a preveni o sarcina 
nedorita respectiv abandonul unui copil. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

    Prin intermediul derularii programelor specifice de actiune si interventie de catre echipa 
multidisciplinara din cadrul Echipei mobile de prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii 
nedorite s-a reusit consilierea unui numar de 1257 persoane; 62 consilieri de grup; 435 persoane 
care beneficiaza de o metoda contraceptiva (6 sterilete, 204 prezervative si 225 pilule); 179 
consilieri individuale; 259 vizite medici;1452 vizite la domiciliu avand ca finalitate scaderea 
incidentei sarcinii nedorite in randul adolescentelor; reducerea numarului de copii abandonati/ 
institutionalizati; reintegrarea sociala, familiala, scolara si profesionala a femeilor care intra in 
categoria beneficiarilor directi; o mai buna informare; cresterea gradului de implicare a 
comunitatii locale si a celorlalte institutii ale statului. 

 
 Alte aspecte: 
    S-a reusit identificarea si dezvoltarea parteneriatelor cu organismele publice si private precum 
cabinetele de planificare familiala si contraceptie si medici de familie avand competente in 
planificare familiala; s-a colaborat cu 54 primarii din jud Bacau; s-au incheiat 170 acorduri de 
parteneriat cu UAT-uri, spitale, DSP, ISJ si institutii de invatamant. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Bacau, Str. Condorilor Nr. 2, Jud Bacau, 

nr. tel: 0234585071 

www.dgaspcbacau.ro  

   

 

 

 

 

 

http://www.dgaspcbacau.ro/
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Centru de recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic/neuropsihic, DGASPC Cluj 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centru de recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic/neuropsihic 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic/neuropsihic 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Serviciile oferite de catre centru, sunt rezultatul unei analize atente in ceea ce priveste 

nevoia copilului cu handicap motor/fizic/neuropsihic.Serviciile sunt gratuite si acordate in 
maniera in care raspund nevoilor pe fiecare arie de dezvoltare ale copilului cu varste cuprinse 
intre 0-18 ani. Fiecare beneficiar este evaluat de catre echipa multidisciplinara. In urma 
procesului de evaluare, beneficiarul, odata inclus in procesul de recuperare urmeaza un program 
personalizat de interventie, bazat pe nevoile acestuia. Modelul de bune practici pe care centru il 
acorda fiecarui beneficiar al serviciului, consta in modul in care acesta parcurge un circuit de 
terapii de recuperare, conform recomandarilor si nevoilor stadiului de dezvoltare. 

Metodologia de lucru pe fiecare arie de interventie urmeaza pasii prevazuti de standardele 
minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati.  

In contextul serviciilor oferite intr-un model integrat, amintim urmatoarele:  
Asistenta sociala: prin promovarea serviciilor centrului, asigurarea legaturii dintre 

parintii/apartinatorii beneficiarilor si echipa multidisciplinara, intocmirea documentelor, 
consiliere sociala, organizarea evenimentelor, realizarea rapoartelor aferente activitatilor 
desfasurate, evaluare sociala, Plan Individual de Servicii (PIS), Program Personalizat de Interventie 
( PPI). 

Interventie psihologica: Prin Consilierea psihologica care este o forma de interventie 
psihologica care se adreseaza persoanelor aflate intr-o situatie de impas existential. Acest impas 
poate fi de natura familiala, sociala sau profesionala. Consilierul il ajuta pe client sa poata 
gestiona situatie de criza prin noi metode si sa isi gaseasca multiple solutii la aceasta. In urma 
consilierii, clientul isi va dezvolta capacitatea de a putea sa faca schimbari atat in plan psihologic, 
cat si social, isi va imbunatatii si puterea de a lua decizii eficiente si conforme cu nevoile sale, isi 
va putea gestiona optim resursele personale. 

Prin Grupul de suport - scoala parintilor, Isi propune prin Intalnirile lunare destinate 
parintilor si prin atelierele de lucru, reducerea semnificativa a situatiilor de impas parental si a 
dificultatilor aferente In cadrul relatiei parinte - copil, atat In situatiile copiilor cu deviate 
comportamentale cat si pentru situatii obisnuite de viata, care apar pe parcursul copilariei. 
Obiectivele sesiunilor de formare sunt cresterea capacitatii de interventie educativa eficienta a 
parintilor In diverse situatii, creearea unei retele de suport Intre parinti, pentru stimularea 
disponibilitatii si a capacitatii de a fi un bun parinte. 
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Interventie psihopedagogica (interventie timpurie): 
Aria de psihopedagogie in contextul interventiei timpurii, este deosebit de importanta 

deoarece studiile in neurologie afirma faptul ca, in perioada 0-2 ani, creierul prezinta o 
plasticitate crescuta, ceea ce conduce la asimilarea de informatii, atat de importante pentru 
urmatoarea perioada de dezvoltare a copilului. Interventia timpurie presupune un cumul de 
metode si tehnici din mai multe arii ce presupun stimulare cognitiva, stimularea limbajului, 
motricitate fina, autonomie personala, socializare. 

Logopedie: In cadrul terapiilor de logopedie, urmarim dezvoltarea limbajului expresiv si 
receptiv. In terapia limbajului mai ales in contextul tulburarilor neuro-psiho-motorii urmarim 
dezvoltarea laturilor fonetico fonologica, morfologica, sintactica si pragmatica. Intervenim nu 
numai in plan articulator ci si in plan fonator, respirator si rezonator. 

Kinetoterapie: Kinetoterapia este terapia prin miscare efectuata prin programe speciale de 
recuperare medicala care urmaresc refacerea unor functii diminuate sau cresterea nivelului 
functional in diverse afectiuni.  

In urma implementarii unui program individualizat se remarca, o crestere a functionalitatii 
acestora pe plan social, efectuarea ADL-uri la capacitate maxima functionala, cresterea 
independentei economice consecinta a autonomiei mortice. Mentinerea unui stil de viata activ si 
independent are ca rezultate, sporirea starii de bine, reducerea marginalizarii sociale a copiilor 
cu handicap neuro-psihic prin diminuarea disfunctionalitatii mortice, cresterea performantei 
scolare si a incluziunii copiilor cu disabilitati in invatamantul de masa, preventia aparitiei bolilor 
asociate. 

Fizioterapie: Fizioterapia include ansamblul aplicatiilor terapeutice avand la baza utilizarea 
agentilor fizici. Includem aici undele magnetice, undele mecanice, crio-termoterapia, dar mai 
ales curentii electrici. Fizioterapia poate sa faca diferenta In abordarea patologiilor specifice, asa 
Incat sa asigure capacitatea de a duce o viata activa. 

Integrare senzoriala: Aceasta terapie ofera un fundament important pentru mai tarziu, in 
invatarea complexa sub aspectul integrarii functionale din perspectiva modelului bio-psiho-social. 

Mobilizare orofaciala: Vine in completarea terapiei de logopedie si are la baza elemente din 
tehnica Morales iar ca un plus in sustinerea acestei tehnici vine kitul Z-vibe 

Masaj corporal: Ofera un beneficiu deplin, stimuleaza producerea de endorfina, reduce 
nivelul hormonilor de stres ca adrenalina, cortizolul, si norepinefrina. Cercetarile indica faptul ca 
nivelul crescut de hormoni de stres dezechilibreaza sistemul imunitar. Unele dintre beneficiile 
masajului sunt reducerea tensiunii musculare, imbunatatirea circulatiei sangvine, stimularea 
sistemului limfatic, marirea mobilitatii si flexibilitatii incheieturilor, acuitate mentala si 
reducerea anxietatii si depresiei. 

Hidroterapie: Hidroterapia este ansamblul metodelor care folosesc in scop profilactic, 
curative si recuperator. Beneficiile hidroterapiei consta in utilizarea hidroterapiei clasica care 
inseamna utilizarea metodica a apei la diferite temperaturi completat de interventii mecanice 
(presiune, frictiune, periaj), termoterapia utilizarea caldurii prin bai, namol, parafina, sauna, 
nisip, infrarosii, etc., si a recelui inclusive a crioterapiei care inseamna terapia cu rece sub 0 grade 
Celsius, mecanoterapia utilizeaza energia mecanica hidrostatica si hidrodinamica a apei, 
exercitiile active si passive, tractiunile, masajul si ultrasunetele in apa. Are efect relaxant stare 
de bine, usor. 
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 Elementele de noutate si originalitate: 
Elementul de nouate/originalitate consta in faptul ca fiecare beneficiar al centrului, 

urmeaza programul stabilit de specialisti sub forma unui model de tip circuit.  
Circuitul fiecarui beneficiar cuprinde o paleta larga de terapii pe care centrul nostru o poate 

oferi, ca urmare a numarului mare de terapeuti specializati pe arii multiple. Din 2014, serviciile 
oferite beneficiarilor au avut la baza terapiile deja consacrate ( psihologie, logopedie, 
psihopedagogie, fizioterapie, kinetoterapie). Pe baza observatiilor specialistilor si a 
parintilor/apartinatorilor, cu privire la dinamica evolutiei in dezvoltarea copiilor, s-au identificat 
nevoia introducerii unor noi servicii complementare dar care fac parte din pachetul de servicii. 

Urmatoarele terapii/metode au fost introduse in pachetul de servicii:  

Terapia de mobilizare orofaciala care vine in completarea terapiei de logopedie si are la 
baza elemente din tehnica Morales iar ca un plus in sustinerea acestei tehnici vine kitul Z-
vibe (este un instrument logopedic cu vibratii care ajuta la Imbunatatirea mai multor 
probleme de vorbire, de hranire si la Intarirea abilitatilor senzoriale).  
Terapia de integrare senzoriala vine in completarea terapiilor de tip kinetic si cognitiv care 
permite o relationare continua intre comportament si functionarea creierului. Aceasta 
terapie ofera un fundament important pentru mai tarziu, in invatarea complexa sub aspectul 
integrarii functionale din perspectiva modelului bio-psiho-social. 
Terapia in interventia timpurie, se refera la o gama variata de proceduri terapeutice care 
se aplica in terapia cu copiii mici, pentru a stimula dezvoltarea armonioasa a tuturor ariilor 
de dezvoltare. 
Terapia Vojta este o metoda aparte de kinetoterapie, care poate fi aplicata atat la sugari, 
cat si la copii, practic, pentru orice tulburare de miscare, pentru leziunile sistemului nervos 
central si tulburarile aparatului locomotor.  

Aceasta terapie poate fi benefica la orice varsta pentru ca implica ”In mod reflex”, doua complexe 
de miscare, cea de ”tarare reflexa” si cea de “rostogolire reflexa” care vor putea fi activate 
indiferent de vointa pacientilor. 
Terapia Feuerstein sau programul de imbogatire instrumentala consta in corectarea deficientelor 
care pot aparea in functionarea abilitatilor fundamentale ale gandirii. Obiectivul interventiei 
educative nu este de-a furniza copilului cunostinte sau abilitati noi ci acela de-a potenta 
capacitatile de invatare autonoma si autoinvatare. Metoda Feuerstein, presupune o restructurare 
cognitiva si constituie modalitatea principala prin intermediul careia sa se obtina schimbari in toate 
subsistemele: comportamental, emotional, motivational, etc. 

 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Centrul faciliteaza accesul tuturor copiilor cu handicap motor/fizic/neuropsihic la serviciile 
specializate, fiind un serviciu social gratuit. Modelul de tip circuit, raspunde intereselor specifice 
ale copiilor cu handicap motor/fizic/neuropsihic. Tinand cont de evolutie si ritmul de dezvoltare 
a copilului, evaluarea are loc permanent conform nevoilor acestuia cu ajutorul instrumentelor si 
metodelor de lucru. Centrul ofera un mediu securizant, personal specializat si acreditat in 
folosirea unor echipamente adecvate ( baterii de teste si chestionare validate stiintific, folosite 
pe plan mondial) cu impact in studii longitudinale asupra beneficiarilor. Modelul de tip circuit si 
terapiile de interventie timpurie (0-3 ani), au dus la cresterea numarului de copii cu nevoi speciale 
in integrarea acestora in gradinite si scoli de masa. Ca urmare acestei realitati, a crescut 
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credibilitatea centrului in comunitate. Comunicarea transparenta a rezultatelor proiectului s-a 
realizat prin intermediul mass-mediei, organizarea si participarea la conferinte de specialitate, 
prezentare de studii longitudinale la diferite workshop-uri, mese rotunde si intalniri cu specialist 
din diverse arii conexe. Centrul sustine personalul de specialitate in formarea continua, astfel 
incat acestia sa poate raspunde cat mai fidel nevoilor beneficiarilor cu un grad mare de 
complexitate a patologiilor.  

La nivelul comunitatii, centrul are contracte de colaborare si parteneriat cu o serie de ONG-
uri ( MIRA, Autism Transilvania, Asociatia Alfa Grup, Centrul Raluca) UBB- Cluj, Primaria Cluj. 

Centrul inregistreaza rezultate notabile in ceea ce priveste relatia cu comunitatea. Cu ocazia 
zilelor dedicate persoanelor cu dizabilitati am organizat diferite manifestari menite sa 
sensibilizeze si sa implice opinia publica in sprijinul si acceptarea neconditionata a persoanelor 
aflate in dificultate.  

Numarul mare de beneficiari inclusi in cadrul centrului de-a lungul celor 4 ani, precum si 
numarul mare de posibili beneficiari aflati pe listele de asteptare, conform procedurii, gratuitatea 
serviciilor, perioada mare de contract (pana la 3 ani), indica utilitatea si unicitatea centrului. 

Echipa multidisciplinara, prin modelul de bune practici, ofera parintilor/apartinatorilor 
sprijin in intelegerea si punerea in aplicare a tuturor recomandarilor specialistilor. Astfel parintele 
devine coterapeut in recuperarea copilului. 

 
 Alte aspecte: 
1. In vederea promovarii serviciilor centrului au fost realizate o serie de activitati de informare a 

comunitati, cat si a celorlati specialisti cu care colaboram. 

2. De la infiintarea centrului si pana in prezent, in data de 3 decembrie a fiecarui an, se 
organizeaza “Ziua portilor deschise”. Acest eveniment are ca scop principal interactionarea 
copiilor din invatamantul de masa cu beneficiarii centrului, cat si informarea comunitatii despre 
ceea ce presupune conceptul de dizabilitate. 

3. In data de 21 Martie sarbatorim Ziua Mondiala a Sindromului Down. Cu aceasta ocazie am 
organizat activitatii de informare a comunitatii cu privire la acest sindrom, sondaje de opinie, 
flashmob si petreceri pentru copii.  

De asemenea, cu aceasta ocazie, in anul 2018 am organizat conferinta “Sindromul Down. Realizari 
si perspective in traseul de dezvoltare”, unde specialistii centrului au prezentat o serie de lucari 
cu tematica diversa:  

Mihaela Telcean- sef centru- logoped principal (competenta In psihologie clinica)/psihoterapeut - 
“Modele de bune practice. Activitati de promovare a incluziunii sociale la Centru Comunitar 
Judetean” 

Anamaria Rada Bereschi-Bene, Cristina Sibef – logoped – “Directii terapeutice in contextual 
sindromului Down. Dezvoltarea abilitatilor de comunicare in acest tablou” 

Teodora Lupu – Kinetoterapeut/terapeut Vojta – “Copiii cu Sindrom Down. Dezvoltarea motorie si 
particularitati ale programului kinetoterapeutic” 

Florina Duca – Asistent social- “Rolul asistentului social in traseul de dezvoltare al copilului cu 
sindrom Down. 
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Nastasia Olar- kinetoterapeut, Cristina Pana- Fizioterapeut, Anamaria Rada Bereschi-Bene- 
logoped – “ Metode de kinetoterapie applicate la copiii cu Sindrom Down” 

Ca un promotor al activitatii noastre, a fost initiata conferinta “Abordari terapeutice in contextul 
recuperarii neuro-psiho-motorii la copilul mic”, care s-a desfasurat in 3 editii. Fiecare editie a 
fost insotita de prezenta sefului de centru la o emisiune televizata, in care s-a discutat despre 
tematica dezbatuta in cadrul conferintelor. 

Editia I- anul 2015 

Mihaela Telcean –sef centru/ logoped principal(competenta In psihologie clinica)/psihoterapeut – 
“Modele de bune practici In recuperarea neuro-psiho-motorie la copilul mic” 

Bereschi-Bene Rada-logoped, Sibef Cristina- logoped- “Importanta terapiei limbajului In 
interventia timpurie la copiii cu dizabilitati” 

Telcean Mihaela- logoped principal, competenta In psihologia clinica, psihoterapeut, Dragonici 
Manuela- psihopedagog- “Interventia timpurie si stimularea oro-faciala In vederea Imbunatatirii 
abilitatilor de comunicare la copiii cu sindrom Down” 

Sibef Cristina-logoped, Bereschi-Bene Rada-logoped- “Importanta interventiei timpurii In 
contextul rinolaliei deschise” 

Lupu Teodora- kinetoterapeut- “Particularitati ale programului kinetic la copiii cu Sindrom Down” 

Editia II- anul 2016 

Mihaela Telcean –sef centru/ logoped principal(competenta In psihologie clinica)/psihoterapeut – 
“Modele de bune practici In recuperarea neuro-psiho-motorie la copilul mic” 

Rada Bereschi-Bene –logoped- „Modele de interventie timpurie In sfera limbajului la copilul cu 
Sindrom Down” 

Mihaela Telcean -logoped principal, psihoterapeut- „Directii de interventie timpurie In contextul 
dezvoltarii abilitatilor de comunicare in Sindromul Down” 

Cristina Sibef - logoped- „Directii de interventie timpurie in contextul tabloului dizartric” 

Luminita Muresan- psiholog- „Stilurile parentale. Repere si practici” 

Editia III- anul 2017 

Mihaela Telcean- logoped principal, psihoterapeut, Rada Bereschi-Bene – logoped, Cristina Sibef- 
logoped „Importanta terapiei limbajului In dizartria ataxica. Studiu longitudinal” 

Nastasia Olar- kinetoterapeut, Cristina Pana- Fizioterapeut, Anamaria Rada Bereschi-Bene- 
logoped, Maria Matei- fizioterapeut – “ Metode de kineziterapie aplicate la copiii cu Sindrom 
Down” 

Pentru a dezvolta o relatie interdisciplinara si pentru promovarea conceptului de interventie 
timpurie am participat la congrese nationale de fiziokinetoterapie si medicina. 

Congresul OTM 2016 
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Telcean Mihaela- logoped principal, competenta In psihologia clinica, psihoterapeut,- “Interventia 
timpurie si stimularea oro-faciala In vederea Imbunatatirii abilitatilor de comunicare la copiii cu 
sindrom Down” 

Congresul FizioPlus 2017 

Mihaela Telcean- logoped principal, psihoterapeut, Rada Bereschi-Bene – logoped, Cristina Sibef- 
logoped „Importanta terapiei limbajului In dizartria ataxica. Studiu longitudinal” 

Congresul National de Recuperare, Medicina fizica si Balneologie 2018 

Mihaela Telcean- logoped principal, psihoterapeut, Rada Bereschi-Bene – logoped, Cristina Sibef- 
logoped „Importanta terapiei limbajului In dizartria ataxica. Studiu longitudinal” 

De asemenea, am dorit sa surprindem activitatea practica pe aria de logopedie prin structurarea 
a doua studii de caz longitudinale si publicarea acestora sub forma de articol in reviste de 
specialitate, recunoscute national si international. 

1) Martie 2017 RRTTLC, Vol.III, NR.2 “Importanta terapiei limbajului In dizartria ataxica. Studiu 
longitudinal” 

2) Octombrie 2016 RRTTLC, Vol II, NR 1 „Directii de interventie timpurie in contextul dezvoltarii 
abilitatilor de comunicare in sindromul Down” 

Consideram ca modelul de bune practici pe care il provam este un model bazat pe complexitate, 
competitivitate si unicitate cu impact asupra copiilor cu dizabilitati, parintilor si comunitatii din 
care facem parte. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str.Eremia Grigorescu , Nr.37-39, Cluj Napoca, Jud Cluj, 

nr. tel: 40264420146 

http://www.dgaspc-cluj.ro  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgaspc-cluj.ro/
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Centru de zi pentru persoane adulte cu boala Alzheimer si alte tipuri de dementa – 
DGASPC Cluj 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centru de zi pentru persoane adulte cu boala Alzheimer si alte tipuri de dementa 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de Zi 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Premiza principala de lucru: mentinerea autonomiei persoanelor cu dementa si prevenirea 

situatiei de dependenta in beneficiul persoanelor cu dementa si apartinatorilor acestora.  
In acest sens Centrul de Zi asigura servicii pe ariile: asistenta sociala, interventie psihologica, 

logopedie, kinetoterapie, hidroterapie si masaj, de luni pana joi intre orele 7,30- 16,00, iar vineri 
intre orele 7,30-13,30. astfel:  

Asistenta sociala prin: promovarea serviciilor CZA, asigurarea legaturii dintre apartinatorii 
beneficiarilor si echipa multidisciplinara, intocmirea documentelor,activitati de ergoterapie, 
socializare, consiliere sociala, organizarea evenimentelor, realizarea rapoartelor aferente 
activitatilor desfasurate, evaluare sociala, Plan Individual de Servicii (PIS), Plan Personalizat ( PP); 

Interventie psihologica prin: activitati de consiliere si terapie suportiva, stimualare 
cognitiva, terapie de scurta durata focalizata pe problema, preventie tertiara si mentinere, 
terapie pentru optimizare personal, terapia reminiscentelor, terapie pentru mentinerea 
comportamentelor necesare adaptarii la mediul social, cresterea frecventei aparitiei 
comportamentelor dezirabile, invatarea si consolidarea unor abilitati in vederea integrarii diverse 
medii, mentinerea comportamentelor necesare adaptarii la mediul social, interventie psihologica 
pentru reducerea stereotipiilor care interfereaza cu procesul de relationare, terapie de scurta 
durata pentru reducerea izolarii sociale, terapie pentru diminuarea agresivitatii si 
autoagresivitatii, consilierea apartinatorilor. realizarea rapoartelor aferente activitatilor 
desfasurate evaluare psihologica (MMSE), Plan Individual de Servicii (PIS), Plan Personalizat ( PP); 

 Logopedie prin activitati specifice in vederea mentinerii functiilor limbajului pentru o 
perioada cat mai lunga respectiv: mentinerea motricitatii aparatului fono-articulator si 
mentinerea limbajului expresiv si receptiv, in contextual deteriorarii progressive specifice in boala 
Alzheimer. 

Kinetoterapie  
Prin activitatea fizica din cadrul centrului, se urmareste satisfacerea necesitatilor vitale 

importate in mentinerea beneficiarilor intr-o conditie fizica cat mai buna. Planificarea activitatii 
presupune definirea obiectivelor, evaluarea gradului de sanatate a capacitatii fizice, a 
disponibiliatii materiale si temporale. In cadrul interventiei kinetoterapeutice, programul de 
exercitii este adaptat necesitatilor si capacitatilor grupului de varstnici, in care urmarim 
mentinerea: supletei articulare, a fortei musculare, a unei bune coordonari si abilitati de miscare, 
si a capacitatii de efort. 
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Hidroterapie 
In cadrul hidroterapie aplicam proceduri terapeutice prin frictiunea unei regiuni ale corpului 

cu un prosop apa calda sau rece pe piele sub diferite forme de administrare, in scopul cresterii 
rezistentei organismului, normalizarii functiilor sale alterate si combaterii anumitor manifestari 
din patologia umana. 

Activitati de grup prin facilitarea intalnirii dintre apartinatorii/reprezentantii legali ai 
persoanelor cu Alzheimer si altor tipuri de demente, unde acestia pot discuta problemele pe care 
le intampina si beneficia de sfaturi profesioniste. Grupul are un pronuntat caracter terapeutic prin 
faptul ca aici fiecare este ascultat, sprijinit si ajutat atunci cand se simte neajutorat, neinteles, 
izolat de restul lumii, realizarea faptului ca si alte persoane se confrunta cu probleme identice.  

De asemenea, grupul le faciliteaza formarea unei retele de prieteni sau cunostinte care sa 
contribuie la cresterea posibilitatilor de interactiune si socializare pentru beneficiari. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

1. Unicitate 
 Este un serviciu unic la nivelul judetului Cluj asigurat de personal specializat.  
2. Model de parteneriat cu autoritatilor locale si organizatiile private 
 Prin acest proiect se exemplifica modalitatea in care autoritatile publice si organizatiile 

  private din domeniul social pot conlucra eficient in rezolvarea problemelor sociale prin 
  asigurarea de servicii eficiente in mod constant.  

Parteneri operationali: 

- Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca (organizarea de conferinte, implementarea 
proiectelor) 

- Societatea Romana Alzheimer (Implementarea Proiectului AD-Gaming) 
- Spitalul Militar (Clinica de Psihiatrie), Cluj Napoca (Organizarea de Conferinte)  
- Clinica de Psihiatrie, Cluj Napoca (Organizarea de Conferinte) 
- Teatrul National, Cluj Napoca (Organizarea de activitati culturale)  
- Fundatia Asistemed (Servicii de ingrijire la domiciliu)  
- Casa de Cultura a Studentilor,Cluj-Napoca (Organizarea de activitati culturale) 

 Pe parcursul activitatii am avut urmatorii parteneri media: TVR 1, Antena 1, NCN Tv, Vitrina Felix 
Media, Radio Renasterea, Cluj Napoca, Radio Cluj in vederea promovarii serviciilor centrului si a 
evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Mondiale Alzheimer.  

3. Serviciu specializat la standarde de calitate 
 Incepand cu luna iunie 2014 serviciul dispune de proceduri ( Procedura Formalizata privind; 

 Admiterea, Evaluarea, Interventia, Consilierea, Sistarea), regulamente si metodologii de 
 lucru conform standardelor europene.  

4. Cooptarea serviciilor logopedice 
Ca urmare a deteriorarii functiilor limbajului la persoanele cu dementa, am considerat 

necesar si util introducerea interventiei logopedice pentru mentinerea acestor functii, principalul 
scop fiind mentinerea capacitatii de exprimare verbala, prevenind astfel situatiile de retragere 
sociala, deoarece pacientii cu boala Alzheimer, uneori devin incapabili in a-si exprima si sustine 
ideile si opiniile personale fiind constienti de acest lucru. 

5. Un serviciu eficient 
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Avand in vedere serviciile oferite prin Centrul de Zi pentru persoane adulte cu boala 
Alzheimer si alte tipuri de dementa se previn anumite situatii mult mai dificile si costisitoare 
(instititionalizarea bolnavilor Alzheimer, sindromul de burn-out la apartinatori/asistenti 
personali). Proiectul contribuie la mentinerea autonomiei bolnavilor Alzheimer si implicarea 
beneficiarilor in rezolvarea problemelor comune si ale comunitatii in ansamblu; schimba perceptia 
comunitatii despre statutul varstnicului prin abordarea multidisciplinara cu accent pe servicii noi; 
dezvolta mecanisme de crestere a coeziunii de grup si de construire a identitatii de grup.  

6. Cercetare  
In oferirea de servicii de suport pentru apartinatorii/asistentii personali ai bolnavilor 

Alzheimer am urmat modelul scientist-practitioner realizand imbinarea interventie efectiva – 
cercetare, atat pentru adaptarea continua la nevoia beneficiarilor si recalibrarea interventiei, 
pentru o actiune cat mai eficienta, cat si pentru punerea bazelor dezvoltarii unui proiect de 
politica sociala pentru aceasta problema. Aceasta adaptare continua la nevoi, caracteristica 
fundamentala a proiectului, a determinat dezvoltarea complexitatii serviciilor oferite si cresterea 
numarului de beneficiari. 

Cercetarea efectuata a condus la identificarea mai multor categorii de factori cu impact 
cauzal asupra gradului de epuizare al apartinatorului: la nivelul apartinatorului, familiei, 
comunitatii, sitemului de protectie sociala, sistemului de sanatate si a bolnavului. Aceste 
rezultate au indicat mai multe planuri de dezvoltare a unor proiecte in sfera bolnavilor Alzheimer 
si apartinatorilor acestora ( vezi Centru de Zi pentru persoane Adulte cu Alzheimer). 

7. Model de parteneriat cu parteneri externi  
Am dezvoltat prin Centrul de Zi pentru persoane adulte cu boala Alzheimer si alte tipuri de 
dementa o retea de colaborare prin care am implicat o serie de parteneri externi:  

1. Asociatia Herstelgroep Nederland – 21 septembrie 2017 - Organizare Conferinta 
Internationala, Aniversare 10 ani de la infiintarea grupului de suport 

2. Partener al consortiului ( Spania, Marea Britanie, Grecia, Slovenia) in cadrul proiectului 
AD Gaming (Program de Formare pentru Imbunatatirea Calitatii Vietii Persoanelor 
diagnosticate cu Boala Alzheimer prin “Jocuri Serioase”) 

 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Durata desfasurarii proiectului este primul indicator al succesului. Proiectul Centru de Zi 
pentru persoane adulte cu Alzheimer se desfasoara de 4 ani, numarul beneficiarilor tinta fiind in 
crestere. La inceputul proiectului terapiile oferite au fost individuale, insa identificand nevoile 
beneficiarilor (socializare, comunicare, identificarea unor persoane cu probleme similare, 
cresterea motivatiei) am considerat utila trecerea la terapii de grup. In prezent la Centru de Zi 
pentru persoane adulte cu boala Alzheimer si alte tipuri de dementa sunt 30 de beneficiari activi. 
Proiectul Grup de suport pentru apartinatorii /asistentii personali ai bolnavilor Alzheimer se 
desfasoara in cadrul DGASPC Cluj de 11 ani si a fost preluat din 2014 de catre specialisti Centrului 
de Zi pentru persoane adulte cu boala Alzheimer si alte tipuri de dementa, numarul beneficiarilor-
tinta fiind in crestere. La inceputul proiectului numarul membrilor activi ai grupului de suport a 
fost de 15. In prezent grupul de suport are 26 de membri activi. Experienta noastra si-a dovedit 
eficienta pentru scopul si obiectivele propuse si poate constitui model de bune practici, repetabil 
si in alte centre din mai multe motive. In primul rand propune un pattern de actiune care merge 
de la simplu la complex ; pornind de la un grup mic – grupul de suport - se dezvolta gradual, 
extinzandu-si actiunile catre comunitate, catre populatia generala. Pivotul acestei dezvoltari este 
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reprezentat de identificarea si analiza de nevoi-resurse, folosind un instrumentar variat: fise de 
evaluare, observatii, interviu, focus grup, rapoarte sedinte de grup. Prin accentul pe care l-am 
pus pe constructia identitatii de grup (prin obtinerea personalitatii juridice, crearea de ritualuri 
de grup, aniversari, implicarea membrilor in proiecte caritabile) am reusit dezvoltarea unui grup 
care a devenit un nucleu-resursa esential in dezvoltarea si implementarea de proiecte ce 
mobilizeaza solidaritatea la nivelul comunitatii. In al doilea rand, a dezvoltat si perfectat 
instrumente eficiente de preventie secundara si tertiara. Este un model functional axat pe 
rezolvarea de probleme. Aceasta reprezinta constanta activitatilor proiectului, constituindu-se in 
principalul factor care a condus la dezvoltarea coeziunii si durabilitatii grupului. Totodata a fost 
elaborat un ghid de bune practici privind managementul bolii Alzheimer cu accent pe combaterea 
sindromului de burn-out pentru apartinatori/asistenti personali. Si nu in ultimul rand analiza 
costuri beneficii releva rezultate excelente prin utilizarea de resurse financiare si umane minime. 
Al doilea indicator al succesului proiectului este reprezentat de feedback-ul beneficiarilor si 
apartinatorilor bolnavilor Alzheimer cu privire la activitatea Centru de Zi pentru persoane adulte 
cu boala Alzheimer si alte tipuri de dementa. Terapiile de interventie psihologica, 
kinetoterapeutica, logopedica, sociala sunt apreciate ca fiind eficiente deoarece raspund nevoilor 
beneficiarilor. Complementar succesul proiectului este reprezentat de feedback-ul participantilor 
cu privire la serviciile grupului de suport. Interviurile realizate si focus-grupul releva feedback-
urile pozitive ale participantilor. Sedintele de terapie de grup sunt apreciate ca eficiente deoarece 
raspund nevoilor de informatii si suport ale membrilor, cu accent asupra rezolvarii de probleme. 
Cel mai mare avantaj al terapiei de suport de grup este constientizarea de catre membri ca nu 
sunt singurii care se confrunta cu aceasta problema. Similitudinea experientelor a favorizat 
dezvoltarea relatiilor intragrupale. „Faptul ca intalnesc oameni care au aceleasi probleme ca si 
mine, care ma pot sprijini, din experienta carora aflu lucruri noi care ma pot ajuta, faptul ca sunt 
intr-un colectiv ma determina sa particip la intalnirile de grup.” Nevoia de a comunica, de a fi 
ascultati si intelesi de catre ceilalti este intens resimtita de catre participanti, iar intalnirile care 
nu raspund acestei nevoi sunt percepute ca ineficiente: Un element care creste eficienta si 
valideaza beneficiile pe care le aduc activitatile grupului de suport este instalarea sperantei. 
Apartinatorii, confruntati cu situatii de criza observa ca cei care s-au confruntat cu probleme 
similare au identificat modalitati eficiente de raspuns. Reusita acestora constituie o intarire 
pentru ei. „M-a ajutat tocmai prin asta: sa pot sa inteleg mai bine toate framantarile legate de 
boala sotului. Sa vad cum reusesc altii sa depaseasca. Sa aflu ceva ce eu n-am stiut sa fac sau n-
am stiut unde sa apelez.” Suportul, sprijinul emotional, informational si practic pe care membrii 
si-l acorda reciproc indeplineste doua functii: se consituie in resursa pentru ceilalti si reprezinta 
un beneficiu pentru sine. A oferi ajutor celorlati este o oportunitate pentru dezvoltarea personala: 
„La inceput am venit fara prea multa incredere. Dar dupa doua sedinte am simtit ca ma relaxez 
si am realizat ca exista cazuri si mai grave care dureaza mai mult timp. Dupa moartea mamei mele 
am ramas in grup pentru a impartasi si altora cum trebuie sa te porti cu un bolnav cu Alzheimer si 
pentru ca noi, cei care am fondat acest grup, am devenit ca o familie care cunoaste tot ce se 
intampla acasa si ne putem ajuta reciproc.” Impartasirea onesta a experientelor personale si 
sentimentelor, ingrijorarilor, stabilirea conexiunilor interpersonale creste starea de bine 
emotionala a participantilor. Grupul de suport ofera un cadru ce faciliteaza ventilarea emotionala 
a apartinatorului, contribuind la reducerea distresului, a emotiilor disfunctionale: „...Si apoi, ne 
mai descretim fruntile dupa ce ne luptam acasa cu toate problemele. Aici putem sa ne spunem 
pasul si necazul. M-a ajutat emotional pentru ca eram intr-o perioada foarte dificila.” 
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„...Am venit cu groaza la inceput! Nu stiam ce va fi! Dar sa va dea Dumnezeu sanatate ca 
mi-am gasit alinarea si m-ati inteles! Degeaba vorbesc cu altii! Nu ma pot crede, pentruca nu stiu 
ce-i boala asta ... Da! Aici imi gasesc linistea! Nu-mi gasesc cuvintele! Ma simt fericita si de-abia 
astept sa treaca zilele sa vina ziua de miercuri pentru ca imi descarc sufletul. Asa spun eu cu 
cuvintele mele... Si e bine ca nu vorbim acolo numai despre boala ci si despre altceva.Si iti fuge 
mintea, gandul de la probleme... „ 

„O!!!! Pentru mine, grupul de suport a fost extraordinar!!!! Pentru mine a contat foarte mult 
sa stii! In primul rand, voi ca persoane ati fost apropiate, ca ne-am gasit un sprijin moral! Foarte 
mult a contat! (..) Este un loc in care si astazi imi face mare placere sa fiu! …” 

In contextul rezultatelor obtinute s-a identificat si implicarea membrilor grupului de suport 
de o maniera participativa la rezolvarea problemelor de grup/comunitate. Realizarea scopului 
activitatilor de grup – de a oferi suport psihologic – este confirmata cu deosebire de feeedbackurile 
oferite de catre membrii grupului ai caror persoane asistate au decedat (8 membri). Acestia 
continua sa participe la activitatile grupului de suport pentru a oferi in continuare spijin celorlalti 
membri si intentioneaza sa se implice voluntar in proiecte de mobilizare a solidaritatii in cadrul 
comunitatii. Apartinatorii care au trecut prin experinta ingrijirii bolnavului Alzheimer 
constientizeaza dificultatile si epuizarea asociata, manifestand consecutiv intentia de a oferi 
suport prin implicare si mobilizarea resurselor de la nivelul comunitatii: „(...) dupa mine, ar trebui 
cateva permanente. Noaptea este o problema! Ca unii se scoala si se duc, altii stau. Ar fi 
extraordinar ca acel centru sa functioneze! Iti dai seama cati bolnavi sunt in Cluj! Asta ar trebui 
neaparat! Cineva sa se ocupe! Daca ar fi vreodata un astfel de centru, m-as duce si as pune mana! 
Asta ar fi o activitate pe care as face-o cu mare placere! Pentru ca stiu ce inseamna sa ai asa un 
om Alzheimer in apropierea ta!” Un alt element de impact social il reprezinta combinarea 
activitatilor de terapie cu activitati de socializare si recreative. Organizarea de excursii (Cascada 
Valul Miresei), picnicuri (Baza Sportiva Gheorgheni, 101 distractii Salicea), mese festive 
(aniversari), reculegere spirituala (pelerinaj la manastirile: Rohia, Rohita, Dumbrava, Tauti, Nicula 
si Prislop), spectacole, activitati artistice (Muzeul de Arta, opera, film, teatru) a permis 
consolidarea relatiilor intragrupale si construirea identitatii de grup. Organizarea anuala a Zilei 
Mondiale Alzheimer de catre specialistii Centrului de Zi pentru persoane adulte cu boala Alzheimer 
si alte tipuri de dementa a cuprins in fiecare an: Conferinte, Workshop-uri, testarea gratuita a 
memoriei pentru comunitatea clujana. In cadrul conferintelor organizate anual in sala de 
conferinta a Centrului Comunitar Judetean am avut ca si invitati speaker reprezentativi in 
domeniul sanatatii mentale, cu precadere pe problematica bolii Alzheimer, cum ar fi: dr. Erdei 
Cristian, lec. univ. Baican Eugen, prof. univ. Neamtu Nicoleta, prof. univ. Gal Denizia si specialistii 
Centrului de Zi pentru persoane adulte cu boala Alzheimer si alte tipuri de dementa. Temele 
prezentate de catre specialistii centrului au vizat studii de caz, importanta interventiei si 
diagnosticului precoce in contextual bolii Alzheimer si beneficiile grupului de suport. Ca si 
participanti au fost apartinatori, specialisti din cadrul altor centre D.G.A.S.P.C. din Cluj si alte 
judete. Centrul de Zi pentru persoane adulte cu boala Alzheimer si alte tipuri de dementa, prin 
specialisti a organizat workshop-uri pentru apartinatori, in vederea prevenirii Sindromului de Burn-
out si un workshop pentru elevii unei clase de la Liceul “Onisifor Ghibu”, din Cluj-Napoca, in cadrul 
caruia s-au infirmat mituri referioare la boala Alzheimer, cu accent pe stigmatizarea bolnavilor cu 
dementa si s-a discutat despre comportamente dezirabile in interactiunea cu bolnavul cu 
Alzheimer. In contextul informarii comunitatii clujene asupra problematicii bolii Alzheimer 
Centrul de Zi pentru persoane adulte cu boala Alzheimer si alte tipuri de dementa a derulat in 
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acest an a treia editie a proiectului “Cafeneaua Alzheimer”, in parteneriat cu diferite cafenele 
locale, avand ca scop principal informarea si consilierea comunitatii cu privire la importanta 
preventiei si a diagnosticarii precoce a bolii Alzheimer si a altor forme de dementa si nu in ultimul 
rand reducerea stigmatizarii acestei categorii de beneficiari. Elementul cu puternic impact asupra 
comunitatii il constituie organizarea anuala, cu ocazia Zilei Mondiale Alzheimer (21 Septembrie), 
campania de testare gratuita a memoriei, a persoanelor cu varsta peste 45 de ani, atat in cafenele 
locale partenere (Doamna T Art-Boutique, Samsara FoodHouse, Café Agape, Karolina Pub) , cat si 
la sediul Centrului Comunitar Judetean – Complex de serivicii sociale pentru copii si adulti cu 
dizabilitati. De aceste servicii au beneficiat in medie 180 de persoane/an.  

 
 Alte aspecte: 
Prestigiu international 

Proiectul Grup de suport pentru apartinatorii/asistentii personali ai bolnavilor Alzheimer a fost 
initiat in anul 2007 ca raspuns la nevoile identificate respectiv: nevoia de informare, consiliere si 
suport.  

Consecutiv, pe baza rezultatelor obtinute Directia Generala de Asistenta si Asistenta Sociala a 
castigat in anul 2009 locul I (10.000 Euro) la competitia europeana ”A trai cu si impotriva bolii 
Alzheimer, ameliorarea conditiilor de viata a persoanelor afectate de maladia Alzheimer”. 

Consideram ca suntem un model de bune practici prin: serviciile oferite, prin unicitatea serviciilor, 
permanenta preocupare pentru asigurarea unui model integrat in acordarea serviciilor, eficienta 
in acordarea serviciilor de calitate dovedita prin numarul tot mai mare de beneficiari, caracterul 
inovativ al interventiei, derularea proiectelor de cercetare asupra bolii Alzheimer, prin implicarea 
in contientizarea comunitatii clujene asupra preventiei bolii Alzheimer si a reducerii riscului de 
stigmatizare si excluziune sociala pentru cei incadrati in aceasta categorie de diagnostic. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
Str. General Eremia Grigorescu Nr.37-39, Cluj-Napoca, Jud Cluj, 
nr. tel: 0264420146 
http://www.dgaspc-cluj.ro  

   

 

 

 

 

 

 

http://www.dgaspc-cluj.ro/
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 Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism – DGASPC Cluj 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism 
 

 Tipul serviciului social:  
Servicii de recuperare/reabilitare 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism asigura in prezent urmatoarele servicii 

specializate: asistenta sociala, interventie psihologica, consiliere si psihoterapie, terapie de grup, 
consiliere apartinatori, training parental, interventie psihopedagogica, logopedie, mobilizare 
orofaciala, kinetoterapie, fizioterapie, masaj, copiilor cu tulburare pervaziva de dezvoltare. 
Terapiile sunt oferite prin circuit, iar durata unei terapii este de 30-45 de minute, in functie de 
specificul cazului. 

In anul 2014, centrul functiona cu un numar de 8 specialisti si asigura urmatoarele servicii 
specializate: asistenta sociala, interventie psihologica, interventie psihopedagogica, logopedie, 
kinetoterapie, fizioterapie, masaj copiilor cu tulburare pervaziva de dezvoltare. 

Ulterior, luand in considerare nevoile identificate si pe baza studiilor de specialitate s-au 
introdus o serie de alte terapii: mobilizare orofaciala, consiliere si psihoterapie, terapie de grup, 
consiliere apartinatori, training parental, stimulare senzoriala. 

 In prezent beneficiaza de terapii de recuperare 25 de copii cu autism, care frecventeaza 
centrul in medie de 3-4 ori pe saptamana. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism are o echipa complexa formata din asistent 
social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, asistent medical. 

Un element de noutate este faptul ca specialistii, pe baza serviciilor acordate in comunitate 
si a participarii la actiuni de informare in contextul incluziunii persoanelor cu TSA, au fost cooptati 
in Grupul de consultare interministerial „Autism Round Table”, la Ambasada SUA din Bucuresti, in 
vederea discutarii si propunerii spre aprobare a unor modificari legislative, cu privire la drepturile 
copiilor cu dizabilitati avand ca scop incluziunea sociala. 

In momentul de fata suntem implicati in proiectul „Cresterea implicarii ONG-urilor si a 
partenerilor sociali in promovarea politicilor publice alternative pentru copii cu TSA”-initiat de 
ONG-ul „HELP AUTISM”. De asemenea Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism colaboreaza 
cu ONG-ul „HELP AUTISM” in contextul schimbului de experienta si a modelelor de bune practici 
in acordarea serviciilor de recuperare catre persoanele cu TSA. 

 De la deschiderea centrului, din iulie 2014, am organizat anual conferinte si workshopuri 
adresate parintilor si specialistilor(creditate de Colegiul Psihologilor din Romania si de Colegiul 
Medicilor) . 
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De asemenea, specialistii din cadrul Centrului de zi/recuperare pentru copii cu autism 
impreuna cu seful centrului au participat la 5 emisiuni televizate pe problematica TSA. 

Un alt element de noutate il constituie participarea specialistilor Centrului de zi/recuperare 
pentru copii cu autism si Universitatilor clujene, alaturi de alte ONG-uri, la flashmob-uri de 
constientizare organizate in comunitate pe problematica copiilor cu TSA. 

 In cadrul centrului se ofera servicii de interventie timpurie in contextul TSA, copiilor cu 
varsta cuprinsa intre 0-2 ani; in urma acestor interventii s-au inregistrat rezultate foarte bune cu 
acesti copii care au beneficiat de paleta de interventii oferita de noi si in decurs de 6 luni s-a 
observat ameliorarea simptomatologiei specifice TSA si achizitia unor abilitati la nivelul 
interactiunii sociale, contactului vizual si scaderea comportamentelor repetitive si stereotipe. 

 Specialistii din echipa pluridisciplinara(psihologii) colaboreaza in mod direct cu factorul 
educativ din scolile si gradinitele frecventate de beneficiari, in vederea medierii relatiei dintre 
beneficiari si cadrul didactic/ beneficiari si colegii de clasa. 

Un alt element de noutate il reprezinta colaborarea  cu alte institutii relevante in ceea ce 
priveste integrarea socio-profesionala (CJRAE) si informarea familiei cu privire la drepturile 
copiilor privind accesul si integrarea in invatamantul de masa. 

In urma frecventarii terapiilor de recuperare s-a realizat facilitarea transferului copiilor cu 
TSA cu un traseu favorabil de dezvoltare din invatamantul special in invatamantul de masa. 

Specialistii Centrului de zi/recuperare pentru copii cu autism colaboreaza direct cu medicii 
psihiatrii pentru a realiza un schimb de informatii in ceea ce priveste efectul medicatiei observat 
in cadrul terapeutic. 

In cadrul Centrului de zi/recuperare pentru copii cu autism, terapeutii colaboreaza cu toti 
factorii implicati in procesul de recuperare, ingrijire si supraveghere- consiliere/training in cadrul 
terapiei pentru insotitorii copiilor. 

Un alt element de noutate il reprezinta facilitarea accesului copiilor cu TSA in invatamantul 
de masa, prin acordarea de servicii de recuperare in echipa pluridisciplinara si monitorizare pe o 
anumita perioada de timp. 

Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism prin echipa multidisciplinara organizeaza 
periodic actiuni in afara centrului privind interactiunea cu animalele si expunerea copiilor la medii 
diverse avand ca scop generalizarea actiunilor din mediul terapeutic. O alta actiune la care au 
participat beneficiarii centrului insotiti de terapeuti a fost Special Olympics(sport pentru persoane 
cu dizabilitati). 

Psihologii centrului organizeaza proiectul Scoala Parintilor, urmarindu-se dezvoltarea 
abilitatilor parentale prin oferirea de informatii din literatura de specialitate; in cadrul acestuia 
au fost invitati specialisti din mediul medical si educational. 

In vederea oferirii unor servicii integrate am colaborat cu Facultatea de Psihologie si Stiinte 
ale Educatiei in cadrul Proiectului DREAM, care a vizat dezvoltarea abilitatilor de asteptare a 
randului si interactiunii sociale cu ajutorul robotilor sociali. 

Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism organizeaza campanii de informare cu ocazia 
Zilei Portilor Deschise-organizate anual in randul elevilor din scoala de masa cu privire la 
problematica persoanelor cu TSA si importantei acceptarii/integrarii acestor persoane in clasa de 
elevi. 
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 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
 Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism este singurul serviciu social acreditat la 

nivelul judetului Cluj, cu o paleta complexa de interventii terapeutice, oferite prin circuit, in 
regim gratuit. 

La nivelul judetului Cluj au beneficiat in cei patru ani de la deschidere un numar de 66 de 
copii incadrati in grad de handicap pe baza diagnosticului de tulburare pervaziva de dezvoltare si 
familiile acestora. 

In ultimul an au fost transferati un numar de 5 copii cu TSA din invatamantul special in 
invatamantul de masa. 

Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism, fiind o componenta a furnizorului de servicii 
DGASPC Cluj are posibilitatea colaborarii directe cu alte servicii ale institutiei in favoarea si pentru 
sustinerea prevenirii riscului si marginalizarii sociale. 

Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism este singurul serviciu social care ofera 
interventii terapeutice si categoriei de varsta 14-18 ani. 

Specialistii din cadrul centrului au fost cooptati in Grupul de lucru la nivel interministerial 
„Autism Round Table”, la Ambasada SUA din Bucuresti, avand ca finalitate propunerea normelor 
de aplicare privind drepturile copiilor cu dizabilitati si accesul la servicii de recuperare si 
educationale de calitate. 

Specialistii Centrului de zi/recuperare pentru copii cu autism au participat la 5 emisiuni 
televizate, cu ocazia evenimentelor organizate de catre centru si s- a vizat informarea comunitatii 
cu privire la teme de interes privind problematica TSA. 

Prin informarea la nivelul comunitatii, actiunile de tip flashmob si evenimente televizate s-
a obtinut , in cursul anului 2018, colaborarea cu Salonul Catwalk by Ramona Mandru in cadrul 
Proiectului „13 cu atitudine”- prin care s-a obtinut dotarea suplimentara a salii de kinetoterapie 
pentru copii cu TSA. 

De asemenea implicarea comunitatii pentru sustinerea copiilor cu TSA si a serviciilor 
centrului s-a evidentiat si prin Proiectul „Si eu pot”, derulat de Centru de zi/recuperare pentru 
copii cu autism, prin care sportivii de performanta din orasul Cluj(fotbal, rugby)au desfasurat 
activitati cu copiii cu TSA sprijinind achizitionarea de materiale de lucru in cadrul terapiilor cu 
copii. 

In contextul Zilei portilor deschise din data de 3 decembrie, in fiecare an se organizeaza 
Targul de Craciun la care participa beneficiarii si familiile acestora alaturi de terapeuti la 
confectionarea produselor care ajung in comunitate. 

In momentul de fata suntem implicati in proiectul „Cresterea implicarii ONG-urilor si a 
partenerilor sociali in promovarea politicilor publice alternative pentru copii cu TSA”-initiat de 
ONG-ul „HELP AUTISM”. De asemenea Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism colaboreaza 
cu ONG-ul „HELP AUTISM”in contextul schimbului de experienta si a modelelor de bune practici in 
acordarea serviciilor de recuperare catre persoanele cu TSA. 

Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism acorda servicii de recuperare in regim gratuit 
pentru persoanele cu TSA pentru toate categoriile sociale inclusiv pentru copii institutionalizati. 

 
 Alte aspecte: 

In cadrul Centrului de zi/recuperare pentru copii cu autism nu a existat fluctuatie de 
personal, astfel ca beneficiarii nu au schimbat terapeutii in decursul celor 4 ani, oferindu-se un 
mediu predictibil. 
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Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism ofera un model integrat de terapie si se pune 
accent pe formarea continua a specialistilor- de exemplu pe tematici precum Terapia 
Miofunctionala, Sisteme Alternative de comunicare si Integrare senzoriala cu traineri recunoscuti 
international. 

Specialistii Centrului de zi/recuperare pentru copii cu autism si-au finalizat studiile in 
domeniile in care isi desfasoara activitatea. 

Psihologii din cadrul centrului sunt acreditati de catre Colegiul Psihologilor din Romania pe 
specialitatile psihologie clinica si psihoterapie. 

Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism a organizat anual, in cei patru ani de la 
deschidere, diverse evenimente cu ocazia Zilei Internationale de Constientizare a Autismului-2 
aprilie, Zilei Internationale a Persoanelor cu Dizabilitati-3 decembrie.Printre temele abordate de 
catre specialisti se numara:”Stres, depresie si anxietate la parintii copiilor cu TSA-Factori de risc 
si modele de interventie”,”Model de inteventie timpurie – Terapia de grup la copii cu tulburare 
din spectrul autist”, “Interventia timpurie la copiii cu tulburare pervaziva de dezvoltare- relatia 
echipa multidisciplinara-parinte”,”Modele de bune practici in recuperarea neuro-psiho-motorie la 
copilul mic”, “Stimularea senzoriala in interventia timpurie la copiii cu tulburare pervaziva de 
dezvoltare”, “Efectul moderator al relatiei de atasament mama-copil asupra relatiei existente 
intre cognitiile irationale si discursul parental”. 

Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism este un model de bune practici prin paleta 
de servicii oferite, terapii prin circuit, mediul predictibil, formarea continua a angajatilor, 
participarea si organizarea de conferinte. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str.Eremia Grigorescu, Nr.37-39, Cluj Napoca, Jud Cluj, 

nr. tel: 0264420146 

http://www.dgaspc-cluj.ro  

 

   
 

 

 

 

 

 

http://www.dgaspc-cluj.ro/
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Centrul Comunitar Judetean Cluj – Centru de recuperare ambulatoriu pentru 
persoane adulte cu handicap 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul Comunitar Judetean Cluj – Centru de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte 
cu handicap 
 

 Tipul serviciului social:  
servicii de recuperare/reabilitare 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centru de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap este o parte 

componenta a Centrului Comunitar Judetean Cluj-Complex de servicii sociale comunitare pentru 
copii si adulti, a fost inaugurat la jumatatea anului 2014 si ofera servicii gratuite de recuperare 
persoanelor adulte cu dizabilitati care detin un certificat de incadrare in grad de handicap valabil. 
Serviciile oferite in cadrul centrului sunt: asistenta sociala, consiliere psihologica, logopedie, 
kinetoterapie, fizioterapie, masaj, asistenta medicala, mobilizare oro-faciala.  Proiectul a fost 
initiat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj In colaborare cu 
Consiliul Judetean Cluj si a presupus modernizarea si dotarea Centrului Comunitar Judetean, prin 
reabilitarea si modernizarea unei cladiri neutilizate cu ajutorul unor fonduri europene, pornind de 
la nevoile identificate la nivelul judetului. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 
 Centru de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap este singurul centru 
de la nivelul Municipiului Cluj Napoca care ofera o paleta diversificata de servicii de recuperare 
gratuite in regim ambulator. De asemenea, ca element de noutate, putem aminti oferirea 
terapiilor de logopedie si mobilizare oro faciala pentru adulti cu dizabilitati, astfel incat 
recuperarea sa cuprinda toate ariile afectate de dizabilitate in functie de diagnostic (fizic, 
cognitiv-emotional). Terapia de mobilizare oro faciala are rolul de a imbunatati procesul de 
masticatie si deglutitie a persoanelor cu dizabilitati care prezinta tulburari in acest sens. Acest 
centru este singurul centru de la nivelul judetului Cluj care are in echipa multidisciplinara, 
logoped pentru recuperare adultilor cu dizabilitati, pe langa asistent social, psiholog, 
kinetoteraput, fizioterapeut, asistenta medicala. In cadrul centrului, beneficiarii au parte de 
servicii de recuperare de cel putin doua ori pe saptamana pentru o perioada indelungata de timp, 
in functie de particularitatile fiecarui caz ( exista beneficiari cu afectiuni complexe care 
frecventeaza centrul de la deschiderea acestuia, de peste 4 ani si pana in prezent). Serviciile se 
ofera prin circuit, astfel o sedinta dureaza 45 minute, iar la finalizarea circuitului de terapii, 
beneficiarul se intoarce in comunitate, in familie. In acelasi timp, apartinatorii beneficiarilor 
centrului sunt consiliati la cerere sub aspect social, psihologic cu scopul de a depasi situatiile 
dificile cu care se confrunta in ingrijirea/sustinerea adultului cu dizabilitati. Spre deosebire de 
alte institutii care ofera posibilitatea persoanelor adulte cu handicap de a beneficia de servicii de 
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recuperare doar prin internare, sau contra cost, acest centru vine in sprijinul persoanelor cu 
handicap prin oferirea acestor servicii pe o perioada mai lunga de timp, iar programul de 
recuperare este flexibil, urmarind nevoile si solicitarile beneficiarului care apar pe parcurs.De 
asemenea este singurul centru de recuperare de la nivelul judetului Cluj care prin colaborare cu 
Centru de consiliere pentru integrarea socioprofesionala a persoanelor adulte cu dizabilitati ofera 
beneficiarilor interesati sa se integreze profesional, servicii de evaluare, consiliere vocationala, 
identificare loc de munca potrivit nevoilor si abilitatilor precum si monitorizare post angajare.  
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Prin infiintarea Centrului de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap a 
crescut adresabilitatea si numarul de servicii de recuperare destinate persoanelor adulte cu 
dizabilitati. Centrul se adreseaza persoanelor adulte cu handicap cu diferite afectiuni: tetrapareza 
spastica, scleroza multipla, accident vascular cerebral,traumatism vertebro-medular, afectiuni 
osteo articulare cronice, schizofrenie, retard mintal, sindrom down, etc de pe toata raza judetului 
Cluj, fiind amplasat In centrul municipiului Cluj Napoca, In proximitatea mijloacelor de transport 
In comun, fapt care faciliteaza accesarea serviciilor. In ceea ce priveste rezultatele si impactul 
activitatii, pe aria de kinetoterapie scopul sedintelor este de a imbunatati functia motorie: se 
vizeaza motricitatea grosiera, motricitatea fina, coordonarea si controlul motor, echilibru, 
mobilitatea, tonusul muscular si postura, astfel in urma terapiilor s-au obtinut rezultate in marea 
majoritate a cazurilor,evidentiindu-se redobandirea autonomiei si independentei, imbunatatirea 
calitatii vietii pentru a se descurca in activitatile zilnice obisnuite. Progresul obtinut este In 
functie de diagnostic, frecventa si interesul acordat de beneficiar programului de recuperare. 

Pe aria de logopedie, care nu se rezuma doar la tulburarile de pronuntie, de ritm si fluenta, 
de vorbire, ci se adreseaza si tulburarilor emotionale si comportamentale, dizabilitatilor 
intelectuale, auditive, tulburarilor de voce, de alimentatie, de inghitire in conditiile in care toate 
aceste tablouri se pot asocia cu tulburari de limbaj si comunicare, s-au obtinut rezultate foarte 
bune, beneficiarii avand progrese pe aproape toate ariile.  In cadrul terapiei logopedice a fost 
inclusa si terapia de mobilizarea oro-faciala .  Activitatiile desfasurate in cadrul interventiei 
psihologice vizeaza evaluarea psihologica- pentru identificarea nivelului de dezvoltare cognitiva; 
consilierea beneficiarilor- in vederea sprijinirii acestora sa functioneze mai eficient in viata 
cotidiana si sa aiba relatii pozitive cu cei din jur, terapie ocupationala pentru stimulare cognitiva, 
imbunatatirea dispozitiei, cultivarea autocontrolului si expresivitatii personale, formarea imaginii 
de sine si stimularea increderii in propria persoana, educarea capacitatii de reactie la diferite 
situatii de viata; terapie cognitiv-comportamentala – in cadrul careia se urmareste imbunatatirea 
eficientei personale, reducerea autostigmatizarii, imbunatatirea stimei de sine, imbunatatirea sau 
dezvoltarea functiilor cognitive, reducerea comportamentului agresiv; educarea autonomiei 
personale- pentru dezvoltarea comportamentelor de ordin social, dezvoltarea propriilor abilitati 
care sa structureze personalitatea, perceperea cat mai corecta a propriei persoane; consiliere de 
grup; consilierea apartinatorilor in vederea traversarii dificultatilor intampinate in relatia cu 
beneficiarul si informarea apartinatorilor cu privire la etapele parcurse de catre beneficiar, pentru 
a favoriza sprijinul si suportul moral oferit acestora. Desi progresele sunt destul de lente, la 
majoritatea beneficiarilor s-au observat imbunatatiri atat la nivelul principalelor procese 
cognitive, cat si la nivel comportamental si social. De asemenea, prin colaborarea cu Centru de 
consiliere pentru integrarea socioprofesionala a persoanelor adulte cu dizabilitati, s-au obtinut 
rezultate cu privire la integrarea socio-profesionala a persoanelor adulte cu dizabilitati, a caror 
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recuperare fizica/congnitiv -emotionala a permis integrarea pe piata fortei de munca aducand un 
beneficiu semnificativ atat persoanelor angajate cat si societatii in general, reducand riscul de 
marginalizare si excluziune sociala. 

 
 Alte aspecte: 

In scopul colaborarii cu furnizorii de alte servicii asemanatoare din judetul nostru s-a 
organizat un schimb de experienta la: Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru 
Adulti Beclean, Centru de recuperare si reabilitare neuropsihica Jucu, s-au Incheiat protocoale de 
colaborare cu Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Facultatea de Psihologie si stiinte ale 
Educatiei, Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de munca Cluj, angajatori interesati de 
integrarea persoanelor cu dizabilitati, diverse ONG-uri care activeaza in domeniul social 
etc.Totodata, in colaborare cu Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala Cluj centrul a primit 
vizita unui grup de studenti si specialisti din cadrul Universitatii Fulda din Germania. Aceasta vizita 
a fost un bun prilej pentru a impartasi experiente si modele de buna practica in domeniul 
asistentei sociale. De asemenea, Centru de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu 
handicap a organizat periodic evenimente destinate persoanelor cu handicap precum:conferinte: 
„Recuperarea neuro-psiho-motorie la adult. Abordari terapeutice” (trei editii), in cadrul carora 
au participat medici specialisti si primari din specialitatile : neurologie, balneologie, psihiatrie, 
ORL, medicina muncii etc. psihologi, kinetoterapeuti, logopezi, asistenti sociali, astfel, continutul 
stiintific al manifestarii a urmarit interdisciplinaritate In recuperarea neuro-psiho-motorie la 
adult. In cadrul conferintelor specialistii din cadrul centrului au prezentat studii de caz vizand 
diferite arii de interventii, unde au evidentiat traseul de recuperare si evolutia beneficiarilor. 

Prin colaborarea cu Centru de consiliere pentru integrarea socioprofesionala a persoanelor 
adulte cu dizabilitiati, centrul a participat impreuna cu beneficiarii la Bursa Locurilor de Munca 
Cluj cu scopul identificarii locurilor de munca vacante si potrivite. De asemenea, un alt eveniment 
dedicat beneficiarilor a fost Ziua Internationala a persoanelor cu dizabilitati care a fost organizat 
sub egida Zilei Portilor deschise, astfel programul zilei a fost dedicat interactiunii comunitatii 
clujene  cu pacientii-beneficiari ai centrului, Intr-un cadru Inconjurat de spiritul sarbatorilor de 
iarna: atelier de creatie, spectacol de colinde, momente artistice. Tot In contextul Zilei Portilor 
Deschise s-a demarat proiectul : „si eu POT”o activitate de iesire In comunitate Impreuna cu 
beneficiarii o vizita la Cluj Arena, unde echipa de fotbal „U” Cluj a interactionat In jocuri 
dinamice, distractive si alte activitati motrice cu tineri cu dizabilitati alaturi de specialistii 
kinetoterapeuti si fiziokinetoterapeuti din cadrul centrului de recuperare.   
 In lumina celor expuse anterior, concluzionam ca acest centru reprezinta un model de buna 
practica, cu o abordare integrata si un puternic impact pozitiv la nivelul judetului Cluj in domeniul 
serviciilor de recuperare destinate adultilor cu dizabilitati, prin respectarea principiilor pentru 
prevenirea si combaterea descriminarii precum si pentru integrarea si incluziunea sociala a 
persoanelor cu dizabilitati, cu drepturi si obligatii egale ca ceilalti membrii ai societatii. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
Str. G-Ral Eremia Grigorescu Nr.37-39, Cluj Napoca, Jud Cluj, 
nr. tel: 0264420146 
http://www.dgaspc-cluj.ro  

   

http://www.dgaspc-cluj.ro/
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Camin pentru persoane varstnice Sfantul Nicolae Targu Bujor – DGASPC Galati 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati 
 

 Denumirea serviciului social:  
Camin pentru persoane varstnice Sfantul Nicolae Targu Bujor 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru rezidential 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Asigurarea unui mediu familial, luand in considerare ca este spatiul pe care cei asistati il 

denumesc acasa. Acest camin le ofera siguranta, igiena, dar cel mai important aspect se reflecta 
in discutarea aspectelor care pot influenta viata cotidiana, deschidere si comunicare, compasiune 
si incredere. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Crearea unui mediu de discutii libere, de relationare de mentinere a capacitatii sociale atat 
intre asistati, cat si intre asistati si personal, dar si cu comunitatea apropiata, implicarea in toate 
aspectele unei vieti de familie,cu evitarea marcarii conceptului de institutionalizare, activitatea 
organizatorica si manageriala fiind tratata ca aspect normale, cotidiene. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Persoanele asistate se simt ca acasa, liberi in a-si exprima opiniile, in a avea relatii sociale 
cu persoane cunoscute, de a isi satisface anumite placeri proprii. S-au restabilit din punct de 
vedere al echilibrului psihic, traind cu speranta. 

 
 Alte aspecte: 
Dezvoltarea unui grad de afectiune, bazata pe respect si intelegere reciproca. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Brailei Nr.138b, Municipiul Galati, Jud Galati, 

nr. tel: 0236311087 

http://www.dgaspc-cluj.ro  

 

   

 

http://www.dgaspc-cluj.ro/
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Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap 2, DGASPC Galati 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap 2 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de recuperare si reabilitare 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Intreaga activitate este desfasurata avand la baza conceptul de familie, purtandu-ne cu 

beneficiarii nostri ca si cu membrii propriilor familii, empatizand cu fiecare caz in parte, adaptand 
mereu metodele si tehnicile folosite, astfel incat fiecare dintre cei 42 sa se simta important. 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Implicarea beneficiarilor in decorarea centrului cu ocazia diferitelor sarbatori (Ziua Femeii, 
Paste, Craciun, Halloween), in realizarea meniurilor, sarbatorirea zilelor aniversare si onomastice, 
excursii si plimbari in comunitate atat cu cei mobili cat si cu cei imobili, chiar si in judetele 
limitrofe, participarea la spectacole si expozitii in comunitate, vizitarea zilnica a celor internati 
in diferite spitale, realizarea unor spectacole - serbare cu realizarea de costume tematice toate 
au fost ceva nou pentru beneficiarii nostri. Activitatile intense de atragere a voluntarilor au facut 
ca tinerii sa accepte interactiunea cu persoane straine in ciuda diagnosticelor variate si uneori 
rare (retard mintal sever, tulburari autiste, epilepsie generalizata idiopatica, sindrom West, 
sindrom Lennox Gastaut, macroglosie). 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
Devenind vizibili, activi si "normali" in comunitate am obtinut atat donatii, contracte de 
colaborare, de voluntariat cat si constientizarea si acceptarea din partea membrilor acesteia. 

 
 Alte aspecte: 

Am incurajat si mentinut cu eforturi sustinute relatia tinerilor cu familia naturala sau alte 
persoane importante pentru acestia ( fosti asistenti maternali, prieteni s.a.). Am realizat activitati 
de ergoterapie cu participarea beneficiarilor nostri in curtea centrului si in afara acestuia. Prin 
actiunile de ecologizare si sortare a deseurilor am dat exemplu locatarilor din cartier sa depoziteze 
gunoiul in zonele special amenajate si nu pe spatiile verzi. Am descurajat in randul tinerilor 
folosirea limbajului inadecvat inlocuindu-l cu actiuni din sfera bunelor maniere, pornind de la 
forme de salut si continuand cu scuze, imbratisari, ajutandu-i sa inteleaga si sa accepte 
diferentele dintre ei. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
Str. Brailei Nr.138b, Localitatea Galati, Jud Galati, 
nr. tel: 0372363700 

www.dgaspcgalati.ro                                  

http://www.dgaspcgalati.ro/


                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 215  

 

Centrul Multifunctional de Asistenta Socio-Medicala Cumpana 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Primaria comunei Cumpana 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul Multifunctional de Asistenta Socio-Medicala Cumpana 
 

 Tipul serviciului social:  
Servicii sociale acordate in comunitate , destinate persoanelor adulte 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Comuna Cumpana, judetul Constanta este una dintre putinele localitati din mediul rural care 

au infiintat Serviciul Public de Asistenta Sociala acreditat in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Centrul Multifunctional de Asistenta Socio-Medicala vine in sprijinul eficientizarii sistemului 

de servicii sociale si consolidarii responsabilitatii institutionale, contribuind la implementarea 
politicii sociale centrate pe reducerea inegalitatilor si dezechilibrelor in randul persoanelor aflate 
in situatii de ris social de la nivelul intregii comune. 

Prin furnizarea serviciilor specifice sunt create mecanisme de combatere a saraciei(prin 
educatia grupului tinta si promovarea integrarii pe piata muncii), imbunatatirea conditiilor de 
viata si cresterea calitatii acesteia pentru familiile grupului tinta. 

In acest fel impactul este pe termen indelungat , deoarece grupul tinta este reprezentat de 
generatia tanara, adulta si varstnica din localitate. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

In regiunea de dezvoltare sud-est si in judetul Constanta este singurul Centru Multifunctional 
de Asistenta Socio-Medicala cu potential polifunctional, dedicat persoanelor si familiilor cu 
probleme. 

Centrul Multifunctional de Asistenta Socio-Medicala Cumpana are in componenta: 

- Sala evenimente de informare, birou informare, birou consiliere juridica 
- Sala curs, sala sedinte, birou consiliere psihologica individuala si de grup , birou 

consiliere/informare socio-medicala de grup, birou consiliere sociala, birou consiliere 
si orientare psihopedagogica, birou consiliere educationala 

- Cabinete de medicina de familie si stomatologie 
- Cabinete medicina de specialitate:neurologie, cardiologie, reumatologie, 

endocrinologie, nefrologie, boli interne, urologie 
- Centru de permanenta 

 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
Beneficiarii directi ai Centrului Multifunctional de Asistenta Socio-Medicala Cumpana sunt 

de la deschidere si pana in prezent aproximativ 2427 persoane aflate in situatii de risc social 
provenind din cadrul grupului delimitat anterior. 

Beneficiarii indiecti ai proiectului sunt: 
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-personalul Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei comunei Cumpana 
-institutiile publice si private cu atributii in domeniul asistentei sociale de la nivelul 

judetului Constanta 
-comunitatea locala in totalitatea ei 
-familiile si rudele persoanelor ce beneficiaza de servicii specializate in cadrul centrului  
-agentii economici ce isi desfasoara activitatea pe raza localitatii sau a judetului 
 

 Alte aspecte: 
Primaria comunei Cumpana prin Centrul Multifunctional de Assietnta Socio-Medicala 

Cumpana creeaza si promoveaza modele de buna practica precum si metodologii de lucru valabile 
si adaptate nevoilor beneficiarilor , astfel incat aduce o contributie insemnata la imbunatatirea 
practicii in domeniul assietntei sociale. 

In activitatea desfasurata se promoveaza principiul calitatii si a imbunatatirii continue a 
serviciilor frunizate, prin monitorizarea si evaluarea acestora si implicarea personalului, 
beneficiarilor, partenerilor in acest proces si in dezvoltarea de noi servicii in fucntie de nevoile 
identificate. 

Metodologia de organizare si functionare a centrului se realizeaza conform standardelor 
minime obligatorii privind serviciile sociale acordate in comunitate, destinate persoanelor adulte. 

  

 Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
 str.Sos.Constantei nr.132, jud.Constanta, 
 nr. tel: 0241739003 
Centrul Multifunctional de Asistenta Socio-Medicala Cumpana  
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Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer – DGASPC Galati 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer 
 

 Tipul serviciului social:  
8899 CZ-D-I 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Consiliere psihologica a beneficiarilor si membrilor familiilor acestora; consiliere suportiva 

si de grup suport; consiliere de optimizare personala; consiliere sociala; activitati de socializare 
si petrecere a timpului liber; activitati de training mintal; activitati de art-terapie; de informare 
a beneficiarilor si a familiilor acestora; de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini 
pozitive a acestora 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Exersarea cognitiva prin diferite jocuri interactive (de grup): Activity, Picnic de cuvinte, 
Cutia cu surprize, Dot by dot; Jocuri de rol; Brainstorming; Terapie prin dans; Incluziune sociala 
prin expozitii de pictura realizate de catre beneficiari; Grup suport pentru apartinatorii 
persoanelor diagnosticate cu Alzheimer in scopul promovarii unui model familial de ingrijire ; 
Colaborarea cu formatori in dezvoltare personala pentru apartinatorii persoanelor diagnosticate 
cu Alzheimer; Promovarea serviciului social prin afise catre diverse institutii partenere publice 
sau/si private; Organizarea simpozionului aniversar "Ziua Internationala a bolii Alzheimer - 21 
septembrie" 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Ca urmare a promovarii serviciului si a activitatilor desfasurate numarul beneficiarilor a 
crescut gradual;Institutiile partenere publice sau private , membre ale comunitatii locale, au 
raspuns favorabil solicitarilor noastre de a integra beneficiarii in mediul 
social/cultural/medical/economic; Impactul social a fost unul pozitiv 

 
 Alte aspecte: 
Prin activitatile derulate ne dorim sa prevenim fenomenul de institutionalizare prin 
constientizarea opiniei publice asupra importantei implicarii in acompanierea si asistarea in centre 
de zi a persoanelor cu handicap. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Strada Brailei Nr.138b, Localitatea Galati, Jud Galati, 

nr. tel: 0236311087, www.dgaspcgalati.ro                                         

   

http://www.dgaspcgalati.ro/
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Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii – DGASPC Botosani 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu integrat in sistemul judetean de servicii de protectie a drepturilor copilului 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii este un tip de serviciu social licentiat, 

unic la nivelul judetului Botosani, infiintat din anul 2005, conform Hotararii Consiliului Judetean 
Botosani nr. 68/23.12.2004. In cadrul acestui centru sunt derulate urmatoarele tipuri de servicii 
specializate, conform Nomenclatorului serviciilor sociale:  

- informare, consiliere psiho-sociala, evaluare initiala si detaliata, interventie, monitorizare 
si reevaluare; 

- implementare programe de sprijin si educatie parentala pentru formarea si dezvoltarea 
competentelor si abilitatilor parentale; 

- desfasurarea de campanii de informare / promovare si dezbateri cu privire la drepturile 
copilului, activitati de informare si sensibilizare a populatiei privind problematica copilului si a 
familiei care se confrunta cu o situatie de risc in vederea prevenirii excluziunii / marginalizarii 
sociale; 

- consilierea parintilor pentru depasirea unor situatii de dificultate (divort, pierderea locului 
de munca, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soti, etc.) care pun in pericol 
dezvoltarea copiilor sau genereaza riscuri de separare a copiilor de mediul familial; 

- sprijinirea autoritatilor locale in interventia specializata oferita copiilor / familiilor aflate 
in situatii de risc si aplicarea fara discriminare a masurilor de prevenire a separarii copilului de 
mediul familial, conform legislatiei in vigoare; 

- consilierea beneficiarilor serviciului social in baza planului personalizat de consiliere, 
conform contractului incheiat cu acestia; 

- dezvoltarea de parteneriate cu institutii / organizatii si /sau alte grupuri de suport 
comunitar in vederea asigurarii bunastarii copilului si familiei. 

 La nivelul acestui serviciu social s-a dezvoltat de-a lungul timpului o retea de voluntari din 
randul studentilor cu profil socio - uman care au posibilitatea de a aplica cunostintele teoretice 
din mediul universitar in practica de specialitate, participand activ la interventiile specialistilor 
serviciului social. 

 Sustenabilitatea Centrului de consiliere si sprijin pentru parinti si copii se reflecta in 
cresterea gradului de satisfactie si incredere a beneficiarilor directi care recomanda aceste 
servicii si altor persoane (fapt constatat prin completarea chestionarelor de evaluare a gradului 
de satisfactie a beneficiarului) cat si interesul pozitiv, constant manifestat de catre reprezentantii 
mass -media cu privire la serviciile / activitatile / evenimentele organizate in cadrul acestui 
serviciu. 
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 Elementele de noutate si originalitate: 

Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii reprezinta inca de la infiintare un 
element de noutate si originalitate pe harta serviciilor sociale din judetul Botosani fiind un model 
de buna practica pentru alte servicii sociale publice / private din tara. In acest context, specialistii 
acestui centru au fost invitati la evenimente de interes national pentru a prezenta si promova 
modalitatile de interventii si procedura operationala specifica acestui tip de serviciu (eveniment 
organizat la Piatra Neamt de catre organizatia nonguvernamentala „Terre des Hommes, conferinta 
la Timisoara,mass-media locala etc.). 

 Tipurile de interventii / servicii pe care le ofera specialistii Centrului de consiliere si sprijin 
pentru parinti si copii se desfasoara atat in cabinetele de evaluare si consiliere din cadrul DGASPC 
Botosani cat si in teren (domiciliul beneficiarului direct, indirect, precum si la alte persoane / 
familii / institutii implicate), in scopul identificarii problemelor, nevoilor, resurselor, si solutiilor 
necesare copiilor si familiilor pentru depasirea / gestionarea situatiilor de criza precum si pentru 
identificarea unor masuri in regim de urgenta, in interesul superior al copilului. 

Un alt element inovator al serviciului social il reprezinta Programul „Scoala Parintilor” pe 
care l-am initiat si dezvoltat din anul 2008 pana in prezent. In scopul cresterii gradului de educatie 
a parintilor, specialistii Centrului de consiliere si sprijin pentru parinti si copii organizeaza 
activitati in cadrul Programului „Scoala Parintilor” cu urmatoarele teme:  
1. Consecintele fenomenului de „bullyng” asupra copilului; 
2. Modalitati de imbunatatire a comunicarii in diada parinti - copii; 
3. Fenomenele violentei in familie. 
4. Efectele psihologice ale divortului asupra copiilor; 
5. Rolul de parinte si autopretuirea; 
6. Perioada adolescentei intre criza si tranzitie; 
7. Efectele vizionarii programelor TV, accesarii site-urilor de internet; 
8. Intelegerea stresului si a furiei. Modalitati de combatere a acestora. 
9. Impactul consumului de alcool ale parintilor asupra mediului familial; 
10. Bataia nu este „rupta din rai”. Efectele psihologice ale violentei fizice. 
11. Disciplina. Metode de incurajare a comportamentelor pozitive. 
12. Educatia sexuala pe intelesul copiilor. 
13. Puterea exemplului parental. 

Urmare modificarilor legislative din anul 2014 cu privire la Legea 272 / 2004 privind protectia 
si promovarea drepturilor copilului, specialistii Centrului de consiliere au realizat/revizuit 
procedura operationala care vizeaza grupul tinta- parinti in divort / divortati, oferind servicii de 
consiliere si realizarea unor rapoarte pentru instantele judecatoresti, la solicitarea acestora. 
Acest tip de raport reprezinta un document de maxima importanta in luarea deciziei judecatoresti 
privind cresterea, ingrijirea si educarea unui copil cu parinti divortati / in divort / separati.  

In cadrul serviciului social specialistii au organizat campanii de informare si sensibilizare a 
opiniei publice pe diferite teme destinate parintilor si copiilor: dezvoltarea abilitatilor parentale, 
prevenirea violentei asupra copilului, educatia sexuala, prevenirea delincventei juvenile, etc. Am 
constatat ca atat publicul larg,mass-media cat si copiii, parintii, cadrele didactice doresc si au 
nevoie de informare/ indrumare / consiliere in domeniul protectiei copilului.  

Am organizat si organizam periodic, mese rotunde / sesiuni de formare si coordonare 
metodologica a referentilor sociali / asistentilor sociali din cadrul DAS-rilor / Compartimentelor 



                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 220  

 

de asistenta sociala de la nivelul primariilor pentru imbunatatirea interventiilor acestora in teren, 
astfel incat sa contribuie la dezvoltarea unor servicii comunitare integrate care sa vina in 
intampinarea nevoilor beneficiarilor de servicii sociale. Mentionam ca exista o foarte buna 
colaborare cu reprezentantii IPJ,ISJ, DSP / spitale, AJPIS; AJOFM, CPECA Botosani realizand 
interventii in echipa interdisciplinara si interinstitutionala in functie de problematica / tip de caz. 

Apreciem ca si acesta constituie unul dintre punctele forte al succesului acestui serviciu 
social la nivelul judetului Botosani. 
  
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Toate activitatile sustinute in cadrul serviciului social vizeaza respectarea interesului 
superior al copilului care prevaleaza in toate interventiile referitoare la copii, cu implicarea activa 
a familiei in toate etapele procesului decizional. 

Punerea in practica a obiectivelor specifice serviciului social au condus la urmatoarele 
rezultate: 

1. cresterea gradului de cunoastere si constientizare de catre copii si familiile acestora, a 
drepturilor si responsabilitatilor si a serviciilor pe care acestia le pot accesa; 

2. constientizarea de catre copii, familie si comunitate a efectelor negative ale consumului 
de droguri sau de alte substante nocive, in randul copiilor; 

3. dezvoltarea de masuri specifice si servicii de suport pentru copiii cu parinti plecati la 
munca in strainatate; 

4. prevenirea sarcinilor nedorite in randul adolescentelor (asigurarea de servicii de consiliere 
cu privire la reproducere si planificare familiala); 

5. asigurarea accesului echitabil la informatii adecvate pentru toti copiii; 
6. cresterea calitatii tipurilor de servicii sociale destinate copiilor; 
7. reducerea numarului de copii institutionalizati urmare constientizarii parintilor a 

riscurilor si efectelor pe termen lung a institutionalizarii; 
8. constientizarea de catre liderii formali si informali a importantei infiintarii / dezvoltarii 

serviciilor sociale integrate in cadrul unitatilor administrativ teritoriale. 
Beneficiarii participa activ la imbunatatirea continua a calitatii serviciului social, prin 

prezentarea problemelor din ce in ce mai complexe cu care se confrunta in viata de familie si care 
conduc implicit la noi abordari strategice din partea specialistilor serviciului social, la actualizarea 
procedurilor operationale si perfectionarea instrumentelor specifice. De asemenea, realizarea 
Planului Personalizat de Consiliere presupune identificarea problemelor si nevoilor beneficiarilor 
printr-o colaborare deschisa si sincera dintre beneficiar si specialist, o relatie de incredere si 
comunicare asertiva. Acest fapt se evidentiaza si prin consilierea psiho-sociala care se realizeaza 
inclusiv la domiciliul beneficiarului sau chiar telefonic, in situatia in care beneficiarul se confrunta 
cu dificultati financiare care nu-i permit sa se deplaseze la sediul institutiei (in situatia 
beneficiarilor al caror domicilii se afla pe teritoriul judetului sau in afara acestuia). 

Membrii echipei multidisciplinare monitorizeaza evolutia beneficiarului direct si indirect, 
gradul de adaptabilitate a acestuia la schimbarea survenita, capacitatea de a face fata 
dificultatilor sau de rezolvare a problemelor. In situatia in care se identifica noi nevoi / probleme 
ale beneficiarului direct se va urmari capacitatea acestuia de identificare a solutiilor/resurselor 
de rezolvare a problemelor. Consideram ca acest tip de serviciu social poate reprezenta un model 
de buna practica si poate fi implementat de catre orice unitate administrativ-teritoriala atat de 
la nivelul judetului Botosani cat si din tara.  
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 Alte aspecte: 
Prin toate activitatile desfasurate pe parcursul celor peste 10 ani de existenta, Centrul de 
consiliere si sprijin pentru parinti si copii a contribuit la intarirea rolului familiei pentru cresterea, 
ingrijirea si educarea copiilor si imbunatatirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate. De 
asemenea, datorita sustenabilitatii si accesului tuturor copiilor / familiilor aflate in situatii de risc 
la acest tip de servicii s-a dezvoltat o strategie integrata de interventie care imbina sprijinul 
acordat parintilor in vederea facilitarii accesului pe piata muncii cu servicii pentru copil si familie, 
in scopul mentinerii unitatii familiale, bazata pe principii si valori morale. 

Interventia specializata a echipei de profesionisti din cadrul serviciului social a contribuit 
permanent la intarirea capacitatii institutionale a DGASPC Botosani in vederea indeplinirii 
adecvate a responsabilitatilor ce ii revin potrivit actelor normative interne si internationale, in 
respectarea si implementarea drepturilor copilului. 

 

 Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

 mun. Botosani, strada Maxim Gorki, nr. 4, jud. Botosani, 

 nr. tel: 0231537993 

http://dgaspcbt.ro/serviciul-comunitar-specializat-destinat-protectiei-copilului/  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dgaspcbt.ro/serviciul-comunitar-specializat-destinat-protectiei-copilului/


                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 222  

 

Case de tip familial Sfanta Elena Corabia – DGASPC Olt 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt 
 

 Denumirea serviciului social:  
Case de tip familial Sfanta Elena Corabia 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu de tip Rezidential 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Echipa de dansuri populare care a participat la diferite concursuri si spectacole nationale , 

confectionarea de felicitari si obiecte de origami care sunt oferite la diverse institutii din 
localitate, participarea copiilor la cercul de pictura, participarea copiilor la cercul de informatica 
din cadrul "Clubului Copilului" , participarea copiilor la cursul de cojocarit din cadrul Scolii 
Gimnaziale "Mihai Eminescu" structura "Dumitru Buzdun" Corabia. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Castigarea premiului 1, sectiunea DANS la Festivalul National de Folclor al Copiilor 
Institutionalizati Rasuna Cetatea, editia a lll- a ,Ghimbav. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea competentelor in plan educational, social, 
stabilirea de noi relatii de prietenie, activitati recreative. 

 
 Alte aspecte: 

La parasirea serviciului social beneficiarii au consolidate deprinderile de autonomie 
personala si sociala cunosc si inteleg riscurile la care pot fi expusi putand astfel sa se integreze 
corespunzator in comunitate. 

 

 Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

 STRADA DRAGANESTI, NR.7, SLATINA, JUD OLT, 

 nr. tel: 0372713562 

www.dgaspc-olt.ro  

 

   
 

http://www.dgaspc-olt.ro/
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Casa de tip familial "Teodora" Noroieni – DGASPC Satu Mare 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare 
 

 Denumirea serviciului social:  
Casa de tip familial "Teodora" Noroieni 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu rezidential 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
In incinta CTF - ului exista o mica gradina de zarzavat unde beneficiarii invata tehnici si 

practici de cultivare a plantelor. 
Beneficiarii, in functie de varsta si capacitati, sunt initiati in prepararea si servirea  

alimentelor.  
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Insusirea tehnicilor si practicilor de cultivare a plantelor si priceperea de a prepara alimente 
pot insemna o sursa de venit suplimentar pentru beneficiarii care parasesc sistemul de protectia 
copilului.Mentionez faptul ca in prezent beneficiarii nostrii sunt baieti.  
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Cultivarea plantelor si prepararea alimentelor contribuie la dezvoltarea deprinderilor de 
viata independenta si implicit la dezvoltarea personalitatii beneficiarilor.Cu ocazia acestor 
activitati beneficiarii isi insusesc etapele cultivarii plantelor de la pregatirea terenului prin 
plantarea culturilor, ingrijirea plantelor pana la recoltarea si utilizarea lor la prepararea unor 
alimente precum si utilizarea uneltenor. Contribuie la prevenirea marginalizarii si excluziunii 
sociale al beneficiarilor si ii ajuta sa devina membrii activi al comunitatii in care ajung dupa 
parasirea sistemului de protectia copilului. 

 
 Alte aspecte: 

Beneficiarii devin constienti de importanta muncii lor in momentul in care produsele agro-
alimentare sunt folosite la completarea hranei lor fie in forma cruda ca rosiile, ardeii si ceapa 
verde, sau ca si ingrediente la prepararea alimentelor, de exemplu morcovi, patrunjel, mazere 
verde sau fasole verde.  

 Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
 Str. Corvinilor Nr.18, Cod 440080, Jud Satu Mare, 
 nr. tel: 0261768830 
https://www.facebook.com/Dgaspc-Satu-Mare-778748068890025/  

 

   

https://www.facebook.com/Dgaspc-Satu-Mare-778748068890025/
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Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciul social de Recuperare pentru Copilul cu Handicap 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Pentru ca activitatea de recuperare sa se desfasoare In conditii optime am elaborat:- 

Regulament de ordine interioara;-cod etic In relatia personalului centrului cu copiii si familiile 
acestora, cod etic pentru familiile acestora;-orar general de activitate pentru 
beneficiari/luna,precum si orar individual de lucru/luna In functie de gradul potential al fiecarui 
copil In vederea nesuprasolicitarii; 

Dosarele beneficiarilor admisi /asistati In cadrul centrului au; cereri,documente care atesta 
incadrarea In grad de handicap si planul de recuperare recomandat, acte identitate 
copil,adeverinte medicale de la medicul de familie, dispozitie de admitere pe o perioada de 6 luni 
cu prelungire la un an la solicitarea parintilor, contracte pentru acordarea de servicii sociale, plan 
personalizat de interventie ( PPI contine toate activitatile si serviciile oferite atat copilului cat si 
familiei),rapoarte de evaluare initiala/finala,fise de evaluare trimestriale sau de cate ori este 
cazul, progres urmarit de personalul de specialitate pe baza fiselor de de lucru, fisei de progres 
sau regres si al itemilor propusi In functie de obiectivele stabilite, pentru cei 70 de beneficiari 
care provin din familii cu domiciliul pe raza judetului Satu Mare, respectiv 24 copii institutonalizati 
In centrele din structura D.G.A.S.P.C. Satu Mare. 

PPI elaborat cu consultarea copilului si a reprezentantului legal contine toate activitatile de 
abilitare/reabiltare ce se pot realiza dupa caz, individual sau In grup, si anume: kinetoterapie, 
balneoterapie, masaj, logopedie,terapie psiho+motrica si de abilitate manuala, terapii prin 
invatare, educare , formarea si dezvoltarea deprinderilor elementare ( reprezentare,dezvoltarea 
imaginatiei,a atentiei, memoriei, inteligensei, creativitatii etc), dezvoltarea abilitatilor de 
autocontrol ( de exemplu, dezvoltarea procesului de inhibitie voluntara), organizarea si formarea 
autonomiei personale (educatie perceptiva, igiena personala, formarea deprinderilor de 
autoservire, autogospodarire etc), reorganizarea conduitelor si restructurarea perceptiv motorie, 
terapie ocupationala si psihoterapie de expresie (expresie grafica, plastica, corporala, verbala, 
psihodrama, meloterapie, ergoterapie etc). 

Se organizeaza trimestrial zilele de nastere ale copiilor cu sprijinul si participarea parintilor 
In spatii de joaca special amenajate.Sunt Incheiate parteneriate cu diferite institutii, scoli, 
gradinite, iar scopul actiunilor fiind acceptarea copiilor cu dizabilitati in comunitate. Rapoartele 
Intocmite cu ocazia reuniunilor indivduale/scoala pentru parinti sunt organizate In functie de 
necesitatile si nevoile parintilor In educarea si solutionarea unor probleme ridicate in educarea 
copilului . 
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Pentru comunicarea si munca In echipa sunt organizate In fiecare dimineata sedinte de lucru, 
sunt planificate bilunar sedinte administrative cu personalul toate avand ca scop atngerea 
obiectivelor stabilite In reabilitarea beneficarilor. 
  
 Elementele de noutate si originalitate: 

 Centrul detine urmatoarele aparaturi care ajuta ca terapiile de recuperare sa decurga intr 
un climat acceptat de copii sub forma de joaca iar rezultatele fiind optime: 

- Avantajele si eficienta programului constau in cresterea eficacitatii in implementarea 
informatiilor la nivelul subconstient al copilului cu CES, stimulare vizuala si auditiva, 
echilibrarea emisferelor cerebrale prin stimulare auditiva de tip neurorezonanta si crearea 
de asociatii cognitive la nivel subconstient. Inovatia principala programului profesional 
Tara v2015 consta in inducerea unei stari modificate de constiinta copilului, similara 
hipnozei, inainte de inceperea procesului de invatare.Avantajul major este scaderea 
rezistentei copilului, reducerea hiperactivitatii creierului, echilibrarea emisferelor 
cerebrale, permeabilitatea si stabilitatea informatiilor in subconstient. Programul “ Tara 
v2015” este eficient in crearea de asocieri cognitive intre imagine si utilitatea obiectului 
din imagine. 

- Un alt beneficiu este dezvoltarea inteligentei emotionale si echilibrare emotionala, 
utilizand in special terapia prin expunere. 

- Un mare beneficiu al acestui program este faptul ca aduce Impreuna modalitati diferite de 
comunicare: gesturile (limbajul Makaton), simbolurile grafice (pictogramele) si cuvintele. 
Astfel, In comunicarea curenta realizata In clasa sau acasa se poate apela la acest soft 
pentru a facilita comunicarea copilului nonverbal este suficient sa acceseze sectiunile: 
Vocabular de baza sau Pictograme - Exercitii, nivel 2 pentru a avea acces la exprimarea 
gestuala sau prin intermediul pictogramelor. 

- Este o alternativa la dispozitivele de comunicare augmentativa, In special la cele 
neelectronice care presupun un efort mare de realizare din partea specialistului dar si de 
utilizare din partea copilului pe de o parte, si de resurse materiale multiple (imprimanta, 
plastifiator, suprafata aderenta, spatiu si timp suficient de mare alocat producerii si 
utilizarii acestor dispozitive etc.), pe de alta parte. 

- Sectiunea Achizitii cognitive vizeaza, In exclusivitate sarcini de Invatare cuprinse In 
programa scolara. Acest aspect recomanda ca softul sa fie utilizat In activitatile didactice 
desfasurate la clasa In cadrul diferitelor discipline de Invatamant. 

- Neurorezonata Sonora, asa cum o recomandam In acest program, induce o profunda stare 
de echilibru si coerenta mentala, sincronizand complet undele cerebrale In cele doua 
emisfere ale creierului. Aceasta sincronizare Imbunatateste Intr-un mod evident 
functionarea creierului si controlul mintii, facilitand procesele de Invatare. 

- Din acest motiv, recomandam utilizarea acestui soft In clase, la activitatile didactice, 
inainte de realizarea secventelor de Invatare propriu-zise. 

- „ Tara V2008” - soft profesional de psihopedagogie speciala , specializat in invatare si 
evaluare a limbajului pentru copiii hipoacuzici, surzi sau cu deficiente mintale. 

- Logopedix - software profesional de logopedie, specializat in corectarea tulburarilor de 
limbaj, corectarea tulburarilor de citire, dislalie si dislexie. 
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- Programele profesionale Tara si Logopedix nu necesita o formare speciala, fiind structurate 
profesional pentru logopedie si psihopedagogie speciala. 

- Avantajele utilizari software profesional Logopedix si Tara versiunea 2008: 
- Invata copilul cu intarziere in dezvoltarea limbajului si pe cel cu autism sa comunice non 

verbal si verbal. 
- Cresterea autonomiei persoanei cu autism si reducerea timpului alocat terapiei 
- Eficient in tulburarea mixta de limbaj receptiv si expresiv si tulburarea fonologica 
- Prezinta avantajul ca nu necesita o formare speciala, este usor de utilizat. 
- Coerenta in procesul de interventie terapeutica 
- Reduce costurile materialelor didactice necesare interventiei (planse, jucarii, jocuri). 
- Reduce costurile terapiei, reduce timpul de interventie cu copilul si creste eficienta 

terapiei. 
- Este usor de utilizat atat de profesionisti cat si de parinti, si chiar si de copii dupa un minim 

exercitiu cu softul. 
- Continutul softurilor este structurat in baza curriculumului scolar. 
- TARA este un soft educational profesional, avizat de comisia de specialitate pentru 

invatamantul copiilor cu CES din Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru invatarea si 
dezvoltarea limbajului. 

- Softul are o sectiune de evaluare a cunostiintelor. El se adreseaza atat copiilor cu 
hipoacuzie cat si celor cu retard intelectual sau de limbaj. Softul cuprinde mai multe tipuri 
de limbaj: vorbit, scris si mimico-gestual. Cu acest soft se poate invata limbajul mimico-
gestual, limbajul fiind prezentat video. Programul are functie de demutizare. 

- LOGOPEDIX este un software de logopedie profesional, avizat de comisia de specialitate 
pentru invatamantul copiilor cu CES din Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru 
corectarea tulburarilor de limbaj. 

- LOGOPEDIX este un produs software interactiv ce permite copiilor sa participe in procesul 
de corectare a tulburarilor de limbaj, are o interfata prietenoasa si este foarte usor de 
utilizat. 

- Softul este specializat in corectarea tulburarilor de limbaj: intarzieri in dezvoltarea 
limbajului, dislalie, dislexie. 

- Cusca Rocher este folosita pentru recuperarea in afectiuni neurologice si posttraumatice. 
- Cusca de scriptoterapie ofera posibilitatea unei terapii prin mobiizarea articulatiilor si a 

coloanei vertebrale. 
- VERTICALIZATOR Este utilizat in procesul de reabilitare si este recomandat nu numai pentru 

copii, ci si pentru tineri. Este folosit ca scaun de reabilitare in timpul adoptarii pozitiei 
asezat, ca un cadru static atat in pozitie orizontala cat si in pozitie verticala fara a fi nevoie 
ca pacientul sa fie scos din dispozitivul medical.Este indicat pentru:Pareza cerebrala 
,Parapareza,Paraplegie,Tetrapareza  

- Tetraplegie,Degenerare a sistemului nervos central,Demielinizare avansata. 
- Cu ajutorul acestor aparate putem face terapii de recuperare pentru cazurile cele mai 

grave. 
- Placi multisenzoriale cu ajutorul carora pentru membrele inferioare, confectionate din 7 

pavele de lemn, tactile, si compactabile, pe care sunt prinse diferite texturi 
53x35x6cm.Sunt utile In hemipareze, sunt placute si acceptate de copii, luandu-le ca o 
plimbare prin parc.Are un efect terapeutic linistitor, fiind util si copiilor cu autism. 
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- MIRA (Medical Interactive Recovery Assistant) este o aplicatie proiectata pentru a crea o 
terapie de recuperare fizica accesibila si distractiva. Sistemul transforma exercitii de 
terapie in jocuri video si foloseste un senzor extern pentru a evalua performanta 
pacientului. 

- Terapia prin joaca. MIRA, aplicatia care ajuta la recuperarea persoanelor cu dizabilitati 
locomotorii, tetrapareza spastica, hipoxie, distrofie, paralizie cerebrala, autism, Sindrom 
Down sau Rasmussen. Tratamentul si recuperarea copiilor cu dizabilitati locomotorii nu 
este un chin, micutii se pot vindeca acum prin joaca. Specialistii spun ca inedita metoda Ii 
ajuta pe copii sa lucreze mai mult si sa vina cu placere la centru. 

- “De exemplu In jocul cu albinuta, copiii ajung sa faca genoflexiuni. “Pentru ca albinuta sa 
coboare pe ecran, ei trebuie sa faca genoflexiuni. Dar sunt jocuri cu diferite grade de 
complexitate. Ii ajuta pe copii sa uite ca au probleme, nici nu se gandesc ca se joaca. Pur 
si simplu nici nu simt cum trece timpul”, a mai spus aceasta. 

- “Jocul este setat pentru miscarea de abductie. Albinuta reprezinta mana pacientului. In 
timp ce se joaca se strang si date despre pacient, care pot ajuta In evaluarea  

- Dupa evaluarea specialistilor, copiii vor beneficia Intr-o zi de mai multe terapii de 
recuperare. Intre terapii au o pauza de 10 minute unde se relaxeaza si se joaca In grup In 
cabinetul de joaca. In acest sens copiii intra la terapii relaxati si socialzeaza Impreuna. 

- In perioada cat parintii asteapta copiii care sunt la terapii acestia sunt Indrumati sa 
participe la diferite activitati Impreuna: quiling, diferite jocuri distractive, sa mearga 
Impreuna la cumparaturi, sunt abordate cu un specialist planificat sa discute diferite 
subiecte care sa Ii ajute In educarea copiilor. 

- *scoala pentru parinti*-este o actiune cu drag asteptata de catre parinti unde cu ajutorul 
specialistilor, videoproiectorului se pot Invata lucruir noi si copia de la parinti obiceiuri de 
buna practica. Pentru toti centru este o oaza de liniste si relaxare. 

- Parintii participa activ la toate actiunile organizate de centru pentru copii, Inchiriem 
diferite jocuri (topogan mare, desen pe fata, baloane imense, etc.)pe care le aducem In 
curtea centrului pentru ca beneficiarii Impreuna cu parintii sa se relaxeze, sa se bucure de 
copiii lor asa cum In spatiile de joaca din parcuri nu o pot face. 

- Organizam campanii ex. ""Cu o floare se face primavara"" de lucru In gradina, unde parintii, 
specialistii si copii participam la plantare de flori In gradina centrului. 

- Organizam picnicuri, plimbari in parc impreuna pentru a ne cunoaste mai bine si in alte 
imprejurari, eficient specialistilor in terapiile de recuperare. 

- Fiecare parinte are planificare bine stabilita stie ziua,ora, cand are terapii si astfel nu se 
creaza haos fiind momente de relaxare timpul petrecut impreuna. 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

- capacitatea centrului este de 36 beneficiari si lucram cu 95 de beneficiari dupa o planificare 
bine stabilita, fiecare copil beneficiind zilnic de trei patru terapii. 

- registru cu cererile depuse de potentialii beneficiari se ridica mereu la 50-60 de solicitari. La o 
luna de la depunere familia este informata printr-o scrisoare ce numar este pe lista de asteptare 
si asigurata ca va fi informata cand Ii vine randul la terapii, solicitarile sunt luate In ordinea 
depunerii, astfel parintii sunt linistiti ca nu se face nici un compromis. 

- fiecare beneficar poate beneficia pana la un an de terapii, majoritatea la finalul anului 
terapeutic vin si se Inscriu din nou pe lista de asteptare, motivand ca se simt ca Intr-o familie, 
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copiii vin cu drag la terapii iar terapiile de recuperare/reabilitare au un impact pozitiv asupra 
copilului.  

- vizita mai multor specialisti din tara si de peste hotare au ramas cu impresii foarte frumose 
despre centru, dar mai ales despre modul In care se lucreaza si spiritul de daruire si sacrificiu 
care se vede si se simte chiar de la intrarea In centru. Toate aceste relatari sunt Insemnate In 
Cartea de Onoare a centrului In care este mentionat ""Sufletul care se pune In toate"". 

- In cadrul comunitatii se organizeaza diferite actiuni cu copiii de la diferite institutii cu care avem 
parteneriate, sunt invitati si edilii orasului cu scopul constientizarii existentei acestor familii cu 
copii cu dizabilitati care trebuie integrati In comunitate, sprijiniti si pentru a elimina orice 
bariere care ar Impiedica cresterea si educarea In forme de Invatamant ai acestor copii. 

 Alte aspecte: 

- In fiecare dimineata se face sedinta cu specialistii centrului In sala de sedinte unde este afisat 
un panou mare cu planificarea terapiilor pe specialist, zi si ora. Este dezbatuta fiecare terapie 
care se va desfasura In ziua respectiva, problemele care trebuie rezolvate eventual cu parintii 
etc, tocmai pentru eficienta terapiilor. Rezultatele sunt optime pentru ca specialistii Isi planifica 
In P.P.I. aceleasi obiective de lucru cu copii, recuperarea fiind o continuitate a terapiilor si sunt 
mai rapide si eficiente. Comunicarea joaca un rol foarte important, fiecare specialist stie ce face 
beneficiarul la fiecare terapie si unde trebuie sa se lucreze cu el. 

- -Implicarea parintilor la terapii si continuitatea In familie este benefica recuperarii copilului si 
ridicarea moralului la parinte care se simte util In recuperarea copilului. Parintii sunt instruiti 
de parinti In functie de terapie si recuperare de catre specialisti In cadrul programului""Scoala 
pentru parinti."" 

- relatia SPECIALIST-COPIL-PARINTE-COMUNICAREA DESCHISA sI CU SUFLET -este cel mai important 
model de buna practica. Daca nu lucrezi cu SUFLETUL sI DaRUIRE- nici o terapie nu este eficienta 
indiferent de metode si materiale, aparaturi. C.R.C.H. SM are rezultate, se distinge de celelalte 
centre, este solicitat In permanenta .....pentru ca Intreaga echipa de specialisti lucreza cu 
SUFLETUL cu BUCURIE si DARUIRE.  

 Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
 Str. George calinescu nr. 1, localitatea satu mare, jud satu mare, cod 440075,  
 nr. tel: 0361414018 
https://www.facebook.com/Centrul-de-Recuperare-Pentru-Copilul-Cu-Handicap-Satu-
Mare-1785034721737565/  

   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Centrul-de-Recuperare-Pentru-Copilul-Cu-Handicap-Satu-Mare-1785034721737565/
https://www.facebook.com/Centrul-de-Recuperare-Pentru-Copilul-Cu-Handicap-Satu-Mare-1785034721737565/
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Complex de Servicii- Apartamente Sociale de Tip Familial, Bucuresti 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6 
 

 Denumirea serviciului social:  
Complex de Servicii- Apartamente Sociale de Tip Familial 
 

 Tipul serviciului social:  
Apartamente de tip familial 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Iti sunt alaturi !” este o modalitate de abordare educationala pe care am dezvoltat-o in 

cadrul celor 3 apartamente sociale existente in care DGASPC 6. Copii care beneficiaza de o masura 
de protectie in aceste apartament au sau dezvolta comportamente indezirabile ca urmare a 
situatiilor de viata traumatizante de viata pe care le-au experimentat. Fiecare dintre copiii 
beneficiari au nivele de dezvoltare diferite si nevoi diferite carora personalul a incercat sa le 
raspunda cat mai adecvat. Observatiile pe termen lung ne-au condus spre concluzia ca cea mai 
prezenta si acuta nevoie a copiilor este de a creste intr-un mediu familial in care sa poata sa se 
dezvolte si in care sa se poate exprima, sa fie intelesi, sustinuti, acceptati asa cum sunt. A fi parte 
si a fi alaturi- acesta este modelul abordat de noi.  

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Pentru a raspunde cat mai bine nevoilor copiilor :  

- daca unele reguli spun ca, in cadrul aceluiasi apartament, sa nu locuiasca copii cu dizabilitati 
alaturi de copii fara deficiente, o data cu identificarea unor probleme de natura psihica, 
pentru stabilitate, copiii au fost mentinuti in acelasi grup, iar pentru a rezolva noile probleme 
a fost mobilizat personal pentru a-i/ a-l acompania la unitatea de invatamant, pe sistemul 
”shadow”, dublat de un puternic lobby la institutiile terte pentru acceptare.  

- deschiderea spre comunitate, pentru intelegerea problematicii copiilor institutionalizati, si 
pentru acceptare. In prezent, avem 20 de voluntari care pot suplimenta activitatile 
desfasurate de educatori. Vecinii, deranjati de comportamentul copiilor, sunt invitati sa 
participe la activitati de cunoastere si dezvoltare a acestora. 

- Adulti cu diverse meserii, care trebuie sa execute munca in folosul comunitatii prin serviciul 
de probatiune, sunt implicati in activitati alaturi de copii, acestia invatand cate ceva din 
experienta adultilor, atat cea lucrativa, cat si din greselile lor.  

- mobilizarea de personal suplimentar pentru a implica copiii in cat mai multe activitati 
extrascolare, si fara a perturba activitatea celorlalti copii. 

- participarea constanta a aceluiasi educator, indiferent daca este la serviciu, in timpul liber 
sau in concediu, pentru a participa la sedintele scolare ale adolescentilor care au ales sa nu 
dezvaluie colegilor de clasa ca provin din sistemul de protectie sociala. Pentru toti acestia, 
educatorul joaca rolul unui memebru al familiei care este prezentat in toate contextele 
importante pentru copil. 
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- casa, cabinetul psihologic sau biroul, nu sunt doar locuri ce-i gazduiesc, ci locuri in care sunt 
incurajati sa se manifeste ( pictat si decorat peretii acestora, de ex), casa devenind ”acasa”. 

- pentru tineri, educatorul a depasit faza de supraveghetor sau parinte, si a devenit, pentru 
multi, prietenul mai mare. Tanarul isi poate bea cafeaua de dimineata la aceeasi masa cu 
educatorul, vorbind despre ”proful cel rau”, iubitul, relatiile cu colegii, preocuparile varstei  

 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Ca urmare a modului de abordare a problematicii cu care se confrunta aceasta categorie 
sociala, a crescut considerabil stima de sine in randul copiilor si adolescentilor. De la nevoile de 
siguranta emotionala, multi dintre ei au reusit sa urce noi trepte pe scara nevoilor de dezvoltare, 
simtindu-se asemeni colegilor lor. Au invatat sa faca mai usor fata etichetelor sociale, astfel ca 
pot afirma fata de ei insisi ca sunt ”baiatul” sau ”fata”, nu ”caministul”sau ”orfanul”! 

Comunitatea, de asemenea, a avut/ are posibilitatea sa cunoasca realele probleme si sa 
inteleaga ca, de multe ori, comportamentul neadecvat al tinerilor cu masura de protectie este 
determinat de respingerea si prejudecatile oamenilor, si ca doar o schimbare a mentalitatii si o 
implicare activa va produce cu adevarat, in timp, o schimbare. Totodata, membrii comunitatii au 
invatat ca, de multe ori, problemele personale sunt prea mici iar ca dragostea face, cu adevarat, 
minuni. Este o certitudine faptul ca modelul adoptat este unul potrivit, deoarece tinerii care au 
parasit sistemul de protectie revin pentru a ne invita la evenimente din viata lor, vin sa ne prezinte 
membrii familiei lor nou formate si vor sa facem parte in continuare din viata lor. 

 
 Alte aspecte: 
Scopul cu care am mentinut schema actuala de personal este tocmai pentru a raspunde nevoilor 
si a sustine cat mai bine copiii si tinerii aflati in apartamente. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Cernisoara, Nr.38-40, Cod Postal 061019, Sector 6, Bucuresti, 

nr. tel: 0217457237 

https://www.facebook.com/dgaspc6  

 

   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dgaspc6
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Centrul de recuperare si reabilitare pentru copilul cu handicap Tulcea 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de recuperare si reabilitare pentru copilul cu handicap Tulcea 
 

 Tipul serviciului social:  
Cod serviciu social 8891 CZ-C-III 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Copilul cu Handicap Tulcea este unic la nivelul 

comunitatii tulcene locale/judetene tocmai prin faptul ca ofera o gama variata de terapii sub 
forma serviciilor gratuite, promoveaza principiul nediscriminarii, al respecatarii interesului 
superior al copilului indiferent de mediul de provenienta, de gradul de handicap. Exista specialisti 
pentru fiecare domeniu de interventie - autoservire - ergoterapeutul, limbaj - comunicare - 
logopedul, relationare - psihologul, motricitate - kinetoterapeutul, social - asistentul social, 
fiecare avand o interventie sustinuta de obiective stabilite dupa o atenta si realista evaluare 
initiala/globala. Echipa centrului a inteles ca nu poate functiona singura in tot procesul de 
recuperare al copilului, astfel se mentine permanent legatura cu alti specialisti cu care copilul 
interactioneaza fie ca acestia sunt din alte alte servicicii din institutiile publice - spitale, Centrul 
de Sanatate Mintala dar si din zona cabinetelor private. Castigul cel mai mare al echipei este 
existenta coterapeutului - parintele, direct, permanent si sustinut implicat in procesul de 
recuperare. Motto-ul echipei centrului este ,, unu este un numar mult prea mic pentru a face ceva 
maret,, in acest sens avem parteneri ONG uri din localitate care stiu cat este de important sa 
colaboram, sa tinem seama de parerile tuturor, sa initiem actiuni pentru copiii acestia si pentru 
familiile lor. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Punctul maxim de originalitate al centrului nostru il reprezinta specialistul in terapia Vojta, 
o terapie care poate fi folosita de la nastere pana mai tarziu. In zona de S-E exista doar 4 terapeuti 
Vojta acreditati pentru copii, unul dintre acestia este la noi. Anterior, am evidentiat necesitatea 
comunicarii intre specialisti indiferent de zona profesionala de provenienta public sau privat, 
necesitatea sustinerii interventiilor terapeutice care uneori sunt in cascada public-privat, 
suplinindu-ne acolo unde nu putem sustine o anumita terapie datorita numarului mare de 
beneficiari activi. In acest sens, Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Copilul cu Handicap 
Tulcea a initiat, pentru prima data, la nivelul municipiului si judetului un simpozion cu titlul Acces 
la Succes - servicii integrate de recuperare si reabilitare pentru copiii cu dizabilitati din judetul 
Tulcea, in cadul caruia s-au prezentat la scena deschisa serviciile pe care statul si organizatiile 
neguvernamentale/mediul privat le ofera copiilor cu dizabilitati, problemele cu care ne 
confruntam impreuna. Rezultatul intalnirii a fost unul extrem de multumitor, impreuna 
concluzionand ca avem aceleasi probleme, ca intervenim intr-o maniera unitara, ca ne preocupam 
de implicarea parintelui in calitate de coterapeut, ca este absolut necesar sa fim cuprinsi laolalta. 



                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 232  

 

De aici s-a nascut nevoia intocmirii unei ,,harti a serviciilor,, acordate la nivel public sau privat. 
Astfel am initiat pentru prima data o insumare scriptica a tuturor 
serviciilor/specialistilor/cabinetelor de pe raza municipiului Tulcea cu date de contact, cu 
posibilitatea orientarii geografice/stradale, pliant extrem de necesar parintilor in momentul 
pornirii pe drumul lung, sinuos dar plin de speranta al recuperarii copilului.   
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

 Rezultatele interventiei specialistilor din cadrul centrului sunt uneori imediat vizibile -,, 
imediatul,, vizeaza cateva luni de terapie sustinuta, uneori zilnic - alteori este necesara derularea 
a cateva contracte, insa recuperarea poate lua forma permanenta a interventiei.  

Efectele determinate de participare copilului la terapii in cadrul centrului, pot fi 
concluzionate din doua perspective - principale : copilul invata sa se adapteze la terapie/terapii, 
sa accepte, sa participe favorizand obtinerea rezultatelor, castogarea autonomiei si implicit 
integrarea in societate; secundare: efecte care se vad la nivelul familiei, parintele nu mai resimte 
ca pe o povara dizabilitatea copilului, nevoia lui de recuperare, nu mai dispera, accepta 
dizabilitatea si intervine - devenind coterapeut in cadrul echipei. Pentru intelegerea, acceptarea 
si interventia sustinuta a parintelui/asistentului maternal, specialistii centrului au creat workshop-
uri tematice functie de nevoia identificata. S-a observat ca asigurarea programelor terapeutice in 
cascada/flexibilitatea orarului genereaza o deconectare a parintelui, oferindu-i-se posibilitatea 
de a-si acorda timp pentru el, pentru nevoile lui. Parintele are un tonus mai bun, este mai 
receptiv, devenind mai functional in societate, mai ancorati in realitate. Specialistii centrului 
incurajeaza parintii sa-si creeze grupuri de prijin pentru a realiza ca nu sunt singuri, ca pot reusi.  

 
 Alte aspecte: 

In demersul recuperarii-reabilitarii, specialistii centrului incurajeaza parintele/ 
apartinatorul in abordarea/accesarea altor servicii de specialitate, altor specialisti din alte 
institutii/centre/ servicii la nivel local sau national, considerand ca inca o parere avizata si/sau o 
interventie poate fi beneficia in procesul recuperartor. La sfarsitul terapiei parintele primeste 
informatii cu privire la modul in care a decurs sedinta, inclusiv aspecte ce tin progresele 
inregistrate in acea sedinta sau puncte slabe sesizate in participarea copilului. In sedintele de 
terapie la care acesta participa, terapeutul implica activ parintele, punand accent pe continuarea 
terapiei la domiciliu. Centrul de recuperare si Reabilitare pentru Copilul cu Handicap este unic in 
judet, astfel ca accesul copiilor din delta este anevoios, devenind limitat spre imposibil pe 
perioada iernii. In acest sens, echipa centrului doreste initierea/formarea unuei echipe mobile 
care sa se deplaseze periodic in zona Deltei, in zonele greu accesibile in vederea desfasurarii 
programelor de recuperare. Specialistiii servicului kinetoterapie au instruirea necesara in 
realizarea unor apareiaje, orteze care sa suplineasca achizitionarea acestora de pe piata, tinad 
seama de costurile mari ale acestora.  

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Corneliu Gavrilov Nr.120, Jud Tulcea, 

nr. tel: 0240517455 

https://www.dgaspctl.ro/despre-noi.html  

    

https://www.dgaspctl.ro/despre-noi.html
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Centrul de asistenta si sprijin Focsani - modul familial Forget me not, judetul 
Vrancea 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de asistenta si sprijin Focsani - modul familial Forget me not 
 

 Tipul serviciului social:  
Modul familial 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Modelul familial este cel care sta la baza organizarii modulului familial, cu respectarea 

legislatiei in vigoare si a standardelor minime de calitate privind serviciile pentru protectia 
copilului de tip rezidential (Ordinului 21/26.02.2004).  

Acest model are in centru unicitatea personalitatii fiecarui beneficiar si presupune cultivarea 
sentimentului de comuniune intre beneficiarii din cadrul unui modul, intre beneficiarii din cadrul 
centrului, a sentimentului de apartenenta la un grup, a sentimentului de comuniune sociala prin 
empatie si identificarea cu semenii. Omul este o fiinta sociala si sentimentul de apartenenta la un 
grup este esentiala, inseamna ca grupul nu poate functiona fara oricare dintre membrii lui 
inseamna utilitate si siguranta. Beneficiarii din cadrul Centrului de Asistenta si Sprijin Focsani sunt 
membrii ai grupului “CASa Copilariei Focsani”, au un blazon care cuprinde siglele fiecarui modul 
si roluri bine definite in cadrul grupului. Consiliul copiilor, cate unul pentru fiecare modul, cu 
presedinte si vicepresedinti se intruneste ori de cate ori apare o problema in relationarea dintre 
membrii grupului, se identifica o nevoie sau o initiativa. Concluziile intrunirilor sunt aduse la 
cunostinta personalului din cadrul centrului sub forma de propuneri si, in cadrul unor intalniri intre 
beneficiari si angajatii centrului, se stabileste strategia de urmat, se identifica solutii. 
Regulamentul de ordine interioara, garantul bunastarii individuale, este conceput de catre 
beneficari. Avand in vedere varsta beneficiarilor din cadrul Centrului de Asistenta si Sprijin 
Focsani, rolul adultilor, (personalul angajat, instructori de educatie, educatori, asistent social, 
psiholog) este de mediere, sprijin si mentorat acestia fiind, de asemenea, membri ai grupului. 
Scoala asigura educatia formala a beneficiarilor, iar la nivelul centrului, toate activitatile 
desfasurate constituie programul de educatie informala. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Elementul de originalitate in functionarea Centrului de Asistenta si Sprijin Focsani este dat 
de metoda educatiei experentiale, Invatarea prin actiune, prin aventura, prin liberul arbitru, prin 
cooperare si prin serviciu In folosul comunitatii. Programul anual al activitatilor cuprinde:  

- activitati de informare si prevenire desfasurate in baza parteneriatului interinstitutional 
constand in intalniri ale beneficiarilor cu reprezentanti ai institutiilor publice (DSP, DSV, ISU, 
ISJ, IPJ, etc) 

- activitati care presupun investirea beneficiarilor cu rolul de a promova anumite valori in 
comunitate (ex.: arta traditionala), stimulandu-se astfel schimbul de idei pe diferite teme, 
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stimulandu-li-se entuziasmul de a-si pune in valoare abilitatile si resursele de care dispun, 
activitati care au ca rezultat acumularea de noi cunostinte, abilitati si dezvoltarea 
potentialului si a creativitatii. (ex.: proiectul “Martisoare cu noroace”) 

- activitati din cadrul proiectelor de tabere si excursii care presupun interactiuni ale 
beneficiarilor cu foarte multi tineri de varsta lor, din intreaga tara si din strainatate, din medii 
familiale foarte diferite. Astfel isi dau seama ca adolescentii si tinerii din intreaga lume au 
aceleasi preocupari si interese fata de problemele de viata si proiectarea viitorului, iar 
alegerile se pot face dintr-o multitudine de posibilitati. Aceasta multitudine de posibilitati 
pentru alegeri de viitor nu poate fi exemplificata mai bine decat intr-un astfel de mediu. (ex.: 
proiectul “Suntem cetateni europeni”) 

- activitati in beneficiul comunitatii sau al unui grup sau individ din comunitate. Sunt activitati 
de voluntariat in care sunt implicati beneficiarii. (Ex.: plantarea de stejari in Parcul memoriei 
nationale, plantarea de copaci pentru conservarea si restaurarea unor habitate naturale, 
impartirea de daruri de sarbatori unor familii din comunitate, etc) 

- activitati care urmaresc implicarea copiilor in activitati de recreere si socializare in vederea 
dezvoltarii personale, consolidandu-le capacitatea de integrare in societate, precum si 
formarea conduitei si educarea constiintei copiilor In spiritul respectului fata de natura si 
civilizatia romaneasca (ex.: proiectul “Romania mea”) 

- activitati care ii pun pe beneficiari in contact cu arta si spiritualitatea.(ex.: cursuri de dans, 
de muzica, activitati in parteneriat cu Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei) 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
Rezultatele acestei metode de educatie informala sunt vizibile si cuantificabile. Tinerii 

urmeaza o forma de invatamant, au planuri privind viitorul lor si depun eforturi pentru realizarea 
acestora. Au initiative si concep proiecte de transpunere in practica a acestor initiative. Au 
empatie fata de cei din jurul lor si nu sunt nepasatori la problemele altora. Stiu ce este altruismul 
si sunt altruisti. Stiu ce este patriotismul si au dragoste de tara. Sunt prietenosi si au multi 
prieteni. Efectele pe termen scurt constau in constientizarea de catre membrii comunitatii a 
situatiei copiilor din centrele de plasament si promovarea unei imagini reale cu privire la acestia, 
reducand posibilitatea discriminarii si marind implicarea comunitatii. 

Pe termen lung, acesti tineri vor fi adulti responsabili, adaptati social si pe piata muncii, 
capabili sa creeze plusvaloare 
 Alte aspecte: 

Serviciul social Modulul Familial “Forget me not” este unul dintre cele 4 module familiale 
din componenta Centrului de Asistenta si Sprijin Focsani si functioneaza in baza unei Conventii de 
parteneriat intre DGASPC Vrancea si Fundatia "Forget me not", fundatie care pune la dispozitie 
imobilul si contribuie financiar la derularea unor proiecte. Centrul de Asistenta si Sprijin Focsani 
- Modul Familial "Forget me not" este unic la nivelul comunitatii prin serviciile oferite grupului 
tinta. 

 Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
 B-Dul Garii, Nr.13, Focsani, Jud Vrancea, Cod 620104, 
 nr. tel: 0237230789  
http://www.asistentasocialavn.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=106   

   

http://www.asistentasocialavn.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=106
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Centrul de Recuperare Copii cu Tulburari din Spectrul Autist, din cadrul Centrului 
Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilitati Focsani, judetul Vrancea 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de Recuperare Copii cu Tulburari din Spectrul Autist, din cadrul Centrului Comunitar 
de Servicii pentru Copii cu Dizabilitati Focsani 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu de zi de recuperare 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de Recuperare Copii cu TSA din cadrul D.G.A.S.P.C.Vrancea este organizat ca centru 

de zi pentru copii si tineri, diagnosticati cu TSA,oferind, pe langa diagnoza si evaluarea psihologica 
precoce si periodica, servicii de recuperare si abilitare-logopedie, kinetoterapie, educatie 
specializata, psihoterapie individuala si de grup, consiliere parentala.Centrul a fost infiintat in 
anul 2012, prin parteneriatul public-privat, dintre D.G.A.S.P.C.Vrancea si Fundatia Romanian 
Angel Appeal Romania, avand in vedere ca, la momentul respectiv, nu existau servicii de 
recuperare in sistemul public pentru copiii si tinerii cu T.S.A. Programul centrului este 8 ore pe 
zi, beneficiarii fiind inclusi in activitati de recuperare individuala sau de grup. Activitatile din 
acest centru au la baza metode si tehnici de lucru, recunoscute ca fiind eficiente in lucrul cu copiii 
cu TSA si anume: modelul Teacch, Terapia Pecs, terapia de integrare senzoriala, activitati de 
pedagogie de recuperare. Programele educationale se desfasoara atat individual, cat si in grupuri 
mici de copii, aprox 4 copii, urmarindu-se atingererea obiectivelor propuse si anume: cresterea 
adaptabilitatii beneficiarilor la medii sociale, pregatirea penttru integrarea scolara (invatamant 
special sau de masa), diminuarea comportamentelor negative in exces si cresterea capacitatii 
beneficiarilor de a-si autoregla comportamentul, dezvoltarea abilitatii de comunicare verbala si 
sociala functionala, imbunatatirea capacitatiii de autonomie personala si sociala etc. 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Avand in vedere problematica complexa a beneficiarilor cu simptome din spectrul autist, 
adaptam programele de recuperare si educationale propuse, la nevoile specifIce ale acestora. 

Astfel, in functie de evaluarea complexa acestora, pentru a identifica resursele psihice de 
care dispun, deficitele de dezvoltare prezente, alte particularitati, organizam interventiile 
recuperatorii si educationale, imbinand activitati de logopedie, kinetoterapie, terapie individuala 
si de grup, folosind metode si tehnici de lucru, de tipul: modelul Teacch, terapie Pecs, terapie de 
integrare senzoriala, terapie logopedica si kinetoterapie. Specialistii centrului au parcurs 
programe de formare in terapiile abordate, respectiv, formare in terapie Teacch (formator-Iulia 
Pantazi), terapie Pecs (formator- Lili Covaci), terapie de integrare senzoriala     (formator- Dana 
Tair), tehnici cognitiv-comportamentale adaptate copilului cu TSA (ATCA Romania). Spatiile in 
care isi desfasoara activitatea sunt dotate corespunzator, tinanad cont de specificul metodelor de 
lucru abordate, existand in cadrul centrului o sala Teacch( organizata dupa modelul Schopler, 
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respectiv, orare vizuale, centre de invatare specifice, spatii de tranzitie etc), sala senzoriala, 
cabinet psihologic , sala kinetoterapie, cabinet logopedic.  
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Din anul infiintarii (2012) si pana in prezent, Centrul de Recuperare Copii cu TSA Focsani s-
a bucurat de un interes crescut din partea beneficiarilor care au accesat serviciile noastre, cat si 
din partea comunitatii ( de exemplu, unii beneficiari au fost orientati catre C.R.C.T.S.A .Focsani, 
prin intermediul medicilor de familie sau la recomandarea medicilor NPI, precum si din sistemul 
de invatamant, prin orientarea facuta de catre cadrele didactice).  

Avand in vedere, rezultatele si progresele inregistrate de beneficiari, carora le-a permis 
accesul mai facil in mediul socio-familial si scolar, prin dezvoltarea si exersarea abilitatilor de 
comunicare, de interactiune sociala, imbunatatirea abilitatilor cognitive, de limbaj si cele de 
autoservire, consideram ca au fost atinse obiectivele stabilite in cadrul programelor de recuperare 
si educationale propuse. 

De asemenea, cererea de admitere, readmitere in centru, fiind cu mult peste capacitatea 
reala a centrului de a asigura servicii de calitate, consideram ca poate fi un indicator al nivelului 
de performanta al serviciilor oferite de catre specialistii centrului. Periodic, realizam campanii de 
informare si constientizare a opiniei publice priviind problematica copiilor cu autism si nevoile 
acestora iar anual, pe data de 2 Aprilie marcam Ziua Internationala a Copilului cu Autism, prin 
manifestari publice, la care sunt invitati, atat copiii cu TSA si familiile acestora, cat si angajati 
din sistemul public si privat, reprezentanti ai institutiilor de stat si private.  
 Alte aspecte: 

Centrul de Recuperare Copii cu TSA Focsani, ofera prin activitatile propuse, in cadrul 
programelor personalizate de interventie, oportunitatea dezvoltarii abilitatilor de care dispun 
copiii si tinerii cu TSA din jud. Vrancea, facilitandu-le integrarea sociala si scolara, dezvoltarea 
unei mai bune autonomii personale si sociale. De la data infiintarii si pana in prezent, numarul 
benefciarilor a crescut, depasind cu mult capacitatea initiala a centrului. Astfel, daca in 2012 in 
centru au fost admisi un numar de 15 beneficiari, in prezent sunt admisi 45 beneficiari, carora li 
se acorda interventii specializate individualizate.Metodele si tehnicile de lucru au in vedere 
maximizarea potentialului de care dispun acesti beneficiari si diminuarea comportamentelor 
negative, dezvoltarea capacitatii adaptative a acestora. Avand in vedere, necesitatea dezvoltarii 
serviciilor si imbunatatirii permanente a metodelor de lucru, specificam ca am avut in vedere 
formarea unei retele de voluntari, care s-au implicat in activitatile centrului impreuna cu 
specialistii nostri. De asemenea, am beneficiat de recomandarile doamnei Evelyne Soyez, expert 
Fundatia Sera Romania in evaluarea cazurilor din centru, precum si de recomandarile medicilor 
specialisti din cadrul unor institutii medicale din centrele universitare din Romania. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
 Focsani, B-Dul Garii, Nr.13, Jud Vrancea, 
 nr. tel: 0040237230789     

http://www.asistentasocialavn.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=106  

   

 

http://www.asistentasocialavn.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=106
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Centrul de Zi de Recuperare Copii cu Dizabilitati Focsani, judetul Vrancea 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de Zi de Recuperare Copii cu Dizabilitati Focsani 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu de zi de recuperare 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
C.Z.R.R.C.D. Focsani este organizat ca un centru de zi pentru copii cu dizabilitati neuro-

psiho-motorii si asociate infiintat in anul 2007, in parteneriat cu Fundatia Sera Romania, CARE 
France si D.G.A.S.P.C.Vrancea. Serviciile acordate in cadrul centrului sunt permanent adaptate 
nevoilor copiilor cu dizabilitati dar si familiilor acestora si constau in: evaluarea si consilierea 
psihologica a copiilor, elaborarea de programe individualizate , logopedie, masaj si kinetoterapie, 
hidroterapie, activitati de educatie timpurie pe grupe de varsta dupa modelul Teacch asigurate 
de personal specializat, dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala si deprinderi de viata 
independenta, activitati de socializare in comunitate si suport pentru copii si familie, activitati 
de parenting si consiliere pentru parinti. Programele de recuperare pleaca de la evaluarea 
punctelor forte si deficitelor beneficiarilor, avand ca scop recuperarea functionala, activitati de 
compensare a deficitelor si psihoeducatie, ducand la obtinerea unei autonomii mai bune in plan 
psiho-social si scolar.In Judetul Vrancea centrul nostru este singurul de acest tip care acorda 
servicii de recuperare copiilor cu dizabilitati atat din comunitate cat si pentru copiii cu dizabilitati 
institutionalizati.  
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Fiind singurul centru de recuperare de acest tip din judet si printre primele infiintate in 
parteneriat public- privat de Fundatia Sera Romania, s-a reusit dezvoltarea unor servicii de 
calitate pe care le imbunatatim permanent. Inca de la inceput personalul de specialitate a 
beneficiat de pregatire continua si periodica inclusiv supervizare din partea d-nei Evelyne Soyez, 
expert in neuropediatrie si osteopatie infantila. De asemenea specialistii centrului au parcurs 
programe de formare si specializare obtinand calificari si competente in: pedagog de recuperare- 
ANCAAR Romania, tehnici de parenting dupa modelul adlerian, tehnici de interventie in 
recuperarea copilului cu deficite senzorio-motorii dupa metoda d-nei Elena Caciulan, cursuri de 
dezvoltare personala cu psihoterapeut integrativ Joanna Hewitt Evans(Marea Britanie) etc. Avand 
in vedere ca recuperarea copiilor cu dizabilitati impune implicarea activa in procesul terapeutic, 
a parintilor se organizeaza lunar sau ori de cate ori este nevoie, Scoala Parintilor- program de 
educatie parentala sustinut atat de catre psiholog si specialistii centrului cat si alti specialisti din 
comunitate. Acordarea serviciului de hidroterapie, la recomandarea medicala, reprezinta un plus 
in recuperarea copiilor cu dizabilitati. 
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Centrul este organizat intr-un spatiu generos, cald primitor, dotat foarte modern cu 
materiale educationale si de recuperare de ultima generatie(tabla interactiva, cazi hidromasaj, 
aparatura medicala, sisteme IT moderne), centrul fiind situat in proximitatea spitalului judetean. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

De la infiintare si pana in prezent centrul s-a dezvoltat, avand o capacitate de lucru de 90 
beneficiari, insa cererea de admitere in centru fiind foarte mare, se lucreaza efectiv cu 
aproximativ 130 de copii cu dizabilitati anual. 

Dat fiind faptul ca, in judetul Vrancea nu exista un centru similar de servicii acordate copiilor 
si tinerilor cu dizabilitati din comunitate sau pentru persoanele institutionalizate si,de asemeni, 
ca urmare a rezultatelor obtinute, beneficiarii nostri avand progrese care le faciliteaza integrarea 
sociala si scolara, serviciile centrului sunt recomandate atat de medicii specialisti din judet, cat 
si din cadrul institutiilor medicale de profil din tara. De asemenea, colaboram si cu profesorii si 
cadrele didactice din scolile frecventate de beneficiarii nostri, partcipand impreuna la proiecte 
comune: ""Saptamana altfel"", ""Saptamana legumelor si fructelor"", 1 decembrie, 3 decembrie,1 
iunie, sarbatori de iarna. Anual marcam 3 decembrie ''Ziua Internationala a Copilului cu 
Dizabilitati"" organizand diverse manifestari cu impact social in comunitate invitand parinti, copii, 
angajati din sistemul public si privat, ONG-uri in scopul constientizarii necesitatii integrarii copiilor 
cu dizabilitati in comunitate. 

 
 Alte aspecte: 

C.Z.R.R.C.D. Focsani este un model de bune practici atat in privinta modalitatilor de lucru 
in echipa multidisciplinara, a metodelor si tehnicilor recuperatorii adaptate dizabilitatii cat si a 
rezultatelor obtinute in procesul de recuperare a beneficiarilor. Centrul reprezinta nu numai un 
suport pentru copii ci si pentru parinti/reprezentantii legali ai copiilor regasind aici informatiile 
necesare, sprijin, consiliere si modalitati creative de petrecere a timpului liber (Scoala parintilor, 
tabere, excursii, zile de nastere, serbari, etc.). Putem spune ca suntem atat o echipa de specialisti 
cat si o familie pentru copiii cu dizabilitati si familiile acestora. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Focsani, B-Dul Garii, Nr.13, Jud Vrancea,  

nr. tel: 0040237230789 

http://www.asistentasocialavn.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=106  

 

   
 

 

http://www.asistentasocialavn.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=106
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Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sighetu Marmatiei, judetul 
Maramures 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Maramures 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sighetu Marmatiei 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi fara cazare - serviciu social specializat - recuperare/reabilitare 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
In Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap din Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, 

"activitatea terapeutica de tip recuperator prin joc", adresata copiilor cu dizabilitati, reprezinta 
un model de buna practica cu un impact pozitiv si constructiv pentru comunitate. 

Activitatea se desfasoara prin intermediul serviciilor: de evaluare clinica psihologica, servicii 
logopedice, kinetoterapie, ludoterapie, meloterapie, dezvoltare cognitiv-comportamentala, 
ergoterapie, stimulare multisenzoriala, balneofizioterapie, dezvoltare socio-emotionala, 
consiliere psihologica, consiliere parentala si dezvoltare personala. 

Rolul terapeutic in recuperare, il are ca protagonist pe terapeut in colaborare cu beneficiarul 
si asistentul care obtine rezultate priramidale cu fiecare intalnire, este"jocul".  

Serviciile se adreseaza in egala masura copiilor din comunitate, copiilor institutionalizati in 
C.T.F.-uri, respectiv copiilor din Asistenta Maternala. 

Acest model de buna practica, a fost imbracat superior in formari de specialitate, 
parteneriate si schimburi de experienta, realizare de lucrari de specialitate din activitatea 
recuperatorie, intalniri de analiza si interactiune a specilistilor, realizarea programelor 
recuperatorii personalizate de ordine interna, interviu radio in comunitate, formari intragrup, 
utilizarea unor materiale actuale, chiar occidentale, supervizare, inregistrarea progreselor 
permanente in managementul organizarii. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

"Sa stii sa te joci este un talent extraordinar", - Ralph Waldo Emerson 
In C.R.C.H. Sighetu Marmatiei, elementele de noutate/originalitate, au aparut frecvent in 

activitatea terapeutica datorita copiilor ""in ochii carora daca privesti, poti sa gasesti raiul""- o 
licarire de prezenta in cazul celor diagnosticati cu autism, o farama de speranta in cazurile de 
tetrapareza, o steluta de fericire la copiii cu Sindromul Down, o doza mica de incapatinare si 
ambitie in rolul copiilor hiperactivi si multa afectiune, toata care poate lipsi unui om intr-o viata 
o primeste in relatia cu copiii institutionalizati sau din Asistenta Maternala. 

Desi se ridica la Standarde de functionare, Echipa din C.R.C.H., a adaugat in activitatea 
cotidiana, o nota de originalitate fiecarei sesiuni de beneficiari, luand in considerare rolul prioritar 
al familiei, diagnosticul copilului, varsta cronologica, precum varsta mentala si factorii 
disturbatori in progresul beneficiarilor. Impletirea elementelor de originalitate s-au observat pe 
parcursul celor 5 ani de activitate terapeutica prin urmatoarele:  
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- organizarea cabinetelor de specialitate cu materiale terapeutice pe sectiuni de dezvoltare 
psiho-motorie; 

- Sala senzoriala; 
- In cadrul Ergoterapiei se utilizeaza materiale bio si hand-made, placa senzoriala hand-made 

avand efecte deosebite in recuperare; 
- Utilizarea cartilor senzoriale, realizate de specialist hand-made; 
- -Folosirea materialelor de tip Montessori, avand un impact semnificativ in recuperare; 
- Decorarea spatiilor in functie de anotimpuri; 
- Amenajarea unei biblioteci cu carti, reviste, materiale de specialitate menite sa ofere 

informatii de sprijiin parintilor; 
- Folosirea soft-ului logopedic educational; 
- Expunerea de materiale parentale sugestive de tip Montessori in sala de asteptare; 
- Cutia cu sugestii care sta la dispozitia parintilor;- Caiet cu impresii pentru vizitatori si parinti 

care trec pragul terapeutic; 
- Oferirea unei diplome copiilor la finalizarea programului terapeutic; 
- Spatiul ludic amenajat cu jocuri stimulatoare in functie de varsta si diagnostic; 
- Integrarea beneficiarului se realizeaza prin program de o luna implementat in echipa; 
- Impodobirea bradului de Craciun cu decoratiuni personalizate de copii; 
- Implementarea Proiectelor de Terapii de grup, gandite cu activitati terapeutice personalizate 

etapei de stadialitate si intarzietii specifice; 
- Hidroterapie prin lumina si culoare; 
- Programe terapeutice realizate in cadrul centrului conform tabloului clinic al beneficiarului; 
- Obtinerea obiectivelor prin stimul ludic; 
- Formari intragrup cu rol in comunicare, integrare, progrese, diagnostic, interventii; 
- Supervizare; 
- Oferirea unor fise de lucru personalizate cu materiale de achizitii pentru parinti spre 

continuarea terapiilor acasa. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

In C.R.C.H. Sighetu Marmatiei, rezultatele terapeutice au avut un impact puternic emotional 
in randul parintilor, specialistilor si comunitatii. Dupa cum urmeza, putem observa o dualitate in 
finalitate: rezultate recuperate si ameliorari.Tabloul este pictat asa:30% din beneficiari integrati 
in invatamantul de masa, aici putem intelege ca recuperarea s-a realizat pe plan cognitiv, 
emotional si social, conform dezvoltarii stadialitatii, copilul este pregatit sa isi construiasca 
viitorul conform curiculumului educational in invatamantul de masa. Ameliorare:- Dezvoltarea 
achizitiilor psihomotorii in stadialitate; - Obtinerea contactului vizual direct si indirect;-
Dezvoltarea proceselor psihice cognitive, afective, volitive;- Cresterea timpului de concentrare;- 
Angajarea in activitate/activitati complexe;- Dezvoltarea mobilitatii aparatului fono-articulator;- 
Dezvoltare sociala si emotionala;- Crearea unui canal de comunicare;- Eliberarea de frustrari;- 
Dezvoltarea comportamentelor cognitive, verbale, expresive;- Eliberarea anxietatii de separare/ 
generale/ si de spatii;- Dezvoltarea senzatiilor proprioceptive si vestibulare;- Dezvoltarea 
limbajului oral si al comunicarii;- Eliberarea de ""vraja cercului inchis""; - Verticalizare si mers 
independent;- Relaxarea musculaturii la copiii spastici in cazurile de tetrapareza si parapareza;- 
Educarea prehensiunii;- Cresterea tonusului muscular;- Cresterea coordonarii, controlului si 
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echilibrului;- Initierea mersului in cazul copiilor cu Sindrom Down si intarziere in dezvoltare si 
Prematuritate; 

I. Rezultate exceptionale s-au inregistrat si in cazurile progresate terapeutic in C.R.C.H. 
Sighetu Marmatiei, copiilor din Asistenta Maternala, obtinute prin Proiecte de terapii de Grup si 
Programe Personalizate: 

- Imbunatatirea relatiei Asistentilor Maternali in relatia cu Copilul;- Crearea Atasamentului 
de familie;- Cresterea Stimei de Sine a copilului;- Dezvoltarea achizitilor de tip cognitiv, afectiv, 
comportamentale;- Eliberarea anxietatii generale; 

 II. Alte aspecte deosebite, inregistrate in Proiectele de Terapie de Grup, in cazul 
beneficiarilor- COPII INSTITUTIONALIZATI in C.T.F.-uri, cuprinsi in doua categorii: cu intarzieri 
mentale si afective si cazuri GRAVE: 
Prima categorie a inregistrat urmatoarele rezultate: 

- Cresterea valorilor: ambitie, afilierea la grup, motivatia, vointa, altruismul;- Cresterea 
stimei de sine;- Cresterea capacitatii de interactiune;- Dezvoltarea Spiritului de echipa si Spiritului 
competitiv;- Rezolvarea conflictelor;- Diminuarea tulburarilor de comportament; 

A doua categorie de beneficiari, cazuri GRAVE: - Schimbarea de mediu;- Acceptarea 
spatiului;- Acceptarea grupului;- Starea de bine;- Dezvoltarea expresivitatii emotionale;- 
Cresterea timpului de concentrare;- Imbunatatirea atentiei; 

III. In cadrul activitatii terapeutice desfasurate in C.R.C.H. Sighetu Marmatiei, s-au 
desfasurat o serie de proiecte de Terapii de Grup pentru beneficiari, cat si Formari Parentale si 
Sesiuni de discutii adresate parintilor. In continuare putem urmari o serie de rezultate importante 
inregistrate atat pe planul dezvoltarii copiilor cat si pe plan personal al parintilor. 

A. Proiectul Sesiunea de Vara - " Parinti si copii" 
Prezenta in nr. mare a parintilor in editiile desfasurate, deschiderea parintelui in colaborare 

cu terapeutii, adresare de intrebari, oferirea de feed-back-uri pozitive, participarea parintelui in 
continuarea terapiei ACASA prin respectarea programului personalizat si completarea fiselor 
oferite de terapeuti ca tema de vacanta. 

B. Proiectul - "Terapia de Socializare" 
Tema - Comunicare prin contact vizual si imitare psihomotrica, are ca rezultate: - Exersarea 

salutului;- Efectul pozitiv al interactiunii;- Initierea/pastrarea contactului vizual;- Initierea 
comunicarii de tip gestual sau verbal;- Implicarea in jocuri interactive;- Dezvoltarea abilitatilor 
de imitare;- Realizarea activitatii de grup cu instructiuni colective; 

C. Proiect Terapii de Grup- ""Sarbatori de iarna"", a inregistrat urmatoarele rezultate:- 
Emiterea primelor sunete;- Mima;- Emiterea primelor silabe;- Rezultate progresive in achizitii 
motrice( globale si fina);- Interactiune;- Participare cu interes in actiunea terapeutica;- Legarea 
de prietenii;- Modificarea comportamentelor in sens pozitiv;- Dezvoltare emotionala;- Dezvoltarea 
creativitatii;- Acceptarea socializarii;- Impartasirea sentimentelor affective;- Altruism;- Transfer 
emotional;- Dezvoltarea cognitiv-comportamentala 

 D. Proiect Sesiune- martie, luna MAMEI, Editia IV  
- Atasamentul puternic Mama- Copil; Comunicare de grup; Implicare si creativitate in randul 

parintilor; Eliberarea emotiilor puternice- constructive; E. Proiect Formare Parentala; Dezvoltarea 
abilitatilor de parenting la copii cu dizabilitati;- Dezvoltarea abilitatilor de comunicare la copii cu 
dizabilitati;- Invatarea alegerilor materialelor educative;- Invatarea managementului timpului in 
dezvoltarea copilului cu dizabilitati; Dezvoltare personala; Aprofundarea starii de bine si 
eliberarea de factori stressori;- Ameliorarea anxietatii; 
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 Alte aspecte: 

Activitatea desfasurata in C.R.C.H, reprezinta o coeziune de sentimente, teorie, practica, 
dedicatie si "recuperare din inima". Echipa, urca fiecare pas in sincron cu copilul si parintele, 
universul unei lumi in lupta dintre realitate si izolare. Este o experienta cu emotii puternice, 
lacrimi de tristete si bucurie, unica si irepetabila, superioara in randul Societatii. Ne declaram 
impliniti si consideram ca rezultatele copiilor au un efect rasunator in consolidarea familiei, a 
partenerilor, a sanatatii psihologice, precum echilibrul umanitatii de a fi asa cum e menit prin 
nastere, sa fie social.  

A.Proiecte desfasurate in C.R.C.H. Sighetu Marmatiei: 

Ateliere experentiale( de tip senzorial, recuperator, dezvoltare personala), Editia I 

Proiect Terapii de grup- Sarbatori de iarna, Editia IV 

Proiect Terapii de Socializare, Editia II 

Proiect Formare Parentala, Editia II 

Proiect ""Parinti si copii""- Sesiune de vara, Editia III 

Proiect Terapii de grup- Sesiune vara Copii institutionalizati, Editia III 

Proiect "" Martie luna MAMEI"", Editia IV 

B. Proiecte viitoare desfasurate in C.R.C.H. Sighetu Marmatiei: 

Formarea educatorilor din CTF-uri cu copii cu dizabilitati 

Realizarea unui parc senzorial in perimetrul centrului 

Implementarea unui program de Monitorizare a copiilor transferati in invatamant de masa 

Organizarea unei Scoli de Vara pentru copii cu dizabilitati 

Realizarea unui curs de Formare adresat cadrelor didactice - Despre copii cu dizabilitati integrati 
in invatamant de masa 

Editarea unei carti despre " Recuperarea copiilor" 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 
LOC. BAIA MARE, STR. BANATULUI NR.1, JUD MARAMURES, 
nr. tel: 0262228999 
www.facebook.com/dgaspcmm  

   

 

 

 

 

http://www.facebook.com/dgaspcmm
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Centrul de servicii, ingrijire si asistenta la domiciliu – Fundatia Crucea Alb-Galbena 
Romania 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia Crucea Alb – Galbena din Romania 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de servicii, ingrijire si asistenta la domiciliu 
 

 Tipul serviciului social:  
Unitate de ingrijiri la domiciliu 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Beneficiarii Centrului primesc servicii integrate de ingrijire la domiciliu, monitorizate prin 

sistemul de teleasistenta (dispecerizarea serviciilor prin intermediul call center-ului): servicii 
medico-sociale, de recuperare, oferire de echipamente de recuperare si reabilitare medicala, 
servicii de ingrijire de baza, cu ajutorul unei echipe mixte de specialisti (medici, asistenti 
medicali, asistenti sociali, kinetoterapeuti, ingrijitori la domiciliu) si a unor mijloace de 
recuperare moderne. Prin intermediul serviciului de Registratura al Centrului sunt identificate 
persoanele care solicita sprijin pentru a depasi anumite situatii, dupa caz urmate de evaluarea 
socio-medicala la domiciliul potentialului beneficiar de servicii, conform legislatiei In domeniu. 
Evaluarea nevoilor medicale si sociale – consta In vizita la domiciliul beneficiarului, evaluarea 
nevoilor, completarea fisei de lucru socio-medicale care cuprinde: date privind beneficiarul, tipul 
de servicii solicitat, timpul si orele care vor fi acordate pentru Ingrijire; evaluare ce este urmata 
de intocmirea Planului de Ingrijire Individualizat – care cuprinde informatii despre: nevoile de 
Ingrijire, gradul de dependenta al beneficiarului respectiv, tipurile de servicii care corespund 
nevoilor sale de Ingrijire, obiectivele care trebuie atinse In cadrul procesului de Ingrijire, echipa 
implicata In furnizarea de servicii beneficiarului respectiv. Furnizarea serviciilor de Ingrijiri 
integrate la domiciliu: Furnizarea serviciilor medicale prin Asistentul medical specializat In nursing 
comunitar -se acorda servicii medicale In functie de recomandarea medicului din planul 
individualizat de Ingrijire: monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatura, respiratie, puls, 
tensiune arteriala, diureza, scaun); administrarea medicamentelor per os, intramuscular, 
intravenos, subcutanat / intradermic, pe sonda vezicala, prin perfuzie endovenoasa, pe suprafata 
mucoaselor / tegumentelor, pe seringa automata; masurarea glicemiei cu glucometru; 
alimentarea pasiva pentru bolnavii cu tulburari de deglutitie; clisme, spalaturi; Ingrijirea escarelor 
de decubit, a plagilor simple si / sau suprainfectate; aplicarea de scutec incontinenta; educatia 
pentru sanatate si comunicare In scop terapeutic. Furnizarea de servicii de recuperare medicala 
prin kinetoterapeut: gimnastica medicala (mobilizari pasive, pasivo-active si cu rezistenta), 
deplasari cu ajutorul cadrului medical, carjei, bastonului; educarea mersului;     masaj (tonifiere 
hipertrofie musculara,de relaxare,decontracturare); reflexoterapie ( relaxarea centrilor nervosi 
periferici ); terapie cu aparate de fizioterapie - recuperare portabile;psihoterapie si educatie 
pentru recuperare medicala. Furnizarea de servicii de tip Teleasistenta prin Dispecer. Activitatea 
dispecerului consta in: 
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o Raspunde cu promptitudine la apelurile telefonice din dispecerat, identifica primele nevoi 
si acctioneaza conform protocolului; 

o Introducerea datelor relevante pentru interventia la domiciliul pacientului (date medicale, 
atitudini, profil psiho-social, datele de contact cele mai accesibile: familie, vecini, 
administrator de bloc, etc.).  

o Realizarea conexiunii cu 112 pentru eficientizarea timpilor de interventie in caz de urgenta 
este deja stabilita printr-un protocol de colaborare intre Ambulanta Bucuresti si ADAM  

o Tine legatura cu toti actorii din cadrul protocolului de interventie stabilit anterior, pana la 
rezolvarea cazului: pentru alarme false cu apartinatorii si vecinii, pentru situatii care tin de 
competenta Fundatiei Crucea Alb Galbena cu personalul medical sau de ingrijire care 
intervine In situatii ce nu pun in pericol securitatea sau viata beneficiarilor si pentru 
situatiile de urgenta cu serviciul de Ambulanta Bucuresti. 
Furnizarea de servicii de ingrijire prin Ingrijtor la domiciliu: Activitatea Ingrijtorului la 

domiciliu consta in: ajutor pentru igiena corporala, imbracare si dezbracare, igiena eliminarilor, 
hranire si hidratare, transfer si mobilizare, facilitarea deplasarii in interiorul locuintei,     
comunicare; efectuarea de mici cumparaturi. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Organizatia noastra ofera beneficiarilor cu patologii cu risc vital crescut posibilitatea de 
comunicare a persoanei asistate prin serviciul de tip Teleasistenta prin dispecerat. Se asigura 
permanenta la call center prin dispecerii pregatiti in acest sens. Beneficiarilor serviciului care au 
primit un telefon mobil si o bratara tip ceas din silicon medical, dotata cu un buton de urgenta li 
s-a intocmit un dosar electronic cu toate informatiile medico-sociale si datele lor de contact, ceea 
ce face eficienta orice interventie. Telefonul mobil a fost setat astfel incat sa permita efectuarea 
unor apeluri rapide prin simpla apasare a unor taste predefinite. In caz de urgenta majora, 
beneficiarii activeaza serviciul de alerta prin apasarea butonului rosu de pe bratara timp de 4 
secunde sau prin apasarea butonului SOS de pe verso telefonului mobil. Dispecerul raspunde la 
telefon si in functie de protocolul cazului alerteaza serviciul 112 care trimite o ambulanta la 
adresa beneficiarului. Beneficiile acestui serviciu vizeaza rapiditatea de a interveni la timp in 
cazuri in care beneficiarul este incapacitat de un accident, o cazatura, o criza, un acces de panica 
sau o situatie primejdioasa. 

 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Prevenirea institutionalizarii, in special pentru persoanele cu venituri mici; 
Imbunatatirea calitatii vietii beneficiarilor directi, atat din punct de vedere al sanatatii 
acestora cat si al relatiilor sociale; 
Decongestionarea unitatilor de spitalizare , supraaglomerate - cu cazuri sociale, cu persoane 
varstnice, datorita faptului ca uneori batranetea este confundata cu boala;  
Mentinerea si dezvoltarea unui sistem de ingrijiri la domiciliu eficient, menit sa asigure servicii 
socio – medicale la standarde corespunzatoare, pentru orice persoana aflata in dificultate si 
care ne solicita, atunci cand se incadreaza in normele de selectie ale Centrului; 
Marirea accesului persoanelor defavorizate ( varstinici, persoane cu dizabilitati, bolnavi cronic, 
etc.) la serviciile de ingrijiri socio - medicale si de recuperare la domiciliu; 
Colaborarea intre fundatie si autoritatile locale /centrale; 
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Informarea beneficiarilor privind drepturile lor, precum si inlesnirea accesului acestora la 
serviciile publice ; 
Multiplicarea modelului pentru a deveni treptat un stil de lucru si nu numai o initiativa care 
satisface un numar limitat de beneficiari. 
 

 Alte aspecte: 

Fundatia Crucea Alb – Galbena din Romania Isi propune sa Imbunatateasca calitatea vietii 
persoanelor varstnice, prin utilizarea tehnologiilor avansate de comunicatii combinate cu o 
monitorizare individuala, responsabila, pe termen lung din partea unei echipe de profesionisti. Un 
beneficiu aditional, care nu poate fi cuantificat, este linistea apartinatorilor care stiu ca parintii 
si bunicii lor sunt monitorizati in situatii de urgenta la modul cel mai complet si empatic cu 
putinta, prin utilizarea celor mai noi tehnologii de comunicatii disponibile pe piata imbinate cu 
responsabilitate la superlativ, la nivel profesional si uman. Acest sistem inovativ de monitorizare, 
Intr-o tara si Intr-o perioada In care procesul de Imbatranire este In crestere, diminuaeaza cu mult 
costurile pentru institutionalizarea persoanelor varstnice si pentru supravegherea acestora la 
domiciliu. 

 

 Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

 Bd. Regina Maria, Nr. 21, Sect. 4, Bucuresti, 

 nr. tel: 0213151276 

www.cag.ro  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cag.ro/
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Clubul cu Lipici – Fundatia de Sprijin Comunitar, judetul Bacau 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia de Sprijin Comunitar, jud.Bacau 
 

 Denumirea serviciului social:  
Clubul cu Lipici 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi pentru copilul aflat In dificultate 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Pornind de la modelul centrelor de zi, am adaptat pentru beneficiarii nostri Clubul cu Lipici, 

cu rolul “de a preveni abandonul si institutionalizarea copiiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a 
unor activitati de ingrijire, educatie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor 
de viata independenta, orientare scolara si profesionala etc pentru copii, cat si a unor activitati 
de sprijin, consiliere, educare etc pentru parinti sau reprezentati legali, precum si pentru alte 
persoane care au in ingriire copiii.”- Ordinul nr 24 din 04 martie 2004 pentru aprobarea 
Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.  

Serviciile oferite de CZ sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, asa 
cum decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciilor oferite de unitatile 
de Invatamant si de alti furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului In 
contextul sau socio-familial.  

Activitatile principale cuprinse in proiect sunt serviciile complexe si integrate care se ofera 
beneficiarilor, dupa cum urmeaza: 

Serviciile sociale prestate prin intermediul centrelor constau, in functie de nevoile si 
Programul personalizat de interventie al fiecarui copil, In: 

a. asistenta sociala - informatii si sprijin pentru a beneficia si de alte servicii sociale, In 
functie de nevoile specifice ale fiecarei familii ; sprijin In integrarea In munca a parintilor sau 
reprezentantilor legali, In limita posibilitatilor existente, prin Indrumarea acestora catre expertii 
de recrutare in vederea beneficierii de masuri de ocupare;  

b. Ingrijire pe timpul zilei - existenta unui program zilnic organizat, elaborat In functie de 
nevoile si particularitatile fiecarui copil In parte. Programul zilnic al copiilor In centru se 
desfasoara tinand cont de varsta acestora, nivelul de dezvoltare, potentialul, nevoile si 
disponibilitatile pe care le au, asigurandu-li-se totodata Ingrijirea de care au nevoie pentru a se 
dezvolta armonios. 

c. acordarea mesei - se asigura hrana, zilnic fiind asigurata masa de pranz in regim catering. 
Asigurarea hranei copiilor care frecventeaza centrul de zi se face In functie de numarul de ore pe 
care copiii Il petrec In centru (pe timpul vacantelor nu se acorda acest serviciu) . Meniurile alese 
vor asigura o alimentatie echilibrata, In conformitate cu preferintele si nevoile biologice specifice 
fiecarei varste, regimurilor recomandate de medic si normele In vigoare cu privire la necesarul de 
calorii si elemente nutritive. 

d. activitati educationale – sprijin la teme, educatie informala realizata de cadrele 
didactice. Cadrele didactice elaboreaza programul educational pentru fiecare copil In parte. 
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Centrul de zi ofera copilului numeroase activitati sau situatii de Invatare, inclusiv de dezvoltare a 
deprinderilor de viata independenta, care sunt bine planificate dinainte de catre personalul de 
specialitate.  

Cadrele didactice urmaresc pregatirea temelor scolare si, la solicitarea copiilor, asigura 
sprijin pentru realizarea acestui lucru. Astfel, fiecare copil beneficiaza de un program educational 
adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor sale, care contribuie in 
mod direct la reducerea abandonului scolar si cresterea interesului copiilor pentru activitatile 
educationale.  

e. activitati de recreere si socializare. Centrul de zi ofera copiilor activitati recreative si de 
socializare pentru a se realiza un echilibru Intre activitatile de Invatare si cele de relaxare si joc. 
Copiii beneficiaza de activitati recreative si de socializare care Ii ajuta sa Isi mentina echilibrul 
psihic si fizic necesar dezvoltarii lor armonioase.  

f. activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata independent. In cazul formarii 
deprinderilor de viata independenta, cadrele didactice se consulta cu asistentul social si psihologul 
si intocmesc un program individual care tine cont de abilitatile copilului In cauza in vederea 
dezvoltarii deprinderilor de viata independenta.  

g.consiliere psihologica - oferita copiilor la nivel individual si de grup. Copiii aflati in situatie 
de marginalizare dezvolta anumite probleme de atitudine si comportament, putand duce in final 
la tulburari de natura psihica. Activitatea psihologului din cadrul centrului pune accent pe 
componenta de prevenire a tulburarilor mintale, in conformitate cu prevederile din Strategia 
nationala pentru sanatatea mintala a copilului 2016-2020 (elementul central al strategiei il 
reprezinta crearea unui sistem integrat medico-socio-educational care sa puna accentul pe 
persoana si nu pe pacient, si care sa asigure sprijin personalizat fiecarui copil sau adolescent expus 
diferitelor riscuri asociate tulburarii de sanatate mintala). Activitatea de consiliere psihologica se 
desfasoara la cerere sau ori de cate ori psihologul considera ca este In beneficiul copilului, In 
raport cu varsta, nivelul de dezvoltare si nevoile acestuia. Activitatea de consiliere se desfasoara 
individual si/sau In grup Intr-un spatiu special amenajat si securizant pentru copil. Consilierea 
este o activitate planificata, cu obiective specifice, care In cazul celei de grup sunt negociate cu 
copiii, In functie de varsta si gradul lor de maturitate.  

h. orientare scolara si vocationala. In functie de varsta si achizitiile copilului, PPI contine 
obiective referitoare la orientarea scolara si profesionala, consiliere vocationala, etc. Psihologul 
elaboreaza programul de orientare scolara si profesionala care contine obiective specifice In 
functie de particularitatile fiecarui copil. Parintii sunt implicati In operationalizarea obiectivelor 
de interventie stabilite prin programul de orientare scolara si profesionala. 

i.  consiliere si sprijin pentru parinti/ reprezentanti legali. Centrul de zi ofera 
parintilor consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de specialitate considera ca 
este In beneficiul copilului si familiei sale. Parintii si alti membrii ai familiei largite sau 
reprezentantul legal si/sau persoana care are In Ingrijire copilul beneficiaza de consiliere si sprijin 
din partea personalului de specialitate al centrului de zi (asistent social/ psiholog), care Ii ajuta 
sa rezolve problemele cu care se confrunta In ceea ce priveste dezvoltarea psihologica a copilului 
si diversele aspecte sociale. 

Angajatii centrului desfasura activitatile din centrele de zi intr-o maniera interactiva si 
atractiva, punand accent pe creativitate, comunicare, si stimularea calitatilor individuale. 
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 Elementele de noutate si originalitate: 
Clubul cu Lipici este un model prin definitie creativ si original, se lucreaza mult cu elemente 

atractive care imbina tehnici de arta, teatru, comunicare, copiii invata prin experimente folosind 
efecte vizuale, materiale dintre cele mai diverse (ipsos, lut, ciment, plante, seminte, circuite 
integrate, etc.). 

Activitati educationale extrascolare utilzeaza abilitati intr-un mod practic: 
•   Clubul de literatura - “Prietenii cartii”, unde micii studiosi pot citi carti fascinante sau pot asculta 

povesti citite de cei mai mari;     
•  Clubul de teatru - “Micii actori”, in cadrul caruia se organizeaza sesiuni de “drama therapy”, 

menite sa stimuleze imaginatia si expresivitatea gestica a copiilor; 
•   Clubul de gatit si alimentatie sanatoasa 
•   Clubul de pictura - “Culoare si bucurie”, unde se deseneaza se picteaza si se fac colaje;  
•   Clubul de muzica si dans unde copiii invata cantece noi dar isi insusesc si arta si eleganta dansului; 
•   Micii cinefili - Vizionare de filme educative si distractive; 
•   Clubul de informatica; 

Pentru fiecare activitate Clubul pune la dispozitie materiale si materii prime pentru copii, 
deoarece in multe situatii aceste cluburi sunt singurele ocazii cind copiii au acces la culori, 
acuarele, cartoane, lipici, plastilina, vopseluri, margele si sclipiciuri cu care isi pot dezvolta 
indeminarea, fantezia si creativitatea. 
o Scoala de Vara : este „saptamana de vis in satul meu”, copiii se simt ca fiind plecati in tabara 
de vara. Scolile de vara sunt sustinute de voluntari care efectiv se „muta la tara” pentru a fi in 
mijlocul copiilor si pentru a le oferi momente magice de incantare, culoare si prietenie maxima. 
Cluburile sunt deosbit de interesante, concursurile au premii atractive si voluntarii planifica 
activitati placute, explozive si pline de veselie.  
o Sprijin material: Datorita faptului ca multe dintre problemele acestor copii sunt cauzate de 
saracie si lipsuri, beneficiarii cluburilor cu lipici primesc si sprijin material in masura in care acest 
lucru este posibil. De exemplu, pentru fiecare an scolar, se incearca acoperirea nevoilor copiilor 
din familii sarace legate de rechizite, ghiozdane si caiete etc.  
o Implicarea si participarea copilului si familei: Toate activitatile noastre adresate copiilor 
inregistreaza o mai mare eficienta si implicare cu cit angajeaza cat mai plenar si familiiile din 
care provin acestia. Anumite actiuni sunt adresate exclusiv parintilor: „Scoala Parintilor”. 
Temelea considerate de mai mare interes in legatura cu rolul si calitatea de parinte sunt 
prezentate de catre specialisti: psihologi, terapeuti, asistenti sociali; in cadrul unor sesiuni 
interactive, care sa favorizeze nu doar acumularea de informatii, ci si schimbul de experienta 
intre participanti. 
o Actiuni in comunitate: Prin intermediul cluburilor cu Lipici se organizeaza si actiuni adresate 
intregii comunitati, in primul actiuni de informare a comunitatii in ceea ce priveste serviciile 
oferite, rolul clubului in comunitate, accesarea si modul de functionare, precum si despre 
importanta existentei acestor servicii pentru copiii din comunitate si familiile acestora. 
o Burse pentru liceu: copiii care isi continua studiile la liceu sau facultate primesc un ajutor 
financiar care le permite acoperirea cheltuielilor cu cazarea si masa. In afara de ajutor financiar 
tinerii beneficiaza si de un program de mentorat, prin care colegii lor, inscrisi in Programul de 
Voluntariat al FSC, devin prieteni si indrmatori ai copiilor din rural. FSC le ofera si un complex 
program de dezvoltare personala cu traineri John Maxwell. 
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 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
Cresterea ratei de succes la examenul de capacitate in zona! La inceputul proiectului,in 

contextul unui mare dezinderes fata de educatie, doar 10% dintre copiii din zona mergeau la liceu 
in 2005. Asistentii sociali din cadrul proiectului tin permanent legatura cu scoala pentru a culege 
informatii despre rezultatele scolare iar la finele anului scolar pe baza rezultatelor scoalare 
inregistrate , realizam statistici astfel incat sa putem masura progresul. Pe langa statisticile 
generale, urmarim permanent parcursul fiecarui beneficiar.) rezultatele de la examenul de 
capacitate reprezinta un indicator-cheie de masurare a succesului/ insuccesului proiectului 
implementat de FSC. 

In prezent 80% din copiii beneficiari ai Cluburilor cu Lipici isi continua studiile la liceu! Din 
acestia 20% continua studiile in invatamantul superior. 

95% din tinerii care au beneficiat de burse si mentorat s-au adaptat pe piata muncii fara 
dificultate! 

Sporirea interesului parintilor pentru educatie, observandu-se o participare progresiv sporita 
a copiilor la activitatile cluburilor implicarea parintilor in procesul educativ influenteaza in mod 
direct rata de succes/ insucces scolar. Pornind de la aceasta premisa, un obiectiv major al 
programului nostru il constituie atragerea parintilor ca si parteneri in actul educativ al copiilor. 
Unul dintre riscurile identificate in faza de concepere a proiectului l-a constituit atitudinea 
dezinteresata a majoritatii parintilor fata de parcursul educational al copiilor. Pentru a dinimua 
acest risc am conceput activitati cuprinse generic in proiectul Scoala parintilor, prin care treptat 
am reusit sa-i atragem si sa-i implicam in activitatile cluburilor cu lipici. Am reusit astfel, sa 
devenim mediatori intre parinti si scoala (reprezentatii cluburilor participand la ineput la 
sedintele profesorilor cu parintii pentru ca mai tarziu sa initieze si organizeze astfel de intalniri). 
Odata interesul parintilor fiind in crestere si rezultatele scolare ale copiilor au fost din ce in ce 
mai bune. Un mare succes al proiectului il constituie cresterea ratei de continuare a scolii dupa 
absolvirea ciclului gimnazial. Tot mai multi parinti si copii au realizat ca pentru a putea depasi 
conditia de saracie, copiii trebuie. sa urmeze cursurile liceale pentru a se putea integra cu succes 
pe piata muncii.  

 
 Alte aspecte: 

Clubul cu Lipici este un program de cursa lunga! Copiii sunt “tinuti de mana” de la primii 
pasi pana cand ajung la liceu si apoi pleaca in lume sa se angajeze sau sa-si continue educatia. 
Credem ca acest program merita intreaga sustinere din partea noastra sau a comunitatii, pregatim 
astfel viitorul Comunitatilor noastre. FSC a reusit de mentina si sa continue “investitia in educatie” 
in ciuda dificultatilor intampinate in timp.  

Pentru sustinerea acestor servicii FSC a dezvoltat o relatie de parteneriat cu toti actorii 
sociali: 

• Primariile Comunitatilor in care se desfasoara activitatea 

• Consiliul Judetean si DGASPC 

• Inspectoratul scolar si liceele din Bacau 

• Directia de Sanatate Publica 

• Directia de munca 
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• CAS 

• Mass-media 

• Alte ONG din tara si strainatate 

• Finantatori din tara si strainatate 

• Sectorul oamenilor de afaceri 

• Intreaga comunitate 

FSC este, prin definitie, un promotor al parteneriatului si considera ca numai “Impreuna putem 
face mai mult”! 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Marasti 32, Jud Bacau, 

nr. tel: 02340585658 

www.fsc.ro  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsc.ro/
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Servicii integrate pentru persoane varstnice – Fundatia de Sprijin Comunitar, 
judetul Bacau 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia de Sprijin Comunitar, jud.Bacau 
 

 Denumirea serviciului social:  
Servicii integrate pentru persoane varstnice 
 

 Tipul serviciului social:  
Servicii sociale pentru persoane varstnice 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
FSC a pus bazele serviciilor dedicate persoanelor varstnice inca din 1997, an in care, 

impreuna cu alte ONG din tara FSC a contribuit la introducerea meseriei de “ingrijitor la domiciliu” 
in nomenclator, la crearea standardelor ocupationale si de training. In timp FSC a dezvoltat 
serviciile astfel incat acestea sa fie integrate si sa acopere o zona cat mai mare. Mentionam ca 
FSC a reusit sa mentina si sa dezvolte aceste servicii in mod continuu din 1997 pana in prezent in 
ciuda dificultatilor financiare sau legislative. Toate serviciile sustinute de FSC in prezent sunt 
licentiate. Serviciile de asistenta medicala la domiciliu sunt acreditate si contractate cu CAS. FSC 
este si furnizor acreditat de training pentru meseria de ingrijitor la domiciliu si lucrator social. 
Modelul serviciilor: Servicii de Ingrijire la domiciliu – dedicate persoanelor singure, greu 
deplasabile, depndente, afectate de boala sau varsta. Sunt asigurate de ingrijitori calificati 
evaluarea si realizarea planului de ingrijire precum si supervizarea este realizata de catre asistenti 
sociali sau lucratori sociali. Serviciile consta in: 

-   Igiena personala (toaleta partiala si generala, Ingrijirea parului, unghiilor etc); - Igiena 
locuintei; - Cumparaturi, gatit, plata facturi; -   Relationarea cu institutiile/vecinii; -    FSC asigura: 
materiale de curatenie, materiale de incontinenta, alimente, etc. celor care nu isi pot permite 
achizitionarea lor 

-    cu voluntari Inscrisi In programul special FSC (pentru persoane care dispun de mai mult 
ajutor din partea familiei, vecini, prieteni si cu grad mai mic de dependenta): socializare, 
plimbari, cumparaturi, mic menaj 

Servicii medicale la domiciliu (cu asistenti medicali si medic geriatru); serviciu acreditat de 
Ministerul Sanatatii si contractat cu CAS: - Pansamente simple si complexe (post operatorii, 
ulceratii, escare, etc.); - tratament injectabil; - supravegherea functiilor vitale; - insotire la 
medicul de specialitate: - relationarea cu medicul de familie si specialist: - FSC asigura: materiale 
sanitare  

Servicii in Centrul de zi Dr.Stefan Ciobanu, Bacau: dedicate persoanelor varstnice active, ne 
propunem mentinerea potentialului creativ si productiv al persoanelor. Proiectul presupune 
acordarea de servicii complexe, sociale, medicale si de recuperare, furnizare de medicamente si 
materiale igienico-sanitare, socializare, consiliere si advocacy persoanelor varstnice din 
municipiul Bacau. 

 
 



                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 252  

 

Obiective : Obiectivele generale:  
- Cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice din municipiul Bacau, prin oferirea de 

servicii gratuite, profesioniste si adaptate nevoilor acestora; 
- Promovarea serviciilor pentru varstnici ca parte integranta a politicilor sociale la 

nivelul administratiei publice 
Oferirea de servicii adaptate nevoilor individuale unui numar de cel putin 150 persoane 

lunar: 
i.    Ingrijiri medicale (nursing), asigurate de asistente medicale  
ii.    Kinetoterapie si recuperare medicala 
iii.   Asistenta sociala, consiliere si advocacy  
iv.   Sprijin material pentru acoperirea unor nevoi vitale persoanelor in incapacibilitate de 

a-si le satisface singure (alimente, materiale igienice si sanitare, alimente). 
Descrierea activitatilor/ serviciilor desfasurate. In activitatea sa, centrul de zi tine 

permanent legatura cu spitalul si medicii de familie pentru a putea furniza serviciile dorite 
beneficiarilor, la un inalt standard calitativ. In acest fel o serie de pacienti care au depasit faza 
acuta ar putea fi externati mai repede din spital si recuperati la centru, scazand costurile de 
spitalizare si indirect imbunatatind indicatorii de eficienta ai spitalului. 

O categorie aparte de persoane o reprezinta beneficiarii terapiei ocupationale: aceia care 
si-au pierdut abilitatea de a efectua anumite activitati sau tehnici (imbracat, gatit) ori pacientii 
cu tulburari neurologice sau psihice progresive (scleroza in placi, psihoze de involutie). Unele 
persoane varstnice, singure sau fara ajutor, pot veni la centru sa faca o baie (sub indrumarea 
Ingrijitorilor sau a personalului centrului) si sa desfasoare diverse activitati cultural – artistice sau 
de socializare (vizionare filme si TV, jocuri de sah, citit carti si reviste, discutii etc.).  

Programul de lucru al centrului este de la 8.00-16.00, in fiecare zi lucratoare. La cerere sau 
in conditii de necesitate centrul este deschis si in week-end. Serviciile de recuperare/terapie sunt 
acordate conform unui plan de interventie, care va urmari progresul beneficiarului si atingerea 
unei serii de obiective stabilite de la prima evaluare. 

Toti beneficiarii primesc cate o gustare In perioada pranzului.  
Ingrijire in sistem rezidential: Satul Seniorilor Milly, Buhusi. Dedicat persoanelor care 

necesita ingrijire si asistenta medicala de durata si care nu pot fi ingrijiti la domiciliu. Satul 
Seniorilor este un concept cu totul inedit de complex rezidential pentru batranii care au nevoie 
de un loc linistit in care sa se retraga. Satul Seniorilor este localizat la intrarea in Buhusi, intr-o 
zona linistita, este format din mai multe casute cu un singur nivel, terasa si gradina, inconjurate 
de livada, gradina de legume, ferma, iaz de peste si animale de companie. Este un loc cald si 
primitor iar serviciile sunt asigurate de personal calificat. Serviciile oferite acopera nevoile 
specifice persoanelor de varsta a treia inclusiv a celor suferind de diverse afectiuni, sau chiar a 
celor imobilizati la pat, respectiv: 

•    Servicii de cazare, masa si ingrijire personala (pe o perioada scurta sau nedeterminata).  
•    Servicii de socializare si petrecere a timpului liber. 
•    Terapie ocupationala 
•    Asistenta medicala. 
•    Kinetoterapie si recuperare medicala.     
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 Elementele de noutate si originalitate: 

FSC a reusit sa dezvolte in judetul Bacau un model integrat de servicii comunitare care sa 
raspunda unei nevoi in crestere in Romania.  

Pe langa Echipa de profesionisti angajati, FSC a atras un numar mare de voluntari, 
majoritatea elevi de liceu, care sunt implicate zi de zi in asigurarea de servicii. Acestia sunt 
pregatiti sa raspunda nevoilor din comunitate, beneficiaza de indrumare si training si vor deveni, 
in viitor cetateni responsabili si implicati. Multi dintre ei aleg sa studieze meserii din sfera 
Serviciilor sociale iar o parte se alatura echipelor organizatiei de profesionisti. Credem ca 
voluntarii sunt viitorul nostru, prin ei vom reusi sa dezvoltam serviciile din comunitate. 

Credem ca abordarea medico-sociala este de preferat avand in vedere ca beneficiarii sunt 
persoane varstnice afectate de boli invalidante (AVC, diabet, afectiuni cardiace grave, etc.) sau 
care reduc gradul acestora de independenta. 

Prin centrul de zi promovam cetatenia activa la orice varsta. Seniorii sunt antrenati in 
activitati productive si creative care le mentin energia si tonusul si care previn aparitia situatiilor 
care conduc la boli si stare de dependenta. 

Un element de originalitate este introducerea “Butonului Rosu”, folosirea tehnologiei in 
Sprijinul Vietii. Persoanele varstnice primesc un set format din bratara si telefon prin care pot 
apasa un buton aflat pe brataa in momentul in care se afla intr-o stare de alerta medicala sau 
ingrijorare. Telefonul apeleaza un call center 24/7, un asistent medical preia alerta, o evalueaza 
cu fisa medicala in fata a beneficiarului si asigura un sfat medical sau ia decizia de a apela serviciul 
de urgent daca situatia impune. Aceasta tehnologie creste gradul de independenta al persoanelor 
singure si creste gradul de siguranta al acestora. 

Folosirea terapiei prin arta (muzica, miscare, dans, teatru, picture colectiva) in stimularea 
persoanelor varstnice bolnave a condus la ameliorarea starilor de anxietate, a depresiilor si chiar 
a durerii. Tehnicile sunt preluate de la specialisti din UK si sunt folosite de personal calificat. FSC 
este un pionier in acest domeniu, fiind organizatie acreditata in livrarea de training pentru 
“lucratorul prin arte combinate”. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

In contextul imbatranirii accelerate a populatiei la nivel national si global credem ca 
dezvoltarea Serviciilor dedicate persoanelor varstnice este foarte importanta. FSC sustine servicii 
si in zone rurale, sarace ale judetului Bacau acolo unde exista comunitati imbatranite si tinerii 
activi cauta de munca in strainatate. Pentru batranii singuri, fara Ajutor, ingrijirea la domiciliu 
devine vitala. De multe ori ingrijitorii la domiciliu sunt singurele persoane care mai calca pragul 
persoanelor beneficiare. 

Modelul FSC aplicat in zonele rurale are un multiplu impact si beneficii pentru comunitate: 
•    Ingrijitoarele angajate sunt din randul femeilor beneficaire de venit minim garantat, cu 

un nivel de educatie scazut, cu sanse foarte mici de a gasi un loc de munca in propria comunitate. 
FSC le-a identificat, selectat, calificat si angajat ca si “ingrijitori la domiciliu”. Multe dintre ele 
au semnat pentru prima data un contract de munca!!! Angajarea acestora a insemnat pentru ele 
schimbarea statului social, s-au transformat in persoane care platesc taxe si care aduc un venit in 
casa;  
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•    Angajarea femeilor din sate le-a permis acestora sa ramana acasa!!! Au gasit un loc de 
munca in propria comunitate si nu si-au mai abandonat Copiii si familiile pentru a lucra in 
strainatate. 

•    Comunitatile au castigat prin dezvoltarea unor servicii care au asigurat locuri de munca 
si ingrijirea atat de necesara persoanelor varstnice singure. 

 
 Alte aspecte: 

Credem ca este foarte importanta si dezvoltarea de activitati care sa mentina cat mai active 
persoanele varstnice si care sa fructifice potentialului creativ si productiv al acestora, iar centrele 
de zi sau comunitare sunt excelente oportunitati.  

De asemenea, FSC a dezvoltat si conceptul de “voluntari seniori” prin care persoanele 
varstnice active se implica in actiuni de: strangere de fonduri, sprijinirea activitatii centrelor de 
zi pentru copii (se implica in activitati didactice si culturale), in sprijinirea beneficiarilor ingrijiti 
la domiciliu fara sprijin familial. 

Pentru sustinerea acestor servicii FSC a dezvoltat o relatie de parteneriat cu toti actorii 
sociali: 

• Primariile Comunitatilor in care se desfasoara activitatea 

• Consiliul Judetean si DGASPC 

• Directia de Sanatate Publica 

• Directia de munca 

• CAS 

• Inspectoratul scolar 

• Mass-media 

• Alte ONG din tara si strainatate 

• Finantatori din tara si strainatate 

• Sectorul oamenilor de afaceri 

• Intreaga comunitate 

FSC este, prin definitie, un promotor al parteneriatului si considera ca numai “Impreuna 
putem face mai mult”! 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

STR.MARASTI 32, JUD BACAU, nr. tel: 02340585658 

https://fsc.ro/  

   

 

 

https://fsc.ro/
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Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii “Alma”, judetul Cluj 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia Dezvoltarea Popoarelor Filiala Cluj 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii “Alma” 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Activitatea serviciului social se desfasoara in comunitatea Pata Rat, Cluj-Napoca – 

subcomunitatea Rampa.  
Pata Rat reprezinta o comunitate segregata formata dintr-un numar de aproximativ 1.300 

persoane, majoritatea de etnie roma, care traiesc in proximitatea rampei de gunoi a orasului Cluj-
Napoca. Comunitatea este divizata in patru zone distincte, dupa cum urmeaza: Cantonului, Dallas, 
Colina Verde si Rampa. Comunitatea de pe Rampa este cea mai defavorizata, iar conditiile In care 
acestia traiesc se afla la limita subzistentei. “Locuintele” lor improvizate sunt formate dintr-o 
singura incapere, spatiul de locuit este impropriu, insuficient, fara racordare la reteaua de energie 
electrica, apa curenta, grup sanitar, etc. Pe langa toate aceste, in jurul baracilor exista numerosi 
caini abandonati, sobolani si soareci, iar copiii intra in contact cu ei fiind astfel, expusi la diferite 
riscuri de imbolnavire. 

Modelul de buna practica din cadrul serviciului social imbina cinci sfere/domenii: sanatate 
si igiena, nutritie adecvata, crestere si ingrijire responsabila, securitate si siguranta, oportunitati 
de educatie timpurie. Acest model are la baza tehnica bulgarelui de zapada - persoanele identifica 
serviciile, beneficiile acestora si le solicita, la nevoie. Totodata vedem copilul ca agent de 
schimbare in familie si consideram interventia asupra copilului esentiala. Totodata este un serviciu 
social care ofera sprijin longitudinal intr-un context de saracie extrema. Interventia are la baza 
parteneriatul cu institutiile statului, cu alte ONG-uri dar si cu companii private.   

Bunastarea sanatatii presupune insusirea unei rutine in ceea ce priveste igiena personala, 
protectia copiilor de medii periculoase si accesarea serviciilor de sanatate primare. In cadrul 
serviciului social sunt asigurate activitati de iginena zilnica, achizitia articolelor de imbracaminte 
si incaltaminte necesare, precum si acoperirea aspectelor legate de sanatate: consultatii medicale 
si tratament la nevoie, analize medicale la intrare in colectivitate, facilitarea accesului la servicii 
medicale in caz de urgente si nu numai. Totodata parintii sunt invatati cum sa acceseze servicii 
medicale pentru ei dar si pentru copiii lor si care sunt drepturile si obligatiile pacientului. 
Beneficiarii nostri au invatat cum sa isi inscrie copiii la medicul de famile, cum sa obtina asigurare 
medicala si importanta monitorizarii sarcinii, prin realizarea de controale ginecologice periodice, 
care sunt avantajele imunizarii. 

Nutritia se refera la asigurarea aportului necesar dezvoltarii fizice si psihice a fiecarui copil. 
Dorim sa mentionam ca la sfarsitul anului 2016 inceputul anului 2017 am efectuat o analiza a 
indicilor antropometrici (greutatea pentru varsta si greutatea pentru Inaltime) pentru un numar 
de 18 copii, utilizand graficele de crestere OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii) din care au 
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rezultat urmatoarele: 6 copii In stare de subnutritie severa, 4 copii In stare de subnutritie 
moderata iar 7 copii Inregistreaza greutati corporale scazute fata de normal, iar 1 copil 
supraponderal. Malnutritia de care sufera acesti copii este rezultatul a 3 factori: regim alimentar 
cu valoare nutritionala scazuta, practici si abilitati inadecvate de hranire si Ingrijire In cadrul 
familiilor si influenta factorilor biologici si chimici proveniti de la rampa de gunoi. In cadrul 
activitatilor se asigura hrana zilnica copiilor care participa, incercand sa raspundem nevoilor 
nutritionale corespunzatoare varstei. Pe langa aceasta, ca urmare a parteneriatelor cu JCI - 
programul de Food Waste Combat si a donatiilor primite reusim sa asiguram hrana suplimentara 
familiilor.   

Crestere si ingrijire responsabila - in cadrul sesiunilor de consiliere individuala sau de grup, 
a programului Scoala Parintilor se lucreaza cu parintii copiilor pentru ca acestia sa fie responsabili 
in ceeea ce priveste cresterea, ingrijirea si educatia copiilor. Serviciul social include activitati 
specifice pentru femei insarcinate si mame cu bebelusi, parinti cu copii ante-prescolari si 
prescolari atat la nivel teoretic cat si practic. 

Grupul de crosetat adresat mamelor si copiilor de varsta peste 8 ani. Pentru mame grupul 
are scop recreativ, de dezvoltare a abilitatilor de motrice fine dar si o alternativa la munca de pe 
rampa. Insusindu-si aceasta tehnica a crosetatului pentru mame poate Insemana si o noua sursa 
de venit.  

Invatand tehnica crosetatului, participantii pot sa Isi Imbunatateasca abilitatile logice, 
matematice, notiunile de spatialitate, pe langa faptul ca In mod real contribuie la consolidarea 
stimei de sine si creerea unei imagini de sine pozitive.  

Securitate si siguranta 
Serviciul social are ca obiectiv oferirea de activitati pentru copii si mame astfel incat sa 

reducem timpul petrecut pe sau in apropierea rampei de gunoi. Totodata, ii informam pe parinti 
vis-a-vis de importanta unui mediu sigur si cum pot reduce riscurile. Urmeaza implementarea unui 
proiect prin care vom asigura panou fotovoltaic cu sistem de iluminat si sobe pirolitice pentru 
imbunatatirea conditiilor de locuit. 

Oportunitati de educatie timpurie - s-a realizat un circuit in care incepem cu activitati de 
educatie timpurie in cadrul programului mame si bebelusi, urmand integrarea copiilor de 2-3 ani 
intr-un program educational specific varstei (tip cresa), iar incepand cu varsta de 3 ani copiii sunt 
inclusi in program de tip gradinita in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala si Medicala. 
Aceste activitati sunt oferite datorita dificultatii parintilor de a-i integra pe copii in 
crese/gradinite de stat. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

- Implementarea activitatilor serviciului social in unitatea mobila (containere modulare in 
comunitatea Pata-Rat) faciliteaza accesul tuturor familiilor din zona. In cadrul unitatii mobile se 
desfasoara o multitudine de activitati integrate - sociale, educationale, medicale astfel incat 
interventia sa fie complexa.  

- realizarea si implementarea unui circuit educational pentru copiii din comunitatea din 
rampa - incepand cu perioada sarcinii, bebelusi, 2-3 ani, 3-6 ani iar apoi sunt preluati de o alta 
organizatie 

- organizarea de ateliere de reciclare/upcycling si crosetat ca alternative de a obtine 
venituri 

- relatia cu beneficiarii este construita in timp, este solida, de tip terapeutic. 
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 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

- 35 de copii inscrisi la medic de familie 
- 5 femei insarcinate cu sarcini monitorizate 
- 21 de mame sunt incluse in activitati de sanatate si educatie parentala  
- 32 de copii de 2-6 ani sunt inclusi in activitati educationale.  

Activitatile dedicate copiilor intre 2 si 3 ani substituie nevoia de a trimite copiii la cresa deoarece 
in cadrul unitatii mobile sunt persoane care se ocupa de acesti copii, punand bazele pentru o 
educatie timpurie. Faptul ca acesti copii sunt inclusi in activitatile serviciului social inca de la 
varste fragede va aduce un mare beneficiu pe termen lung atat pentru copii cat si pentru parintii 
acestora. Copiii inclusi in astfel de activitati au sansa de a avea un parcurs educational in sensul 
in care fiind implicati in activitati educationale vor fi obisnuiti si pregatiti pentru momentul in 
care vor ajunge la scoala. De asemenea, aceste activitati vin in ajutorul mamelor, oferindu-le 
sprijin in cresterea copiilor. Tot in cadrul unitatii mobile se organizeaza activitati pentru viitoare 
mame sau mame si bebelusi.  

- 40 de adolescenti, tineri si mame participa la atelierele de 
crosetat/reciclare/upcycling 

- imputernicirea membrilor din comunitate care vizeaza mobilizarea si informarea 
comunitatii in accesarea serviciilor de sanatate si nu numai. 2 dintre membrii se 
implica constant in activitatile de informare si mobilizare. 

- parteneriate active cu Directia de Asistenta Sociala si Medicala, Directia de Sanatate 
Publica, medici de familie 

 
 Alte aspecte: 

Un alt aspect important este deschiderea de a invata de la beneficiarii nostri si de a cauta 
si alte modele noi care pot imbunatati implementarea. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

BD. EROILOR 48, CLUJ-NAPOCA, 400129, JUD CLUJ, 

nr. tel: 0264433940 

www.fdpsr.ro; https://www.facebook.com/fdpcluj   

 

   

 

 

 

http://www.fdpsr.ro/
https://www.facebook.com/fdpcluj
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Centru de zi copii cu dizabilitati – Fundatia Hospice Casa Sperantei Brasov 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia Hospice Casa Sperantei Brasov 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centru de zi copii cu dizabilitati 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi pentru copii cu dizabilitati Brasov 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
HOSPICE Casa Sperantei este o organizatie non- profit, infiintata in 1992 la Brasov. In acest 

an a fost introdus conceptul de ingrijire paliativa in Romania, replicand modelul fundatiilor 
umanitare din Marea Britanie. Membra a familiei Hospices of Hope, HOSPICE Casa Sperantei este 
in acest moment organizatia cea mai mare din tara care ofera gratuit servicii specializate de acest 
tip. Hospice a dezvoltat servicii complete de ingrijire paliativa, care sunt oferite in centre de zi , 
ambulatorii , unitati proprii pentru internare, la domiciliu beneficiarilor. Fundatia isi desfasoara 
activitatea in Brasov si Bucuresti, ingrijind personae cu boli incurabile: adulti cu diagnostice 
onclogice si copii cu prognostic limitat de viata. Toate serviciile ornanizatiei sunt gratuite. 

Fundatia Hospice Casa Sperantei Brasov are licentiate 4 servicii sociale si anume: Centru de 
zi pentru personae cu dizabilitati, Centru de zi pentru personae adulte, Centru de zi pentru copii 
cu dizabilitati si Ingrijire la domiciuliu pentru persoane cu dizabilitati 

Serviciul pe care dorim sa il descriem este Centru de zi pentru copiii cu dizabilitati 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Beneficiarii acestui serviciu sunt copii diagnosticati cu o boala amenintatoare de viata. 
Noutatea consta in faptul ca acest serviciu ofera ingrijire paliativa holistica atat copilului pacient 
cat si apartinatorilor sai   ( parinti, frati, membrii ai familiei extinse), vizand mentinerea si oferirea 
unei ingrijiri de calitate. Este cunoscut ca diagnosticul unei boli atrage dupa sine confruntaterea 
cu nenumarate probleme de ordin medico, psiho-social cu care se condrunta atata cel diagnosticat 
cat si membrii familiei sau ingrijitorii principali.  

Capacitatea zilnica a centrului este de 8 beneficiari iar activitatile sunt adaptate nevoilor 
acestor copii. Astfel copiii si apartinatorii beneficiaza de o ingrijire holistica ( medicala, sociala, 
psiho-emotionala si spirituala).  

In cadrul centrului se ofera terapie ocupationala care consta in:  
• Activitati creative si de lucru manual pe diverse tematici (realizare de felicitari cu tehnica 

quilling, origami, confectionare de margele si bratari, etc); 
• Terapie prin arta (realizare de colaje, pictura etc.); 
• Dezvoltare emotionala (jocuri de recunoastere a emotiilor de baza – fericire, tristete, furie, 

dezgust, surpriza); 
• Dezbateri pe anumite teme de importanta pentru copii – prietenie, durere, boala, iubire, 

credinta etc.;  
• Comentarii si dezbateri pe baza unor basme terapeutice pentru copii si adolescenti; 
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• Dezvoltare cognitiva prin: jocuri de cultura generala, activitati educative de scriere, citire, 
matematica, limbi straine, jocuri logice, de memorie, de strategie, de gandire critica; 

• Dezvoltare sociala prin jocuri de grup (jocuri de carti, joc de roluri, jocuri de societate, 
dezbateri pe diverse teme, jocuri de mima etc.); 

• Dezvoltarea aptitudinilor verbale si de comunicare (ex: jocuri de mima, crearea unor povesti); 
• Dezvoltarea imaginatiei (compunere de povesti, pictura, realizare de colaje, joc cu plastelina), 

Terapie prin joc: 
Aceasta terapie consta in exprimarea sentimentelor ce tin de viata reala si descrierea 

experientelor prin jocuri imaginative („de-a familia/vizita la spital etc.), prin care copilul 
proiecteaza propria experienta asupra unor personaje aparent fara legatura cu el sau cei apropiati, 
si cu ajutorul tavitei cu nisip (sandplay therapy). Jucariile sunt selectate atent pentru a explora o 
gama larga de sentimente si pentru a putea permite copilului sa exprime ceea ce simte. 
Alte activitati si servicii oferite 
1. Gazduire (sub 24 ore), masa calda; 
2. Ingrijire personala si supraveghere; 
3. Terapii de recuperare/reabilitare ( kinetoterapie) 
4. Consiliere psihologica si emotionala pentru beneficiar si familie 
5. Socializare, recreere; serbari si tabere pentru beneficiarii copii, club de vacanta, teatru etc; 
6. Socializare, recreere, serbari si tabere pentru fratii copiilor pacienti si copiii ai caror frati au 

decedat 
7. Grupuri de suport pentru parintii copiilor aflati in evidenta 
8. Grupuri de suport pentru parintii copiilor aflati in evidenta 
9. Transportul beneficiarilor intre domiciliu si centrele de zi 
10. Consiliere sociala si suport psiho-emotional 
11. Interventie/suport in vederea obtinerii drepturilor pacientilor si apartinatorilor in fata 

institutiilor si autoritatilor locale; informare legislativa;  
12. Informare si consultanta privind solutionarea problemelor financiare (in colaborare cu alte 

ONG, institutii etc). 
13. Sprijin si consiliere pentru apartinatori dupa decesul bolnavului, pentru prevenirea doliului 

patologic (serviciu de „bereavement”) 
14. Asigurare de materiale sanitare 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Este de netagaduit impactul acestui serviciu in viata copiilor si al familiilor, dar si al 
comunitatii. Hospice este cea mai mare organizatie neguvernamentala, din judetul Brasov . 
Consideram ca cel mai relevant mod de a se vedea rezultatele si impactul acestui serviciu asupra 
beneficiarului si familie, este acela de a expune cateva impresii ale acestora, precum si 
directionarea anumitor link-uri pe care sa le accesati:  

Draga echipa HOSPICE, stim ca un simplu multumesc nu este de ajuns pentru toate 
momentele frumoase pe care ni le-ati oferit si pentru clipele de neuitat, emotiile, dragostea si 
atentia oferite. Ne Inclinam In fata dumneavoastra pentru ca ati renuntat o saptamana, sau mai 
mult, la viata si problemele voastre ca sa ne acordati noua ajutor. Bunul Dumnezeu sa va 
rasplateasca Inzecit pentru tot si toate cate ati facut pentru noi. Cu dumneavoastra alaturi si noua 
ni se pare viata mai frumoasa si mai usoara. Multumim HOSPICE pentru ca existi. Cuvintele nu pot 
exprima recunostinta pe care o simtim...” 
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”Soarele ne-a zambit, am facut baie In fiecare zi. Iar caldura sufleteasca si ajutorul primit 
de la toti cei care s-au ocupat de noi a fost la superlativ. Multumim organizatorilor, voluntarilor 
si tuturor celor care au facut posibila aceasta vacanta. Sufletul mi-e plin dar cuvintele sunt 
sarace...Va multumim!” 

”Am petrecut o saptamana minunata alaturi de oameni frumosi (...) am trait momente pline 
de bucurii, fericire, am legat prietenii noi dar cel mai important este ca am scris Impreuna o fila 
frumoasa de poveste. Multumim din suflet celor din staff-ul HOSPICE, voluntarilor romani si englezi 
care au avut grija sa nu ne lipseasca nimic, sa ne simtim bine, sa fim plini de voiosie. Nu In ultimul 
rand le multumim sponsorilor fara de care nu am fi fost In tabara.” 

”Activitatile care au Imbinat creatia si distractia ne-au facut sa ne simtim minunat. 
Voluntarii au fost minunati. Nu pot sa nu-mi doresc ca Darius sa poata veni si altadata aici si sper 
sa aveti resursele necesare pentru a ajuta si alti copii sa simta atata bucurie ca si nepotul meu.” 

”Multumim pentru ajutorul dat de voluntarii romani si englezi, precum si de echipa medicala 
HOSPICE Casa Sperantei. Multumim pentru ca stiti sa distrati acesti copii cu probleme, sa va jucati, 
sa dansati, sa-i duceti In apa, chiar daca e foarte greu. Multumim celor care fac tot ce le sta In 
putinta pentru ca ai nostri copii sa ajunga In tabara la mare, an de an. Multumim frumos pentru o 
saptamana de neuitat!” 

”In numele a tot ce a fost, va multumim. Fara marinimia voastra, a echipei HOSPICE si a 
sponsorilor, tot acest bine nu ar fi fost posibil. Va stimam.”  

https://www.facebook.com/HOSPICECasaSperantei/ 
https://www.facebook.com/azpv.brasov/videos/573356273113353/" 
 

 Alte aspecte: 

Deosebit de important mi se pare sa readucem in vizor aspectul legat de erodarea emotionala 
a parintilor acestor copii, care au nevoie in egala masura de sprijin psiho-social. De aceea avem 
grija ca periodic acest parinti sa beneficieze de sprijin emotional, consiliere sociala si momente 
de respiro. Hospice Casa Sperantei ofera monitorizare si sprijin permanent acestora prin diverse 
interventii. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa:  

Str. Sitei, Nr.17 A, Jud Brasov, 

nr. tel: 728130080 

www.hospice.ro  

   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HOSPICECasaSperantei/
https://www.facebook.com/azpv.brasov/videos/573356273113353/
http://www.hospice.ro/
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Centrul de tip familial „Tabita” – Fundatia Humanitas Pro Deo, judetul Caras-
Severin 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia Humanitas Pro Deo 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de tip familial „Tabita” 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu de tip rezidential 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
In orasul Bocsa nu exista un alt serviciu de protectie speciala, care sa aibe acelasi tip de 

serviciu. 
Realizarea acestui tip de serviciu a fost posibila datorita implicarii comunitatii,bisericii 

baptise si autoritatiile, care au inteles necesitatea si importanta existentei acestui serviciu. 
Serviciu dispune de proceduri, regulamente si metodologii de lucru, toate afisate la loc 

vizibil.De asemenea, dosarele de caz cu instrumentele de lucru sunt complete si complexe. 
Avand in vedere serviciile oferite si partenerii sau/si colaboratorii implicati, prin centrul de 

tip familial se previn anumite situatii mult mai grave si costisitoare. 
In cadrul centrului, copii beneficiaza de ingrijire, educatie si dezvoltarea deprinderilor de 

viata independenta. etc 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

In cadrul serviciului nostru sunt respectate princiipii precum: 
- promovarea unui model familial de ingrijire a copilului; 
- asigurarea unei recuperari si socializari individualizate si personalizate; 
- educarea in spirit crestin; 
- protectia copilului este realizata intr-un mediu cat mai putin restrictiv, bazat pe incredere 

si respect reciproc; 
- serviciul ofera copiilor posibilitatea de a-si alege fiecare dupa preferinte modul de 

recreere, socializare,educatie non-formala, si multe multe activitati constructive. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

1. Educatie scolara universitara(1 beneficiar) 
2. Rezultate exceptionale sportive(4 beneficiari) 
3. Rezultate cu punctaj maxim la permisul auto de conducere(2 beneficiari) 
4. Numeroase PREMII de specialitate in limba si comunicare(1 beneficiari) 
5. Recuperari fabuloase din punct de vedere medical(4 beneficiari) 
Comunitatea este extrem de multumita de rezultatele pe care serviciul social le are si vine 

in sprijinul beneficiarului ori de cate ori are ocazia. 
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 Alte aspecte: 

Amenajarea centrului la standarde calitative corespunzatoare dupa propriile gusturi si 
implicatii ale copiilor. 

Coditii corespunzatoare pentru petrecerea vacantelor in mediul familial (asigurarea 
trensportului, asigurarea conditiilor de trai in familie, cadouri pentru restul membrilor de familie 
etc) 

Echipa multidisciplinara, formata din specialisti, contribuie la oferirea unor servicii de 
calitate beneficiarilor( cat si celor din familia naturala), adoptate nevoilor speciale ale acestora. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

STR. REPUBLICII, NR.66-68, ORAS OTELU ROSU, JUD CARAS-SEVERIN, 

nr. tel: 0721227126 

https://www.facebook.com/humanitasprodeo.fundatia  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/humanitasprodeo.fundatia
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 Centrul de zi pentru persoane varstnice – Fundatia pentru ingrijirea varstnicului, 
judetul Cluj  

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia pentru Ingrijirea Varstnicului 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de zi pentru persoane varstnice 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de Zi 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de Zi pentru Varstnici (CZ), situat In Cluj-Napoca, str. Tazlau nr. 11, este un model 

de Ingrijiri alternative comunitare, primul de acest gen Infiintat In Cluj-Napoca (In martie 1998). 
Centrul ofera servicii directe varstnicilor: asistenta sociala, activitati de socializare si petrecere 
a timpului liber (jocuri de societate, grup de suport si terapie ocupationala, activitati artistice - 
grup vocal si dans, activitati culturale - cenaclu literar, seniori dance - cursuri de dans pentru 
persoane varstnice, organizarea de excursii, donatii de alimente, imbracaminte, 
medicamentemici obiecte de inventar casnice), educatie pentru sanatate, monitorizarea starii de 
sanatate (masurare TA, puls, glicemie, colesterol), activitati de voluntariat si implicare activa in 
viata comunitatii, gimnastica medicala de intretinere si kinetoterapie, informare si consiliere 
sociala si psihologica, advocacy, distribuirea de materiale igienico-sanitare si de curatenie.  

Activitatile sunt coordonate de Comitetul Varstnicilor, format din 11 membri, in colaborare 
cu asistentul social coordonator al FIV.  

Membrii Centrului de Zi aflati In nevoi socio-medicale beneficiaza de o evaluare sociala 
complexa (ancheta sociala). Serviciile de asistenta sociala cuprind: evaluarea nevoilor 
solicitantilor, elaborarea planului de interventie individuala, servicii de informare, consiliere, 
advocacy, ajutor material, monitorizarea si evaluarea serviciilor oferite, evaluarea satisfactiei 
beneficiarilor In urma acordarii serviciilor. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Centrul de Zi pentru persoane varstnice a fost demarat In anul 1998, la initiativa 
presedintelui fundatiei, Dr. Dan Baciu, fiind un model de bune practici pentru celelalte Centre de 
Zi ce au fost deschise ulterior in Cluj Napoca.  
    Un element de originalitate il constituie Centrul de Reminiscente "Amintirile conteaza!", 
destinat persoanelor cu tulburari de memorie, aflate in stadii incipiente, forme usoare sau medii, 
activitatile aferente acestuia avand loc in fiecare luni (orele 10:00-11:00 - grup de suport) si joia 
(orele 10:00-11:00 - terapie ocupationala). 
     Una dintre activitatile preferate ale varstnicilor este grupul de seniori dance, care are loc 
marti intre orele 11:00-12:00. 
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 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

- prin activitatile desfasurate in cadrul Centrului de Zi, FIV a contribuit la schimbarea 
mentalitatilor, a atitudinilor, varstnicii gasind aici un mediu familial, unde pot comunica unii cu 
altii si unde se simt utili, implicandu-se fiecare in activitatile centrului cu abilitatile si 
indemanarile proprii; 

- cresterea accesibilitatii la servicii socio-medicale pentru persoanele varstnice expuse riscului de 
excluziune sociala; 

- eliminarea singuratatii si izolarii sociale a membrilor nostri, prin desfasurarea de activitati 
menite sa incurajeze o viata sociala normala; 

- reducerea numarului de persoane varstnice apartinand grupurilor vulnerabile prin asigurarea de 
servicii corespunzatoare nevoilor acestora; 

- implicarea activa a varstnicilor Centrului de Zi in activitatile comunitatii prin participarea la 
diferite evenimente organizate de autoritati si alte ONG-uri; 

- schimburi intergenerationale de experienta cu alte centre de zi, scoli, gradinite, universitati, 
studenti din tara si strainatate; 

- comunicarea in interiorul si exteriorul organizatiei - element cheie pentru succesul organizatiei; 
 

 Alte aspecte: 
- periodic implicam si alti specialist, din variate domenii, care realizeaza prezentari pe diferite 

teme pentru membrii nostri (educatie pentru sanatate, domeniul bancar, cultural, siguranta 
cetatenilor, asigurari, psihologie, stundeti romani si straini, alte organizatii cu profil similar etc). 

- activitatea artistica a Centrului de Zi este coordonata de un membru varstnic (79 ani), profesor 
pensionar de biologie-botanica, organizand si sustinand programe artistice tip sceneta de teatru, 
recitari de poezii, brigada de agitatie, dansuri populare; 

- activitatea culturala - cenaclul literar ""George Cosbuc"" - este coordonata de catre un membru 
varstnic (93 ani), librar pensionar, in cardul careia sunt abordate diferite teme dezbatute 
impreuna cu participantii iubitori de literatura; 

- intreaga activitate a Centrului de Zi este coordonata de catre lidera Comitetului de Varstnici, in 
varsta de 86 de ani. 

- organizarea de petreceri aniversare, zile de nastere si onomastici, Revelion, Ziua Pensionarului, 
Ziua Nationala a Romaniei. 

- pachete cadou cu ocazia Sarbatorilor pascale si de Craciun, din fonduri proprii sau sponsorizari.  

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Tazlau, Nr.11, Cluj Napoca, Jud Cluj, 

nr. tel: 0264457961 

http://www.fiv.ro/  

 

   
 

http://www.fiv.ro/
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Centru de recuperare pentru victimele violentei domestice, judetul Galati 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia pentru sprijinul familiilor cu multi copii aflate in situatie de risc social din judetul 
Galati- Familia 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centru de recuperare pentru victimele violentei domestice 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu de asistenta sociala in care persoana este gazduita mai mult de 24 ore  
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
G.T. s-a casatorit cu M.T. in anul 1999, la varsta de 25 ani iar sotul cu 7 ani mai mare decat 

ea, i-a promis fericirea. Primul copil venise pe lume inainte de casatorie, apoi au urmat altii doi.  
Dupa 11 ani de la casatorie, sotul incepe crizele de furie, timp in care mama si cei 3 copii, 

au invatat sa stea deoparte. Crizele s-au intensificat odata cu timpul iar din anul 2013 au inceput 
sa se transforme in violente fizice si psihice atat asupra sotiei cat si asupra copiilor, din cauza 
pierderii locului de munca si a consumului excesiv de alcool, nefiind multumit de propria situatie.  

Familia T. locuia impreuna cu tatal agresorului intr-un apartament, proprietatea personala 
acestuia. G.T. nu mai suporta starile de furie ale sotului, manifestate prin aruncarea obiectelor, 
bruscarea, lovirea membrilor familiei astfel incat s-a hotarat sa-l paraseasca dar nu stia cui sa se 
adreseze. In cele din urma a cerut sprijinul unui preot din comunitate, care a indrumat-o catre 
CRVVD din cadrul Fundatiei Familia.  

La inceput a privit cu neincredere si frica pentru viitorul ei si al celor 3 copii, pentru ca nu 
avea cunostinte de existenta acestor centre, ii era frica sa nu i se ia copiii. A pasit destul de 
sceptica in Centru insotita de cei 3 copii- E.T. in varsta de 15 ani, clasa a VIII-a cu rezultate scazute 
la invatatura, A.T. de 13 ani in prag de abandon scolar si in curs de delincventa intrand intr-un 
anturaj nepotrivit si A.T. in varsta de 5 ani, prescolar , care era timorata si foarte inchisa in ea.  

Doamna G.T. prezenta urme vizibile ale violentelor fizice si o stare psihica precara. Era in 
depresie, cu dureri de cap, dorind sa doarma toata ziua, spunand ca pentru ea viata s-a terminat. 
Nu gasea nicio “portita” de iesire, ii parea rau pentru copii dar spunea mereu ca nu se simte bine 
si nu face fata situatiei.  

In centru, a intrat intr-un program de adaptare si socializare, iar timp de 3 luni a primit 
serviciile specializate din cadrul centrului. Pentru inceput atat mama cat si cei 3 copii au primit 
servicii de consiliere psihologica, reusind astfel sa depaseasca situatia de criza iar copiii sa-si 
imbunatateasca performantele scolare. In urma consilierii juridice, a obtinut divortul si custodia 
copiilor. S-au facut demersuri pentru obtinerea unei locuinte sociale pentru ca mama si cei 3 copii 
sa poata locui in liniste si conditii de trai decent. Cu sprijinul echipei, doamna G.T. a identificat 
un loc de munca, ca ingrijitoare, la o farmacie, avand studii minime. Ulterior a inceput sa-si 
continue studiile – a terminat liceul la seral si in prezent , studenta anul III, La Scoala Postliceala, 
specializarea asistent farmacie, urmand a fi angajata in cadrul aceleasi farmacii pe un post cu 
studii specializate. Copiii, au continuat cursurile, si-au imbunatatit performantele, E.T. a terminat 
Liceul Pedagogic cu specializarea educator –invatator, iar in prezent este studenta la Facultatea 
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de Litere din Bucuresti si preda cursuri la o scoala primara. A.T.- a terminat cursurile unei Scoli 
Profesionale si este angajat la o firma pentru 4 ore deoarece nu a implinit varsta majoratului. A.T. 
este eleva in cl. a IV-a si are rezultate foarte bune la invatatura.  

Familia T. a obtinut locuinta sociala de la primarie unde locuiesc de ceva timp, si nu ezita 
sa imparataseasca din experienta lor altor femei si copii abuzati, sa le indrume catre centrul, 
Fundatiei Familia,sa participle la activitatile organizate in cadrul Fundatiei pentru a impartasi 
experienta lor si a salva alte vieti aflate in aceeasi situatie.  
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Fundatia Familia,fiind singura organizatie non-guvernamentala din Regiunea S-E in cadrul 
careia functioneaza un ,, Centru de recuperare pentru victimele violentei domestice” infiintat 
inca din anul 2005 la nivelul standardelor minime obligatorii pentru serviciile sociale din domeniul 
protectiei victimelor violentei In familie aprobat de MinisterulMuncii si Justitiei Sociale, fapt 
pentru care a fost deseori solicitata pentru aparitii publice in presa locala sau centrala (de 
exemplu: PRO TV, ANTENA 1,DIGI 24, ADEVARUL.RO ,etc.) 

Mediatizarile ne-au asigurat o vizibilitate la scara larga. In urma acestor aparitii publice am 
fost vizitati de reprezentanti atat ai ong-urilor, cat si al institutiilor publice din Husi, Tulcea, 
Braila. Pe baza acestor visite, cat si a experientei noastre astfel au fost deschise centre in orasele 
mentionate. 

Deasemenea prin campanile de prevenire asupra violentei domestice am reusit atragerea 
voluntarilor din cadrul : 

- scolilor: Sc. Nr.29, Sc. Nr. 5, Sc. Nr.22,Sc.nr.17, 
- liceelor: Liceul L.V.A., Liceul Dunare, Liceul Pedagochic,Liceul Ecomonic, 
- Universitatea Danubius Galati 
- biserica: Inaltarea Domnului Galati 

 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Din anul 2005 si pana in prezent, in urma functionarii acestui serviciu a rezultat un numar 
de 1299 de beneficiari atat mame cat si copii victime ale violentei domestice, proveniti din 
municipiul si judetul Galati. 

De asemenea prin implementarea acestui proiect se reuseste ridicarea nivelului de 
constientizare a gravitatii fenomenului de catre cetateni, atat din punct de vedere al victimei ,cat 
si al agresorului sau pentru copii acestora. 

In urma functionarii acestui tip de serviciul social li s-au oferit urmatoarele servicii: 
- servicii de gazduire pe perioada determinata; 
- servicii de paza si protectie ; 
- servicii de asistenta si Ingrijire; 
- servicii de consiliere juridica si psihologica; 
- copii au fost ajutati sa urmeze o forma de scolarizare; 
- au fost identificate locuri de munca pentru mamele din centru;  
- au fost reintegrate in familie in urma medierii intrafamiliale; 
- au fost identificate locuinte cu chirie;  

- am avut numeroase cazuri unde beneficiarele si copii acestora au reusit sa se intoarca in 
locuinta proprie, in urma obtinerii ordinului de protectie si evacuare. 
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 Alte aspecte: 

In urma implicarii noastre in comunitatea galateana au rezultat participarea noastra ca 
membru in diferite comisii de specialitate,unde putem aminti: 

- membru In Comisia judeteana in domeniul „Egalitatii de sanse intre femei si barbati” (COJES); 
- membru in Echipa judeteana interinstitutionala impotriva traficului de persoane; 
- membru in Comisia de Incluziune Sociala din cadrul prefecturii; 
- membru in Comisia pentru protectia copilului din subordinea Consiliului Judetean; 
- membru in Echipa intersectoriala locala in domeniul violentei domestice din cadrul DGASPC 

Galati; 

O importanta deosebita este si protocolul de colaborare cu institutia Avocatul Poporului 
unde am participat la diversele vizitite care au avut ca obiective cazuri de violenta din cadrul 
penitenciarelor, centrelelor de plasament, spitalelelor de psihiatrie, celulele de arest preventiv 
din cadrul politiei, etc. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la nr. tel: 0749097133 
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Centrul de zi “Ladislau Tacsi” – Fundatia pentru Voi, judetul Timis 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia Pentru Voi, jud. Timis 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de zi “Ladislau Tacsi”  
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de zi „Ladislau Tacsi”, infiintat in anul 2007, de catre Fundatia Pentru Voi, este o 

premiera la nivel national datorita grupului tinta caruia i se adreseaza: persoane cu dizabilitati 
intelectuale profunde si asociate, toti beneficiarii fiind cu gradul 1 (grav) de handicap. Pana In 
prezent, este cel mai mare centru de zi cu acest profil din tara. 

Acest centru cu profil de Ingrijire a fost creat pentru a raspunde In mod adecvat nevoilor pe 
care le au adultii cu dizabilitati intelectuale profunde, asociate In multe situatii si cu 
comportament provocator sau afectiuni fizice. Experienta organizatiei noastre, la acel moment 
de 10 ani In oferirea serviciilor sociale, a demonstrat ca nevoile persoanelor cu dizabilitati 
intelectuale profunde si tulburari de comportament erau diferite de ale celorlate persoane cu 
dizabilitati si ca mediul supraaglomerat avea efecte negative asupra comportamentului 
beneficiarilor fiind necesar un spatiu special destinat Ingrijirii si recuperarii acestor persoane, In 
care sa aiba toate conditiile de desfasurare a activitatilor menite sa le dezvolte autonomia 
personala, In care sa aiba ocazia sa fie Impreuna cu semenii, sa experimenteze, sa se bucure de 
activitati placute si, implicit, sa contribuie la cresterea calitatii vietii lor. Persoanele cu 
dizabilitati intelectuale reprezinta un grup social marginalizat In comunitatea noastra. Cei mai 
multi adulti cu dizabilitati intelectuale din Romania nu beneficiaza de serviciile necesare In 
vederea atingerii unui potential maxim al abilitatilor sociale, deprinderilor, independentei si 
autonomiei personale. Marea majoritate a acestora nu au posibilitatea sa frecventeze un serviciu 
social In comunitate, adaptat nevoilor lor. Din datele statistice publicate de Ministerul Muncii si 
Justitiei Sociale la 30 iunie 2018, rezulta un numar existent de 118.437 persoane adulte cu 
handicap mental la nivelul tarii noastre. Din aceeasi sursa reiese ca doar un numar de 568 
persoane, adica doar 0,47 % dintre aceste persoane beneficiaza de un centru de zi public (fata de 
667 la aceeasi data a anului 2017).  

Centrul de zi este un instrument de combatere a excluziunii sociale a acestor persoane, de 
Inlaturare a barierelor pe care societatea le ridica In calea incluziunii lor sociale. Centrul de zi 
“Ladislau Tacsi” functioneaza de luni pana vineri, in intervalul orar 8-16. In cadrul centrului de zi 
beneficiarii participa la activitati/servicii/terapii, conform planurilor individuale de interventie, 
realizate in urma evaluarilor individuale.   
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 Elementele de noutate si originalitate: 
Fundatia “Pentru Voi” este singurul furnizor acreditat care ofera de 22 ani servicii de tip 

centru de zi pentru adultii cu dizabilitati intelectuale din Timisoara.  
Primul centru de zi din Romania pentru adulti cu dizabilitati intelectuale profunde si/sau 

tulburari de comportament. 
Serviciile sociale sunt oferite in cadrul centrului de zi „Ladislau Tacsi”, pornind de la 

nevoile individuale ale beneficiarilor, avand la baza abordarea centrata pe persoana.  
Beneficiarii centrului de zi sunt incurajati si implicati in luarea deciziilor privind aspecte 

din viata lor de zi cu zi si nu numai.  
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
o 55 de persoane cu dizabilitati intelectuale beneficiaza de servicii specializate de integrare 

sociala, recuperare/reabilitare si Ingrijire adaptate nevoilor In cadrul Centrului de zi 
„Ladislau Tacsi”; 

o 55 de persoane cu dizabilitati intelectuale sunt sprijinite In vederea deprinderii abilitatilor 
de autonomie personala si a abilitatilor sociale, pentru a avea o viata cat mai independenta 
posibil;  

o 50 de familii beneficiaza de consiliere si sprijin familial.  
Centrul de zi este un serviciu de specialitate care urmareste maximizarea sanselor de 

independenta si participare la viata economica, sociala si culturala a comunitatii pentru 
persoanele cu dizabilitati intelectuale, In functie de nevoile lor individuale. 

Centrul de zi preia temporar o parte din sarcinile Ingrijrii persoanelor cu dizabilitati severe 
si profunde, contribuind la scaderea riscului de institutionalizare a acestor persoane si la 
sprijinirea familiilor lor. Pe durata a 8 ore/zi, centrul de zi preia sarcina de Ingrijire de pe umerii 
familiilor adultilor cu dizabilitati, Ingrijirea devenind cu atat mai dificila cu cat parintii si 
beneficiarii Inainteaza In varsta. Faptul ca familiile pot sa desfasoare alte activitati, inclusiv sa 
participe pe piata muncii, pe perioada In care copilul lor este In centrul de zi, duce la reducerea 
riscului de saracie a familiei, Intrerupand cercul vicios care se creaza Intre dizabilitate si saracie. 

 
 Alte aspecte: 

De-a lungul timpului, beneficiarii centrului de zi „Ladislau Tacsi” au fost incurajati sa 
participe la toate aspectele vietii, primind sprijinul necesar, In functie de particularitatile 
individuale, pentru exprimarea nevoilor si dorintelor, pentru implicarea In activitati cu sens, 
menite sa le dezvolte autonomia personala si sociala. “Exclusii Intre exclusi”, asa cum sunt numite 
de multe ori persoanele cu dizabilitati intelectuale severe, au beneficiat In cadrul centrului de zi 
“Ladislau Tacsi” de activitati, servicii si terapii care au contribuit la cresterea calitatii vietii lor si 
a familiilor din care fac parte. 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Anton Bacalbasa, Nr.69-65 A, Timisoara, Jud Timis, 

nr. tel: 0256228062 

www.pentruvoi.ro  https://www.facebook.com/FoundationPentruVoi  

   

http://www.pentruvoi.ro/
https://www.facebook.com/FoundationPentruVoi
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Centrul de zi Impreuna – Fundatia pentru Voi, judetul Timis 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia Pentru Voi, jud. Timis 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de zi Impreuna 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de zi Impreuna a fost primul centru de zi pentru persoane cu dizabilitati intelectuale 

din Romania, infiintat in anul 1997, de catre Fundatia Pentru Voi la Timisoara, fiind o premiera la 
nivel national. Persoanele cu dizabilitati intelectuale reprezinta un grup social marginalizat in 
comunitatea noastra. Cei mai multi adulti cu dizabilitati intelectuale din Romania nu beneficiaza 
de serviciile necesare in vederea atingerii unui potential maxim al abilitatilor sociale, 
deprinderilor, independentei si autonomiei personale. Marea majoritate a acestora nu au 
posibilitatea sa frecventeze un serviciu social in comunitate, adaptat nevoilor lor. Din datele 
statistice publicate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale la 30 iunie 2018, rezulta un numar 
existent de 118.437 persoane adulte cu handicap mental la nivelul tarii noastre. Din aceeasi sursa 
reiese ca doar un numar de 568 persoane, adica doar 0,47 % dintre aceste persoane beneficiaza 
de un centru de zi public (fata de 667 la aceeasi data a anului 2017).  

Centrul de zi este un instrument de combatere a excluziunii sociale a acestor persoane, de 
inlaturare a barierelor pe care societatea le ridica in calea incluziunii lor sociale.  

Centrul de zi Impreuna functioneaza de luni pana vineri, in intervalul orar 8-16. In cadrul 
centrului de zi beneficiarii participa la activitati/servicii/terapii, conform planurilor individuale 
de interventie, realizate in urma evaluarilor individuale.  
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Fundatia Pentru Voi este singurul furnizor acreditat din Timisoara care ofera de 22 ani 
servicii de tip centru de zi pentru adultii cu dizabilitati intelectuale.  

Primul centru de zi al Fundatiei Pentru Voi, centrul de zi Impreuna, a reprezentat un model 
in elaborarea primelor standarde minime de calitate pentru centrele de zi in Romania.  

Serviciile sociale sunt oferite in cadrul centrului de zi Impreuna, pornind de la nevoile 
individuale ale beneficiarilor, avand la baza abordarea centrata pe persoana.  

Beneficiarii centrului de zi sunt incurajati si implicati in luarea deciziilor privind aspecte 
din viata lor de zi cu zi si nu numai.  

In cadrul centrul de zi Impreuna functioneaza si un cabinet de fiziokinetoterapie care ofera 
servicii de recuperare si reabilitare functionala beneficiarilor centrului de zi.   
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 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
80 de persoane cu dizabilitati intelectuale beneficiaza de servicii specializate de integrare 

sociala, recuperare/reabilitare si ingrijire adaptate nevoilor in cadrul Centrului de zi Impreuna; 
80 de persoane cu dizabilitati intelectuale sunt sprijinite in vederea deprinderii abilitatilor 

de autonomie personala si a abilitatilor sociale, pentru a avea o viata cat mai independenta 
posibil;  

80 de familii beneficiaza de consiliere si sprijin familial.  
Centrul de zi este un serviciu de specialitate care urmareste maximizarea sanselor de 

independenta si participare la viata economica, sociala si culturala a comunitatii pentru 
persoanele cu dizabilitati intelectuale, in functie de nevoile lor individuale. 

Centrul de zi preia temporar o parte din sarcinile ingrijrii persoanelor cu dizabilitati severe 
si profunde, contribuind la scaderea riscului de institutionalizare a acestor persoane si la 
sprijinirea familiilor lor. Pe durata a 8 ore/zi, centrul de zi preia sarcina de ingrijire de pe umerii 
familiilor adultilor cu dizabilitati, ingrijirea devenind cu atat mai dificila cu cat parintii si 
beneficiarii inainteaza in varsta. Faptul ca familiile pot sa desfasoare alte activitati, inclusiv sa 
participe pe piata muncii, pe perioada in care copilul lor este in centrul de zi, duce la reducerea 
riscului de saracie a familiei, intrerupand cercul vicios care se creaza intre dizabilitate si saracie. 

 
 Alte aspecte: 

De-a lungul timpului, beneficiarii centrului de zi Impreuna au fost incurajati sa participe la 
diverse activitati sociale, artistice, sportive si culturale atat in tara, cat si in strainatate, obtinand 
rezultate remarcabile, dintre care amintim: participari nenumarate la Special Olimpics, 
Eurovizion-ul persoanelor cu Dizabilitati, concursuri nationale si internationale de karate. Dintre 
acestea mentionam medaliile de aur, argint si bronz la Jocurile Mondiale Special Olympics de la 
Los Angeles, la Jocurile Europene de la Roma si Karshruhe, medalii la Campionatele internationale 
de karate ale Romaniei si Serbiei. Beneficiarii centrului se implica activ in miscarea de 
autoreprezentare, unii dintre ei participand la nenumarate conferinte internationale, si unul 
ocupand pozitii in cadrul organizatiilor care lupta pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati 
(Inclusion Europe), respectiv ale femeilor cu dizabilitati din Europa (European Dizability Forum – 
Comitetul femeilor).  

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Anton Bacalbasa, Nr.69-65 A, Timisoara, Jud Timis, 

nr. tel: 0256228062 

www.pentruvoi.ro;  https://www.facebook.com/FoundationPentruVoi/  

 

   
 

 

 

http://www.pentruvoi.ro/
https://www.facebook.com/FoundationPentruVoi/
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Locuinta protejata Cristian  - Fundatia pentru Voi, judetul Timis 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia Pentru Voi, jud. Timis 
 

 Denumirea serviciului social:  
Locuinta protejata Cristian   
 

 Tipul serviciului social:  
Locuinta maxim protejata 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Locuinta protejata Cristian este prima si singura locuinta protejata pentru adultii cu 

dizabilitati intelectuale severe si comportament provocator din Romania. Locuinta a fost infiintata 
in anul 2010 cu sprijinul Habitat for Humanity. Locuinta deserveste un numar de 6 beneficiari, 
oferind servicii 24 de ore din 24, inclusiv sambata si duminica, cu personal calificat. Locuinta 
protejata este amenajata, respectand conditia de accesibilitate pentru beneficiarii aflati in scaun 
rulant. Locuinta protejata este un serviciu social pe baze comunitare, menit sa asigure persoanelor 
adulte cu dizabilitati intelectuale gazduire de tip familial in sistem protejat, precum si asistenta 
si sprijin pentru o viata decenta, autonoma si activa si pentru participarea, in conditii de egalitate 
cu ceilalti cetateni, la viata comunitatii. Ea este un instrument de combatere a excluziunii sociale 
a acestor persoane si de crestere a calitatii vietii lor. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Serviciile sociale sunt oferite pornind de la nevoile individuale ale beneficiarilor, avand la 
baza abordarea centrata pe persoana. Beneficiarii locuintei sunt incurajati si implicati in luarea 
deciziilor in diverse domenii din viata lor. Acest aspect de a oferi persoanelor adulte cu dizabilitati 
intelectuale profunde si multiple oportunitatea de a lua decizii cu privire la propria viata: in ceea 
ce priveste mancarea, imbracamintea, cumparaturile, petrecerea timpului liber si, de asemenea, 
posibilitatea de a mentine relatii In comunitate cu prietenii, vecinii etc, il consideram esential, 
intrucat singura alternativa oferita pana acum de catre stat acestor persoane ar fi 
institutionalizarea lor intr-un centru de recuperare, unde, dupa cum stim, nivelul de implicare al 
persoanelor cu dizabilitati in procesul decizional este mult redus sau inexistent.  

Pentru a facilita implicarea beneficiarilor in acest proces precum si dezvoltarea abilitatilor 
de viata independenta, personalul utilizeaza, in toate activitatile cu acestia, limbajul easy to 
read/easy to understand, pictograme, fotograme, orare de activitati, comunicare alternativa si 
augmentativa.  

Fiind singura locuinta protejata pentru acest grup de beneficiari din Romania, mai multe 
organizatii din tara si din strainatate s-au aratat interesate de a veni la Timisoara pentru un schimb 
de experienta si pentru preluarea acestui model de buna practica.  
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 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
6 adulti cu dizabilitati intelectuale severe si profunde beneficiaza de servicii specializate de 

gazduire de tip familial in sistem protejat, precum si asistenta, ingrijire, recuperare si integrare 
sociala in cadrul locuintei protejate adaptate nevoilor lor. 

6 adulti cu dizabilitati intelectuale sunt sprijiniti In vederea deprinderii abilitatilor de 
autogospodarire si a abilitatilor sociale.  

Locuinta protejata este un instrument de prevenire a institutionalizarii.  
 

Alte aspecte: 

La nivelul municipiului Timisoara, Fundatia Pentru Voi este singura organizatie care a 
infiintat locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati intelectuale, prima locuinta fiind 
infiintata in anul 1999.  

In 22 de ani de activitate, Fundatia Pentru Voi a infiintat 6 locuinte protejate pentru 27 
adulti cu dizabilitati din Timisoara si 3 centre de zi frecventate de 170 de beneficiari. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Anton Bacalbasa, Nr.69-65 A, Timisoara, Jud Timis, 

nr. tel: 0256228062 

www.pentruvoi.ro ; https://www.facebook.com/FoundationPentruVoi  

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.pentruvoi.ro/
https://www.facebook.com/FoundationPentruVoi
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 Centrul de recuperare pentru victimele violentei in familie Casa Blu 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia Sensiblu 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de recuperare pentru victimele violentei in familie Casa Blu 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru rezidential 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Una dintre problemele grave identificate in societatea romaneasca, necesitand o interventie 

imediata si eficienta, este violenta domestica. Pentru a contribui la atenuarea efectelor acestui 
fenomen a fost initiat, in mai 2002, primul program al Fundatiei Sensiblu – CASA BLU care se 
adreseaza femeilor si copiilor victime ale violentei domestice, cu doua componente majore: 
Centrul de consiliere CASA BLU si Centrul de recuperare CASA BLU. 

In ceea ce priveste Centrul de recuperare, acesta functioneaza intr-un spatiu apartinand 
Fundatiei Sensiblu si are o capacitate de gazduire de 8 locuri (femei singure sau femei insotite de 
catre copii), centrul fiind mobilat si utilat corespunzator nevoilor uzuale. Adresa centrului este 
confidentiala, asigurandu-se si paza, cu scopul de a oferi o protectie mai mare persoanelor 
asistate.  

In cadrul centrului de recuperare este incurajata autogospodarirea, imbunatatirea relatiei 
cu proprii copii, autonomizarea femeii si recapatarea demnitatii. Se ofera un spatiu securizant, 
ferit de violenta, in care femeia si copiii isi pot recapata echilibrul si increderea in sine si in viitor. 
Perioada de gazduire in adapost este de minim 3 luni, cu posibilitatea prelungirii pe baza 
reevaluarii planului de interventie, in functie de specificul fiecarui caz. In toata aceasta perioada, 
persoana asistata colaboreaza cu specialistii Casa Blu pentru a gasi cele mai bune solutii la 
problemele cu care se confrunta si pentru a atenua efectele abuzului. Astfel, este sprijinita, prin 
serviciile centrului de consiliere, sa isi gaseasca un loc de munca, sa gaseasca o locuinta cu chirie, 
sa solutioneze probleme legate de medicul de familie, scoala/cresa/gradinita copiilor, obtinerea 
actelor de identitate, procesele penale si de divort, obtinerea unui ordin de protectie etc. 

La finalul sederii in adapost, persoana asistata trebuie sa fie apta sa duca o viata 
independenta de agresor, sa dobandeasca noi abilitati de a face fata unor situatii cu potential 
violent si sa depaseasca statutul de victima, devenind un supravietuitor. 

De asemenea, acest serviciu se evidentiaza ca un model de buna practica si datorita ratei 
de succes in reintegrarea femeilor si copiilor si a metodelor de lucru cu acestia, abordarea cazului 
fiind una holistica, dar adaptata nevoilor individuale ale fiecarei femei care solicita sprijinul 
Fundatiei. 
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 Elementele de noutate si originalitate: 
Experienta indelungata dobandita in lucrul cu victimele violentei domestice, precum si 

experimentarea, de-a lungul anilor, a diferite formule de organizare a serviciilor in centrul de 
recuperare, ne-au aratat ca separarea spatiala a locului in care sunt cazate femeile si copiii de 
cel in care se ofera serviciile specializate de consiliere a reprezentat o decizie favorabila 
recuperarii victimelor. 

Astfel, am constatat urmatoarele: 
- beneficiarele simt ca li se acorda mai mult credit; 
- nu se simt verificate, controlate si supravegheate, ci protejate si ajutate, o schimbare 

binevenita mai ales pentru cele care au trait constant in limitele trasate de parteneri, 
respectand regulile acestuia si sanctiunile in cazul incalcarii; 

- se simt tratate ca adulti, capabile sa se auto-gospodareasca, sa ia decizii responsabile pentru 
sine si copii;  

- femeile sunt responsabilizate cu privire la propriii copii si educatia acestora, un castig imens 
mai ales pentru cele care au auzit in mod frecvent ca nu sunt mame bune; 

- invata modalitati de negociere sau evitare a conflictelor si in altfel de situatii decat cele de 
abuz; 

- au controlul asupra propriului spatiu, resurse si timp; 
- invata sa respecte timpul acordat pentru consiliere si timpul personal al angajatilor. 

Intregul sistem de functionare a centrului de recuperare le ofera beneficiarelor un cadru 
sigur in care pot sa experimenteze viata ca mama/femeie singura. 

Pe de alta parte, deoarece serviciile de consiliere necesita un cadru adecvat pentru o buna 
desfasurare si o eficienta maxima, aceste servicii se acorda numai la sediul centrului de consiliere, 
unde exista spatiul necesar.  
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

De-a lungul celor 16 ani de functionare, peste 5000 de femei si copii au beneficiat de servicii 
de consiliere si terapie, si mai mult de 200 dintre acestia au fost cazati in centrul de recuperare 
Casa Blu. 

Centrul de recuperare, oferind o perioada mai lunga de cazare, creeaza cadrul unei 
cooperari eficiente intre femeie si specialisti, o deschidere mai mare catre satisfacerea nevoilor 
de alt tip, odata cu acoperirea celor de baza – fiziologice si siguranta. Femeia are curaj si incredere 
in a-si explora atat capacitatile, cat si nevoile, conditie necesara pentru a identifica modalitati 
de a face fata provocarilor vietii. 

Analizand cazurile care au beneficiat de gazduire in centrul de recuperare Casa Blu in 
perioada 2002-2018, am constatat ca, dintre cele peste 200 de femei gazduite, 15% dintre cazurile 
unice s-au intors la partener dupa parasirea centrului de recuperare. Cea mai crescuta rata de 
revenire la partener s-a inregistrat mai ales in primii ani de functionare la femeile care au locuit 
in centrul de recuperare o perioada scurta de timp, respectiv pana la 45 de zile.  

Respectarea ritmului propriu si adaptarea perioadei de sedere in centru la nevoile 
individuale ale fiecarei femei au fost doua dintre modalitatile prin care am prevenit reintoarcerea 
la partener. Astfel, s-a evitat riscul ca femeia sa fie din nou agresata, ea reusind sa-si construiasca 
o viata independenta. Au existat situatii in care au fost necesare si aproape 18 luni pentru ca 
femeia sa poata parasi centrul, avand o autonomie si o independenta financiara care sa ii permita 
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sa duca o viata decenta alaturi de copiii ei. In aceste cazuri, rata de revenire la partener din 
motive socio-economice a fost zero.  

Rezultatele si impactul serviciului social asupra comunitatii 
Gazduirea pe termen lung a victimei si participarea la terapie, grupuri si activitatile 

centrului contribuie la implinirea nevoilor de conectare si cresterea interesului fata de ceilalti. 
Astfel, femeia isi implineste nevoia de a fi utila si valoroasa. Prin constientizarea experientei 
traite si depasite, femeia considera ca exprimarea acesteia ar putea fi utila altor femei aflate 
intr-o situatie similara, devenind un mesager credibil si o sursa de inspiratie. Astfel, femeile devin 
modele, membri activi ai comunitatii, capabili sa se sustina pe sine si pe copiii lor, sa promoveze 
o viata fara violenta, cu un impact evident asupra comunitatii in care traiesc." 

 
 Alte aspecte: 

Pentru a oferi un suport adecvat nevoilor individuale ale femeilor, Fundatia Sensiblu creeza 
si mentine legaturi permanente si incheie parteneriate cu diverse institutii publice si private 
(Politie, Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, servicii medicale, alte ONG-
uri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca etc). 

De asemenea, o sursa de informare si suport pentru femeile victime o reprezinta si cele doua 
retele in care Fundatia Sensiblu este membra: Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei 
impotriva femeilor si Reteaua organizatiilor care ofera servicii de consiliere si gazduire femeilor 
victime ale violentei domestice. 

 

 Mai multe detalii pot fi solicitate la nr. tel: 0213017474 

www.fundatiasensiblu.ro Fundatia Sensiblu  

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fundatiasensiblu.ro/
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Centrul de zi "Centrul pentru Educatie si Sprijin Comunitar"  –                                   
Fundatia Sfantul Dimitrie, Bucuresti  

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia Sfantul Dimitrie, Bucuresti 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de zi "Centrul pentru Educatie si Sprijin Comunitar" 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi pentru copii aflati In risc de institutionalizare si abandon scolar 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
- Abordare holistica a copilului In dificultate : copil, familie, scoala, comunitate, pentru a 

evita o abordare secventiala ; 
- Sprijin multidisciplinar : scolar, artistic, cultural, civic, psihologic, medical si social ; 
- Crearea unei retele “ adoptive” care nu se substituie parintilor, dar le reda copiilor 

demnitatea si increderea In sine , mobilizarea comunitatii 
- Educatie parentala, asistenta orientata spre mediere si crearea unui parteneriat cu familia, 

evitarea judecatilor moralizatoare ; 
- Evitarea sprijinului prioritar monetar oferit familiilor si orientarea spre servicii care pot 

face din familie un agent activ al schimbarii ; 
- Mobilizarea pozitiva a copiilor si parintilor, activarea potentialului familial 
- Activitate neintrerupta timp de 20 de ani . Programe si demersuri socio-educative 

implementate de un personal cu un puternic angajament personal, reprezentand in acest 
fel o angajare activa si mobilizatoare din  partea comunitatii 

 

 Elementele de noutate si originalitate: 
Cu privire la serviciile oferite beneficiarilor: 

- adaptarea serviciilor in functie de evolutia cazurilor: la Inceput am oferit servicii copiilor 
strazii, odata cu integrarea lor in familie am oferit servicii celor In risc de a ajunge pe 
strada, ulterior copiilor cu risc de istitutionalizare si abandon scolar si In prezent ne 
adaptam serviciile pentru copii cu probleme de adaptare sociala si scolara.  

- activitati terapeutice inovative care sa valideze capacitatile si abilitatile copilului si a 
familiei: razboiul de tesut, atelierul de olarit, atelierul de desen si pictura, atelierul de 
realizat machete, atelierul de muzica si miscare, ateliere de autogospodarire (gatit, 
gradinarit, design vestimentar), sedinte de dezvoltare personala, grupuri de dans, 
organizarea de competitii sportive 

- exigenta in asigurarea sigurantei si securitatii copiilor 
- asigurarea unui mediu stimulativ pentru copilul din centru 
- acordarea de sprijin educational individualizat 
- sprijin si asistente pentru integrarea In grup a copiilor cu tulburari emotionale, de conduita 

si de atentie  
- incurajarea unui parteneriat activ parinte-profesionisti  

Cu privire la management: 
- analiza nevoii de personal se realizeaza periodic, cel putin o data pe an, si tine cont de 

nevoile beneficiarilor 
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- personalul se afla In proces continuu de formare si dezvoltare. 
- -stil de conducere participativ 
- -stabilirea sarcinilor profesionale se reflecta in Indeplinirea la cel mai inalt nivel al 

obiectivelor asumate. 
- Planul de actiune anual este corelat cu nevoile beneficiarilor, legislatia si strategiile 

nationale si locale. 
 

 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
 In cei 20 de ani de activite au primit serviciile centrului peste 2000 de copii. Cel mai 

important rezultat este acela ca toti copiii au fost ingrijiti in familie. In proportie de 98% au 
finalizat ciclul scolar gimnazial si 80% dintre ei si-au continuat studiile. 

Efectele frecventarii centrului asupra copilului sunt urmatoarele:  
- cunoaste reguli si norme de comportament , isi insuseste aceste norme ( reguli de igiena, 

de comprtament la masa, de relationare, etc) 
- este integrat intr-un mediu securizant, care valorizeaza educatia, normalitatea relatiilor 
- isi descopera propriul eu, abilitatile, dar si limitele  
- isi descopera abilitati creative, sportive, este Incurajat sa le dezvolte 
- isi schimba perspectivele, participand pentru prima data la activitati culturale si 

descoperind lumea, natura, alte comunitati prin participarea la evenimente, vizite, 
excursii, tabere. 

- este scos din izolarea specifica mediului nociv In care traieste 
- constientizeaza importanta muncii, a efortului , i se prezinta modele sociale de urmat 
- invata sa-si manifeste sentimentele, trairile, autocontrolul 
- isi poate defini propriile nevoi si ii sunt acoperite nevoile de baza 
- Interactiunile dintre comunitate si beneficiari, prilejuite de evenimentele si campaniile 

organizate de centru au avut ca rezultate: 
- constientizarea problematicii 
- directionarea dorintei de a contribui la dezvoltarea sociala 
- cresterea implicarii tinerilor in activitati de voluntariat. 

 Alte aspecte: 

Orientarea spre rezultat a activitatii, eforturile echipei sunt concentrate pe obtinerea 
schimbarii la nivelul copilului, acest lucru evidentiindu-se prin faptul ca centrul este vizitat de 
fosti beneficiari, o parte din ei manifestand dorinta de a deveni voluntari in cadrul centrului.  

 In cadrul centrului s-au desfasurat 23 de proiecte majore cu finantari de la bugetul de stat 
si finantari internationale, cu aceasta ocazie confirmandu-se calitatea serviciilor oferite. 
Dezvoltarea parteneriatelor cu institutii publice si private din tara si strainatate aduc valoare si 
recunoastere muncii noastre.  

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Agricultori, Nr.62, Sector 2, Bucuresti, Nr. tel: 0721320979 

http://www.fundatiasfantuldimitrie.ro                              

   

http://www.fundatiasfantuldimitrie.ro/
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Asezamantul de Copii "Sf. Ierarh Leontie", Radauti, Judetul Suceava 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia Sfintii Ierarhi Leontie si Teodosie Romania 
 

 Denumirea serviciului social:  
Asezamantul de Copii "Sf. Ierarh Leontie", Radauti 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru rezidential transpus in 11 case de tip familial 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Fundatia Sfintii Ierarhi Leontie si Teodosie, Radauti este infiintata de catre Manastirea 

Bogdana in anul 2008. Principalul serviciu social al Fundatiei este Asezamantul de Copii ,,Sf. Ierarh 
Leontie”, care functioneaza din anul 2011.  

Asezamantul are o capacitate de 160 de locuri pentru copiii vizati, respectiv 11 case de tip 
familial dispuse pe grupe de varsta si gen, in care sunt inclusi in medie 10 copii, in fiecare dintre 
acestea regasindu-se spatii igienico-sanitare, holuri, dormitoare, camera de zi (living), camera de 
joaca/ studiu, terasa, bucatarie si spatii de servire a mesei. 

De asemenea, Asezamantul detine corpuri de cladiri in care functioneaza sali de meditatii, 
sala de muzica, atelier mestesugaresc, atelier de pictura, spatii pentru tineri, spatii de cazare 
pentru voluntari, teren de sport,sala de fitness, cabinet medical, cabinet stomatologic, magazii 
pentru rechizite si haine, spalatorie profesionala, bucatarie, sala de mese. 

Un rol primordial in sprijinirea copiilor si tinerilor rezidenti de a-si descoperi resursele care 
sa le permita sa isi rezolve problemele prin forte proprii, prin organizarea unor sedinte individuale, 
de grup si terapii vocationale, prin asigurarea consilierii si terapiei adecvate pentru ameliorarea 
sentimentului de abandon si pentru cei care au suferit traume, prin realizarea activitatilor de 
psihoterapie, de suport, de relaxare si comportamentale, il reprezinta Cabinetul psihologic din 
cadrul asezamantului, deservit de catre responsabilul psiho-social. 

In acelasi timp, beneficiarilor asezamantului le sunt asigurate in permanenta servicii de 
diagnosticare si tratament, prin intermediul cabinetului medical uman din cadrul institutiei aflat 
sub egida medicului primar de familie si asistentului medical, sedinte de dezvoltare a limbajului 
si imbunatatire a capacitatii de comunicare si exprimare, prin intermediul cabinetului de 
logopedie, conditii optime de crestere si dezvoltare in ceea ce priveste hrana si igiena, prin 
intermediul sectorului gestiune si celor sapte bucatari angajati, precum si posibilitatea de a se 
implica si participa in organizarea si desfasurarea activitatilor zilnice in ceea ce priveste sectorul 
administrativ-gospodaresc, reprezentat de administrator. 

In ceea ce priveste mentinerea legaturii cu membrii familiei naturale si cu cei din familia 
extinsa si cu alte persoane importante pentru copil, in vederea reintegrarii familiale si socio-
profesionale, asistentii sociali au in vedere – pe langa colaborarea cu institutiile competente si 
reevaluarea periodica a situatiei lor – acest lucru. 

Toate aceste laturi sunt imbinate si reusesc sa functioneze optim impreuna – munca in echipa 
– prin intermediul Directorului Executiv responsabil in coordonarea si indrumarea intreagii 
activitati, monitorizarea parcursului acesteia, evaluarea performantelor angajatilor, precum si 
reprezentarea institutiei in relatia cu partenerii, colaboratorii si finantatorii din domeniul social. 
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 Elementele de noutate si originalitate: 
Pentru functionarea optima a activitatii, Fundatia Sfintii Ierarhi Leontie si Teodosie are 
incheiata o conventie de parteneriat cu DGASPC Suceava, prin Consiliul Judetean Suceava. 
Obiectivul acestui parteneriat consta in asigurarea serviciilor de specialitate menite sa rezolve 
cerintele impuse de standardele minime obligatorii pentru copilul aflat in dificultate, care este 
lipsit temporar sau definitiv de ingrijirea parintilor, se realizeaza in urma decontarii lunare de 
catre DGASPC Suceava a contravalorii a 80% din standardul de cost al serviciului rezidential 
destinat copiilor plasati in cele 11 case de tip familial, conform Hotararii de Guvern privind 
aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale nr. 23/2010, pentru fiecare copil, 
institutionalizat, caruia i s-au acordat servicii de specialitate in cadrul Asezamantului de Copii 
,,Sf. Ierarh Leontie”, in luna precedenta, in baza facturii emise de catre Fundatia Sfintii Ierarhi 
Leontie si Teodosie; Fundatia contribuind lunar cu un minim de 20% din standardul de cost 
prevazut; 
Pe langa indeplinirea responsabilitatilor parintesti (satisfacerea nevoilor de crestere si 
ingrijire), asezamantul pune la dispozitia beneficiarilor sai o multitudine de activitati 
educationale, de comunicare-socializare, de autoingrijire si autogospodarire – necesare 
dezvoltarii optime si pregatirii pentru viata de adult – precum si cursuri extrascolare, in vederea 
facilitarii reintegrarii socio-profesionale. 
- Pedagogii sociali, educatorii specializati si referentii educationali reprezinta o resursa 

absolut necesara, fara de care formarea si consolidarea cunostintelor si deprinderilor la 
beneficiarii institutiei s-ar realiza cu dificultate, acestia fiind responsabili de educatia non-
formala si informala a fiecarui copil din grupa pe care o au in grija si urmarirea pregatirii 
temelor scolare. 

- Atragerea unui numar considerabil de voluntari, din diferite specializari, au adus un plus 
in dezvoltarea activitatilor extrascolare prin punerea unor baze solide a dezvoltarii 
capacitatilor creative a fiecarui copil.  

- in cazul prescolarilor, Asezamantul sprijina continuitatea educationala prin intermediul 
unui educator ce desfasoara activitati zilnice de stimulare a creativitatii si descoperire a 
talentului intr-o sala special amenajata din incinta Centrului multifunctional din cadrul 
Asezamantului; 

- elevilor de gimnaziu le sunt pusi zilnic la dispozitie meditatori pentru dificultatile cu care 
se confrunta in ceea ce priveste programa scolara si sunt implicati in cursuri de limba 
germana si engleza; 

- initierea in pictura de arta moderna in cadrul atelierului de pictura a dus la descoperirea 
de talente si urmarea cursului vocational (o tanara studenta la Facultatea de Arte - Iasi, 2 
eleve la Liceu Teologic, specializarea ,,Arta Sacra""), aprecierea specialistilor in cadrul 
expozitiilor organizate in fiecare an fiind un surplus in incurajarea copiilor; 

- initierea in cusaturi traditionale si a covoarelor traditioanale in cadrul atelierul 
mestesugaresc le sedimenteaza copiilor dragostea de frumos si traditie; 

- studierea instrumentelor muzicale (chitara clasica si electrica, chitara bass, orga, tobe) a 
dus la formarea unei trupe ,,Studio 201"" care a participat la diferite concerte; 

- Pentru reimprospatarea elanului si recompensarea eforturilor depuse (rezultate scolare 
optime), in fiecare vacanta de vara se organizeaza iesiri la picnic, excursii in tara si 
strainatate, tabere la mare si munte s.a.  
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 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
Pentru diminuarea marginalizarii, colaborarea inter-institutionala si integrarea scolara a 

copiilor, ca prim pas al integrarii lor in comunitate, institutia are incheiate conventii de colaborare 
cu unitatile de invatamant si gradinitele la care sunt inscrisi acestia, precum si cu alte institutii. 

Activitatile de recreere si socializare, precum si implicarea in viata comunitatii, sunt 
asigurate copiilor asistati prin posibilitati multiple de petrecere a timpului liber – prin intermediul 
atelierelor de lucru puse la dispozitia acestora (pictura si lucru manual, croitorie, sala de muzica, 
cabinet de informatica, sala de lectura, teren de sport, sali de joaca si pentru intalniri de grup), 
excursiilor si taberelor din perioada vacantelor – si organizarea de evenimente in care sunt 
implicati, cu prioritate, beneficiarii (serbari, concerte de colinde, expozitii de pictura, etc.) si la 
care sunt invitati membrii comunitatii.  

Una dintre problemele cheie ale structurii copilului rezident se refera la educatia pentru 
bucuria de-a exista. Tocmai pentru ca este cunoscuta profunda suferinta a acestora, se incearca 
fara contenire sa se gaseasca resursele necesare de transformare a ei in bucuria de-a ajuta un 
copil lipsit de ocrotire parinteasca sa invete sa se bucure de viata. 

La 18 ani, tinerii sunt incurajati sa-si defineasca perspectivele de viitor – avand posibilitatea 
sa urmeze studii superioare (zece dintre tinerii nostri urmeaza cursurile unei forme superioare de 
scolarizare, in orase precum Iasi, Brasov, Cluj-Napoca si Suceava) sau sa se angajeze in campul 
muncii. Astfel, avand in vedere dificultatea accesului pe piata fortei de munca ce reflecta 
realitatea zilelor noastre, pentru facilitarea acestui aspect si, in acelasi timp, reducerea costurilor 
necesare functionarii Asezamantului, s-a reusit construirea unei brutarii – produsele de panificatie 
fiind destinate atat pentru consum propriu, cat si pentru livrare externa – o frizerie si un atelier 
de croitorie, in implementarea careia sa fie mobilizati cei doritori.  

Aceste realizari ne intaresc convingerea ca tinerii – asupra caror parcursuri veghem – vor 
avea siguranta si continuitate, chiar si dupa atingerea varstei majoratului (moment in care cei 
fara sprijin familial sunt plasati la ,,rascruce de drumuri”). Totodata, cele redate mai sus sunt 
menite sa le faciliteze reintegrarea din punct de vedere socio-profesional si, implicit, sa le creeze 
conditii de viata independenta.  

In plus, am considerat potrivita pregatirea timpurie a copiilor doritori sa se orienteze spre 
aceasta latura, inscriindu-i la scoli profesionale cu profilul vizat – brutarie-patiserie – si instruirea 
tinerilor amatori, prin intermediul unor cursuri de formare in diverse domenii. In urma absolvirii 
lor, tinerii au reusit sa se angajeze in domeniul studiat – toate aceste aspecte reprezentand o 
resursa insemnata si sigura pentru comunitate din punct de vedere socio-cultural. 

In ceea ce priveste asigurarea unui mediu stabil pana in momentul dobandirii capacitatii de 
autointretinere a studentilor si a celor care se vor integra in campul muncii, au fost amenajate o 
serie de spatii de cazare sau mini-garsoniere, fiind puse la dispozitia acestora. 

Pentru tinerii care au dorit sa paraseasca sistemul de protectie atunci cand au implinit varsta 
de 18 ani, s-a recurs la o serie de intalniri pentru a-i pregati pentru o viata pe ,,cont propriu”; s-
a pastrat si se pastreaza legatura cu acestia, mai ales cu cei care au frati mai mici in asezamant 
si ori de cate ori au nevoie de sfaturi sau de sprijin. 
 Alte aspecte: 

Serviciile integrate de calitate asigurate copilului si mediul stabil au ca scop si finalitate 
reintegrarea in familie sau, dupa caz, reintegrarea socio-profesionala si pregatirea pentru viata. 
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In ceea ce priveste mentinerea legaturii cu membrii familiei naturale si cu cei din familia 
extinsa si/sau cu alte persoane importante pentru copil, in vederea reintegrarii familiale si socio-
profesionale, institutia dispune de: un spatiu privat pentru vizite, care se realizeaza in baza unui 
program si, dupa caz, spatii de cazare asigurate parintilor pentru facilitarea mentinerii legaturii 
cu copiii; de mijloace de comunicare electronica (telefon, fax, computere conectate la internet), 
ce pot fi utilizate in afara programului scolar, precum si de posibilitatea petrecerii vacantelor in 
mediul familial. 

Totodata, pentru facilitarea acestui aspect, au loc vizite periodice ale asistentului social la 
domiciliul parintilor, in vederea analizarii posibilitatii reintegrarii copilului in familie si incurajarii 
mentinerii relatiei parinte-copil. 

Activitatile post-reintegrare ale serviciului social se desfasoara cu scopul evaluarii situatiei 
copilului si a familiei reintregite; activitati ce constau in: evaluarea modului de relationare copil-
familie; verificarea modului in care copilul si familia sunt implicati in activitati care au ca scop 
integrarea in comunitate; colaborarea cu serviciile comunitare pentru asigurarea accesului 
neingradit al copilului la: gradinita/ scoala, medic de familie, stomatolog, consilier, 
psihopedagog, servicii specializate, etc.; colaborarea cu structurile/ serviciile locale pentru 
acordarea sprijinului necesar in vederea implicarii copilului in activitati de petrecere a timpului 
liber, de socializare. Asistenta copilului si familiei se realizeaza pana in momentul in care relatiile 
familiale sunt armonioase, iar familia asigura securitate fizica, psihica si economica a copilului.  

Atunci cand beneficiarul implineste varsta de 18 ani si nu mai doreste continuarea studiilor, 
angajandu-se in campul muncii, are loc revocarea masurii de plasament, respectiv iesirea 
tanarului din sistemul de protectie, existand o perioada de monitorizare a evolutiei lui (3 luni); 
timp in care se mentine legatura cu acesta. 

Copiii aflati in Asezamantul ,,Sf. Ierarh Leontie” pentru care nu exista posibilitatea 
reintegrarii in familie nu vor fi scosi din sistemul de protectie speciala la implinirea varstei de 18 
ani, ci vor fi sprijiniti in continuare sa urmeze o forma superioara de scolarizare sau sa se califice 
in domeniul dorit, sa-si gaseasca un loc de munca si sa-si intemeieze o familie.  

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

 Calea Bucovinei, Nr.201, Mun. Radauti, Jud Suceava, Cod postal: 725400, 

 nr. tel: 0330566441 

www.sfantulleontie.ro; https://www.facebook.com/SfantulLeontie/   

   

 

 

http://www.sfantulleontie.ro/
https://www.facebook.com/SfantulLeontie/
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Centru de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii 
copilului – Fundatia World Vision Romania 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Fundatia World Vision Romania 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centru de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu de asistenta comunitara pentru persoane aflate in situatii de nevoie: copii, familie si 
comunitate (comunicare, informare, educare, etc.) 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Serviciul de asistenta comunitara pentru copii, familie si comunitate este un serviciu pe care 

Fundatia Word Vision Romania (FWVR) il furnizeaza in comunitatile din jud. Vaslui in care 
desfasoara programe de dezvoltare comunitara (precum si alte proiecte integrate) de aproximativ 
10 ani, ca parte integranta a acestora. Acest tip de serviciu este derulat prin intermediul Centrului 
de Resurse Comunitare pentru Prevenirea Abuzului, Neglijarii si Exploatarii prin Munca a Copilului 
(CRC) din orasul Negresti (jud. Vaslui), beneficiari fiind in special copiii din comunitatile sarace 
din mediul rural din partea de Nord – Vest a judetului Vaslui.  

Lucrand indeaproape cu partenerii din comunitate, cu reprezentanti ai tuturor institutiilor 
locale (APL, scoala, biserica, cabinet medical, politie , asociatii de parinti, comitete ale elevilor) 
pentru a preveni situatiile de abuz, neglijare si exploatare asupra copilului, am reusit sa realizam 
si sa pilotam o metodologie de lucru, derulata prin intermediul grupului de reflectie comunitara, 
care in cazul acestui serviciu este reprezentat de Comisia Comunitara Consultativa (CCC), 
metodologie care sta la baza asigurarii unei colaborari eficiente intre profesionistii din cadrul 
retelei de interventie (de la nivel local si judetean), pentru ca beneficiarii directi - copiii si 
familiile acestora – sa se bucure de sprijinul si serviciile CRC, in vederea reabilitarii si reintegrarii 
in comunitate. Am creionat astfel un mecanism de identificare, solutionare, referire si raportare 
a cazurilor de copii si familii la risc, atat de necesar la nivel local.  
 
 Elementele de noutate si originalitate: 
• Metodologia de lucru cu membrii grupului de reflectie comunitara, grup care, in abordarea 
Fundatiei World Vision Romania (FWVR) este format din membrii Comisiei Comunitare Consultative 
(CCC), cu care parteneriem in activitatea curenta (identificarea nevoilor si resurselor comunitatii 
locale, implicarea in vederea solutionarii problemelor comunitatii sau, dupa caz, formularea unor 
propuneri autoritatilor competente, prin informare, sfatuire, acompaniere, mediere, 
recomandare). In toate demersurile pe care FWVR le-a intreprins in cadrul interventiei de 
protectia copilului, s-a lucrat indeaproape cu CCC - urile locale, care au fost expuse unor 
evenimente de formare si instruire, pentru a preveni situatiile de risc asupra copilului si de a 
interveni pentru ocrotirea si protejarea drepturilor copiilor, in familie si comunitate. In 
metodologia de lucru stabilita prin acest serviciu social au fost creati pasi reali (noua la numar) si 
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instrumente de lucru aferente fiecaruia, prin care un caz este identificat, evaluat, referit, 
analizat, instrumentat si monitorizat adecvat, astfel incat nevoile beneficiarului sa fie acoperite.  
• Activitatile desfasurate in cadrul serviciului social sunt oferite atat copiilor, cat si parintilor 
acestora, dar si altor membri din comunitate, care sunt direct interesati de bunastarea copiilor 
lor. Sesiunile de informare pentru parinti, cunoscute sub denumirea de ""Scoala parintilor"", 
structurate pe trei module: educatie, sanatate si protectia copilului, isi propun prevenirea 
practicilor si metodelor abuzive de crestere si educare a copilului. Astfel, comunitatea este 
constientizata cu privire la consecintele abuzului, neglijarii si exploatarii asupra dezvoltarii 
copilului.  
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului, 
in cadrul caruia este furnizat serviciul de asistenta comunitara pentru copii, familie si comunitate 
se adreseaza comunitatii, facilitand accesul la servicii si programe de sprijin integrate comunitar, 
pentru prevenirea intrarii in situatii de risc de abuz, neglijare si exploatare a copilului sau 
depasirea unor astfel de situatii. 

Interventia pe care o avem in comunitati prin acest serviciu este una foarte importanta si 
necesara, in contextul in care in judetul Vaslui nu exista un alt ONG care sa ofere un astfel de 
serviciu de asistenta sociala, dar mai ales datorita faptului ca lucram la nivelul a 12 comunitati 
rurale ( Rebricea, Osesti, Vulturesti, Pungesti, Laza, Ivanesti, Poienesti, Zapodeni, Rafaila, 
Dumesti, Todiresti si Balteni), precum si in orasul Negresti si cele 6 sate aferente, populatia totala 
din aceste comunitati fiind de peste 50.000 de persoane. Daca la aceasta mai adaugam si faptul 
ca 1/ 3 din comunitatile rurale din Romania nu au serviciu public de asistenta sociala, iar acolo 
unde exista, in unele cazuri personalul angajat nu este personal calificat in asistenta sociala, 
realizam mai bine importanta existentei unui astfel de serviciu de prevenire in comunitatile rurale.  

In toate comunitatile mai sus mentionate, Comisiile Comunitare Consultative sunt active, se 
implica, participa la evenimentele de capacitare si invatare (puse de dispozitie de catre FWVR) si 
aplica in comunitate ceea ce au invatat, atat teoretic, la cursurile de formare profesionala, cat si 
practic, prin participarea la schimburi de experienta, intalniri de lucru, implementarea proiectelor 
de interventie cu finantare WVR. In anul 2017, un numar de 123 de membri ai CCC-urilor din 
comunitatile mentionate mai sus au participat la peste 4 evenimente de invatare si capacitare 
(cursuri, schimburi de experienta). Pe baza Protocoalelor de lucru incheiate intre FWVR, Primarii 
(Biroul de asistenta sociala) si CCC, alaturi de acordurile de confidentialitate incheiate cu fiecare 
membru al CCC-urilor, au fost aduse in dezbaterea si atentia CCC un numar de peste 210 cazuri la 
risc, din care pentru cea mai mare parte – 189, s-au identificat resurse si solutii de rezolvare la 
nivel local, inclusiv cu finantare de la FWVR, iar un numar de 23 de cazuri au fost referite catre 
SPAS Negresti, pentru interventie de specialitate si solutionare.  

Copiii si parintii acestora – beneficiari directi ai serviciului social sunt expusi informatiilor 
de calitate (prin campaniile organizate crestem accesul la informatii utile legate de respectarea 
drepturilor copilului si de interes general despre copil si familie), oferite de specialisti in domeniul 
protectiei copilului: specialistii FWVR, DGASPC Vaslui, IPJ Vaslui, ISJ Vaslui. Mai mult, prin 
participarea la sesiunile de educatie parentala tip Scoala Parintilor, acestia isi imbunatatesc 
abilitatile de a-si ingriji proprii copii, de a se implica activ in cresterea si educarea lor, de a fi mai 
prezenti in viata acestora. In anul 2017, un numar de 401 de parinti au participat la sesiunile 
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Scoala Parintilor (158 – modulul protectia copilului, 25 – modulul de sanatate, 218 – modulul de 
educatie) iar 189 de parinti au participat la Campania de informare „Tu ce fel de parinte esti?”.  

Prin proiectele de interventie, care sunt realizate de catre membrii CCC (pregatiti in 
prealabil de catre WVR prin cursuri de scriere a proiectelor, management financiar, management 
de caz), finantate tot de catre FWVR si implementate de catre acestia, in parteneriat cu celelalte 
institutii locale, se poate interveni direct pe cazurile identificate in teren, in situatiile de A/N/E, 
instrumentate conform metodologiei de lucru mentionata mai sus. Astfel, fiecare copil este 
sprijinit individual, in functie de nevoile identificate.  

 
 Alte aspecte: 

FWVR, prin Centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si 
exploatarii copilului furnizeaza serviciul de asistenta comunitara pentru copii, familie si 
comunitate pentru un numar de 20 de beneficiari (conform situatiei Servicii Sociale licentiate in 
baza Legii nr.197/2012), in acord cu standardele minime obligatorii (Ordinul 177/ 2003). 

Activitatea de prevenire insa, se desfasoara la nivelul tuturor celor 13 comunitati mentionate 
mai sus, activitati organizate conform standardelor minime obligatorii (activitati de informare, 
educare, constientizare, programe de educare a parintilor, lucrul constant cu grupul de reflectie 
comunitara, derularea si implementarea de activitati de sprijin pentru copii si familiile acestora). 
In felul acesta, copiii si familiile acestora beneficiaza de sprijinul si serviciile centrului, In vederea 
reabilitarii si reintegrarii in comunitate. Pentru a indeplini acest obiectiv, profesionistii centrului 
(asistenti sociali, psiholog, specialisti relatii sociale, tehnicieni de asistenta sociala), colaboreaza 
permanent cu profesionistii din serviciile de specialitate si autoritatile administratiei locale, din 
cadrul retelei de interventie, in situatii de abuz, neglijare si exploatare a copilului. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str. Rotasului, Nr. 7 - 9, Sector 1, Bucuresti,  

Nr. Tel: 0212229101 

www.worldvision.ro  

   

 

 

 

 

 

 

http://www.worldvision.ro/
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Centrul de prevenire si combatere a violentei in familie                                                          
– Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de prevenire si combatere a violentei in familie 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei domestice 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Centrul de Prevenire si Combatere a Violentei in Familie ofera servicii complete victimelor 

violentei domestice, conform nevoilor identificate in etapa de evaluare a cazului dar tinand cont 
de optiunile si dorintele victimelor. Orice interventie sau serviciu este oferit in baza 
consimtamantului informat al victimelor. Serviciul social a fost infiintat in anul 2003 si a functionat 
fara intrerupere.Centrul de Prevenire si Combatere a Violentei in Familie joaca rolul important de 
integrator si coordonator al planului de management de caz, mentinand legatura constanta cu 
celelalte institutii care sunt implicate in oferirea de servicii victimelor asistate. De asemenea, 
indiferent de institutia sau locul unde o victima se adreseaza pentru a cere ajutor, dupa furnizarea 
suportului minim si intreprinderea actiunilor specifice institutiei, victima este imediat indrumata 
si insotita catre Centrul de Prevenire si Combatere a Violentei in Familie. Serviciul social oferit 
este parte integranta din conceptul de raspuns multi-sectorial la violenta domestica si violenta de 
gen, reprezentand una din cele 6 componente ale conceptului (conceptul reprezinta partea 
inovativa a modelului de buna practica si este detaliat in sectiunea Elemente de 
noutate/originalitate)In perioada 2003-2009, modelul integrat de oferire de servicii victimelor 
violentei domestice a fost replicat in alte 13 judete din Romania si in Republica Moldova. 

Serviciile acordate victimelor violentei domestice, specifice Centrul de Prevenire si 
Combatere a Violentei in Familie, constau in: 
- Consiliere psihologica (evaluarea psihologica individuala a victimelor violentei domestice, 

interventie psihologica prin procedee de consiliere sau psiho-terapeutice pentru reabilitarea 
victimei, orientarea victimelor catre resurse de sprijin si protectie, elaborarea si coordonarea 
planurilor de interventie si a celor de siguranta);  

- Consiliere juridica (identificarea nevoilor juridice ale victimei, informare asupra drepturilor pe 
care le are conform legislatiei in vigoare, redactarea documentelor cu caracter juridic necesare 
pentru recunoasterea drepturilor subiective pretinse de victima sau pentru tragerea la 
raspundere penala sau civila a agresorului, initierea procedurilor legale, medierea relatiei cu 
avocatul, insotirea victimei la instanta); 

- Asistenta sociala (evaluarea situatiei sociale a beneficiarilor, identificarea de retele de suport, 
stabilirea unui plan de interventie, efectuarea de anchete sociale, rapoarte sau referate privind 
situatia beneficiarilor, indrumare si asistenta pentru eliberarea actelor de identitate, sprijin in 
identificarea unor locuinte cu chirie sau a altor alternative pentru iesirea din programul de 
adapostire, sprijin pentru obtinerea unor forme de sprijin financiar care sa raspunda nevoilor 
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sociale, monitorizarea si reevaluarea periodica a situatiei beneficiarilor, din punct de vedere 
social, la nevoie asigurarea parcursului educational pentru minorii implicati la caz prin 
facilitarea inscrierii in unitati de invatamant sau transfer scolar); 

- Protectia impotriva agresorului (evaluarea riscului utilizand instrumente specifice si realizarea 
unui plan de siguranta specific);  

- Referire catre Centrul de primire in regim de urgenta pentru protectia victimelor violentei 
domestice, cod 8790CR-VD-I, (serviciu social al IEESR licentiat prin certificatul LF 00002). 
Adapostirea are loc pentru o perioada cuprinsa intre 7 si 60 de zile calendaristice, cu 
posibilitatea readmiterii adaptat circumstantial cazuisticii. Primirea in Adapost se face in cazul: 
victimelor violentei domestice a caror siguranta este pusa in pericol, victimelor care se tem sa 
initieze demersuri sau sa ia o decizie de a rupe cercul violentei, victimelor violentei domestice 
izgonite de la domiciliu fara resurse colaterale, victimelor care intentioneaza sa se separe de 
partener sau sa divorteze de sot, in aceasta perioada fiind in pericol, victimelor care nu au o 
retea de suport in cazul unor probleme legate de violenta domestica. 

- Integrarea/ reintegrarea sociala a victimelor, inclusiv pe piata muncii, in vederea prevenirii si 
combaterii riscului de excluziune sociala (mentinerea legaturii victimelor violentei cu familia 
naturala, prieteni sau alt grup de suport, facilitarea accesului beneficiarilor la informatii 
actualizate privind locurile de munca vacante, pregatirea si asistarea beneficiarilor in vederea 
accesarii unui loc de munca); 

- Administrative (decontarea taxei pentru eliberarea certificatului medico-legal, achitarea unor 
cheltuieli legate de obtinerea duplicatelor de stare civila, actelor, decontarea corespondentei 
pentru victimele fara venituri si efectuarea asistarii si insotirea beneficiarilor in vederea 
obtinerii actelor necesare). 

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Modelele traditionale de prevenire si combatere a violentei domestice constau doar in 
interventia izolata a diferitor profesionisti sau institutii, furnizand servicii disparate, incomplete 
si ineficiente pe termen lung pentru a putea raspunde nevoilor multiple si complexe ale victimelor 
violentei domestice.  

Inovatia modelului din judetul Mures a constat in dezvoltarea si implementarea din anul 2002 
(inainte de adoptarea Legii 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie) a 
abordarii multi-sectoriale, o abordare holistica si coordonata care armonizeaza programele si 
activitatile dezvoltate si implementate de o varietate larga de institutii reprezentand sectoarele 
cheie. Modelul de coordonare multi-sectoriala, fondat pe parteneriatul inter-institutional, se 
bazeaza pe principii comune care au in centrul actiunilor binele victimelor, siguranta acestora, 
responsabilitatea si continuitatea actiunilor. 

Raspunsul multi-sectorial la violenta domestica cuprinde 6 componente: oferirea de servicii 
integrate, referirea cazurilor in reteaua inter-sectoriala, sistemul de documentare a cazurilor de 
violenta domestica, instruirea profesionistilor, prevenirea primara si coordonarea inter-
institutionala. Coordonarea asigura sincronizarea eforturilor si resurselor diferitor institutii si 
organizatii, contribuind la cresterea impactului activitatilor acestora. Spre exemplu, serviciul 
social al IEESR este primul din tara care a beneficiat de finantare din surse publice, prin 
parteneriatele cu Consiliul Judetean Mures, Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si 
Primaria Municipiului Tirgu-Mures. Serviciul social pentru victimele violentei domestice din judetul 
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Mures reprezinta astfel singurul centru de acest gen realizat in parteneriat public-privat care a 
beneficiat inca de la infiintare de sprijin financiar continuu din partea autoritatilor locale. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Furnizarea continua din anul 2003 a serviciilor comprehensive pentru victimele violentei 
domestice, in vederea cresterii gradului de dezvoltare personala si imputernicirea acestora, a 
condus la cresterea sigurantei victimelor si a increderii acestora si a altor membri ai comunitatii 
in capacitatea institutiilor cheie de a raspunde adecvat nevoilor specifice ale victimelor. 

De-a lungul celor 15 ani de functionare a serviciului social au fost oferite peste 8.000 sesiuni 
de consiliere iar in baza evaluarii nevoilor si riscului 893 persoane au fost adapostite. Numarul de 
cazuri care s-au adresat serviciului social a crescut sau a ramas constant ridicat de-a lungul anilor. 
Acest lucru demonstreaza increderea victimelor in calitatea, eficienta si constanta serviciilor 
oferite precum si impactul pozitiv al campaniilor de prevenire care au condus la recunoasterea 
violentei, scaderea tolerantei si cresterea curajului victimelor de a rupe cercul violentei. 

Serviciul contribuie la: 
- cresterea sigurantei victimei; 
- reducerea riscului de re-victimizare pentru persoanele care au trait in situatii de violenta 

domestica; 
- scaderea riscului de abandon scolar/absenteism din cauza violentei domestice; 
- cresterea increderii si respectului de sine a victimelor, sporirea capacitatii de a lua decizii; 
- dobandirea abilitatii victimelor de a-si administra viata personala; 
- sporirea sanselor de reintegrare in societate. 

Activitatile de prevenire primara si sensibilizare au avut urmatoarele rezultate: peste 70.000 
de cetateni informati in mod direct, peste 85 unitati scolare, peste 35.000 materiale preventive 
distribuite, sute de aparitii in presa scrisa, audio-vizuala sau online.  

Din anul 2005, in perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, se desfasoara campania de 
sensibilizare si informare „16 zile de activism Impotriva violentei”, fiind un exercitiu important 
de activare a spiritului civic comunitar. Simbolul ales in ultimele cinci editii este nasturele, 
deoarece asa cum nasturii tin lucrurile Impreuna, asa fiecare dintre noi poate fi un „nasture” 
pentru cei din jurul sau. Acest simbol al campaniei reprezinta un element original de identitate 
vizuala pentru angajamentul personal in toleranta zero la violenta. In ultimii ani, initiatori au fost 
Echipa Intersectoriala locala pentru prevenirea, combaterea violentei si exploatarii copilului si 
Echipa intersectoriala locala pentru prevenirea violentei In familie din judetul Mures.  

La nivel institutional, au fost semnate 48 parteneriate inter-institutionale care au asigurat 
buna implementare a modelului multi-sectorial de raspuns la violenta domestica, inclusiv 
functionarea constanta a echipei de coordonare multi-sectoriala. 

 
 Alte aspecte: 

Modelul de raspuns multi-sectorial la violenta domestica, dezvoltat si implementat in judetul 
Mures, sta la baza unui program initiat de Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii 
(IEESR) si implementat in parteneriat cu Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie (UNFPA) in 17 
tari din Europa de Est si Asia Centrala (Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia si 
Hertegovina, Georgia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Kosovo UNSCR 1244, Macedonia, Republic of 
Moldova, Serbia, Tajikistan, Turcia, Turkmenistan, Ucraina si Uzbekistan). Cu sprijinul IEESR, 
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modelul a fost inclus in legislatia diferitor tari, au fost dezvoltate ghidurilor si protocoalelor de 
interventie pentru sectoarele cheie (medical, psiho-social, politie si juridic) si au fost organizate 
cursuri pentru dezvoltarea capacitatii pentru echipele multi-disciplinare. De asemenea, a fost 
facilitat schimbul de bune practici intre profesionistii din diferite tari, fiind organizate la Targu 
Mures In perioada 2017–2018 sapte vizite de studiu la care au participat peste 150 de profesionisti 
din Belarus, Georgia, Kazahstan, Nepal, Statele Unite ale Americii, Tajikistan si Ucraina. Modelul 
implementat in Romania a fost documentat ca fiind unul dintre cele 10 exemple de buna practica 
in publicatia Fondului Natiunilor Unite pentru Populatie „Programming to address violence against 
women – 10 case studies”, in anul 2007. Serviciul din judetul Mures a fost documentat si publicat 
in anul 2009 in raportul de bune practici in prevenirea si combaterea violentei domestice 
„Partnering with men to end gender-based violence – Practices that work from Eastern Europe and 
Central Asia” a Fondului Natiunilor Unite pentru Populatie. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la nr. tel: 0265255532 
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Adapostul de Noapte Sfantul Lazar – Organizatia Umanitara Concordia, Bucuresti 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Organizatia Umanitara Concordia 
 

 Denumirea serviciului social:  
Adapostul de Noapte Sfantul Lazar 
 

 Tipul serviciului social:  
Serviciu pentru persoane fara adapost, cu cazare, furnizat de Organizatia Umanitara Concordia, 
furnizor privat, acreditat de servicii sociale in colaborare cu Primaria Bucuresti sector 1/ 
DGASPC sector 1. 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Persoana care vine la adapost sau este adusa de echipa stradala, dupa igiena personala, 

beneficiaza de ingrijiri medico-sanitare, haine curate si mancare. Cazarea este in camere cu 4-6 
paturi. Asistentul social se ocupa ca aceste persoane sa aiba toate actele personale. Impreuna cu 
beneficiarul, stabilesc planul de interventie cu obiectivele si activitatile necesare reintegrarii 
sociale si profesionale a beneficiarului. Se urmareste indepartarea tinerilor de mediul stradal si 
reintegrarea lor in comunitate. Gazduirea, masa, atmosfera generala si autogospodarirea se 
organizeaza astfel incat sa asigure un sentiment de siguranta, incredere, caldura si in acelasi timp 
de implicare si responsabilizare pentru evitarea efectelor negative ale unei asistente prelungite. 
Fiecare persoana apta de munca participa la variate activitati care sa ii stimuleze in dezvoltarea 
abilitatilor de munca. De exemplu, beneficiarii curata legumele, aranjeaza sala de mese, servesc 
mancarea, spala vesela si sala de mese, ei curata centrul si curtea, etc. 

Pentru atingerea obiectivului de reinsertie socio-profesionala, persoanele din centru sunt 
inscrise la diverse cursuri pentru dezvoltare abilitatilor necesare unui loc de munca. Prin 
programul de Jobcoaching sunt pregatiti pentru munca (crearea unui CV, abordarea unui interviu 
si discutia cu un angajator, alegerea unui loc de munca in concordanta cu pregatirea si abilitatile 
fiecaruia).  

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Viata in strada schimba dramatic o persoana, astfel incat este bine stiut ca pentru fiecare 
an petrecut in strada, sunt necesari cativa ani de munca sociala intensa pentru a reintegra social 
si profesional o persoana. Adapostul de Noapte Sfantul Lazar a dovedit ca o munca de calitate si 
perseverenta duce la schimbarea semnificativa a vietii unui numar mare de persoane fara adapost 
prin imbunatatirea starii de sanatate, pregatirea si angajarea in munca si incluziunea sociala. 
Elementul principal, care contribuie la rezultatele foarte bune, este initierea consilierii pentru 
munca, cautarea unui loc de munca sau atelier protejat inca din primele zile cand persoana intra 
in serviciu. In al doilea rand, organizarea periodica de actiuni de voluntariat (ecologizarea Padurii 
Baneasa) cu beneficiarii. Aceasta activitate contribuie la responsabilizarea dar si cresterea stimei 
de sine, apartenenta la comunitate si chiar descoperirea in activitati pentru comunitate. In aceste 
activitati suntem sprijiniti de Romprest (servicii de ridicare a gunoiului, manusi si saci pentru 
actiunile de ecologizare). Pentru ca voluntarii sunt o resursa valoroasa, in Adapostul de Noapte 



                                                         

 

Ghid de bune practici pentru 100 de servicii sociale in Romania in anul 2018 - Anul Centenar al Marii Uniri___________________ 291  

 

Sfantul Lazar anual lucreaza aproximativ 10 voluntari. Important de mentionat este ca majoritatea 
voluntarilor lucreaza 5 zile/saptamana pentru perioade lungi. In plus, anual organizam o zi de 
voluntariat corporatist pe durata unei zi la care participa aproximativ 30 persoane si prin aceste 
activitati, voluntarii inteleg mai bine dificultatile cu care se confrunta persoanele fara adapost si 
nevoia de sprijin pentru incluziunea sociala. Prin includerea voluntarilor pe langa suportul pe care 
ni-l ofera, schimbam mentalitatea si reducem discriminarea impotriva persoanelor fara adapost. 

 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Printre rezultatele obtinute in anul 2017: 23 persoane au obtinut acte personale, 15 persoane 
au fost angajate, 15 persoane au fost admise in locuinte sociale, 20 persoane si-au dezvoltat 
abilitatile necesare pentru incadrarea la un loc de munca (agent curatenie, bucatarie, spalator 
auto, faiantar-rigipsar), 60 persoane au beneficiat de ingrijre medicala; persoanele cu boli cronice 
si contagioase au fost inscrise in programele nationale si au acces la servicii medicale adecvate; 2 
tineri au fost orientati catre Scoala de Meserii, 250 persoane primesc hrana, acces la dus si haine 
curate.  

Asadar, ca impact social contribuim la imbunatatirea vietii si a starii de sanatate a 
persoanelor fara adapost, integrarea sociala a acestora si transformarea unor beneficiari de 
servicii sociale in contributori activi ai societatii. Anual intre 10 -40% persoane fara adapost devin 
independente si active social asadar, consideram ca contribuim nu numai la misiunea asumata a 
Organizatiei Umanitare Concordia dar contribuim si la partea economica a societatii noastre 
intrucat aceste persoane nu mai sunt beneficiari de asistenta sociala cu devin contributori activi.  

 
 Alte aspecte: 

Adapostul de noapte Sfantul Lazar colaboreaza cu furnizorii publici si privati din Bucuresti 
dar si din tara si reprezinta o veriga importanta catre serviciile de ocupare pe piata muncii si 
incluziunea sociala a unor categorii de persoane care isi gasesc mai greu locul in schema de servicii 
sociale, printre care amintim persoane eliberate din penitenciare, persoane cu boli cronice adulte 
sau cu adictii.  

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Drumul Regimentului, Nr.20d, Sector 1, Bucuresti, 

nr. tel: 0311076981 

www.concordia.org.ro  

 

   

 

 

http://www.concordia.org.ro/
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Centrul de Plasament Casa de tip familial ,,Casa Eva’’- Organizatia Umanitara 
Concordia, Bucuresti 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Organizatia Umanitara Concordia 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de Plasament Casa de tip familial ,,Casa Eva’’ 
 

 Tipul serviciului social:  
Centrul rezidential pentru copilul separat temporar sau permanent de parintii sai: casa de tip 
familial 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
 
Printre serviciile oferite in cadrul centrului se enumera: gazduire si supraveghere pe 

perioada nedeterminata; ingrijire personala, educare, dezvoltarea abilitatilor de viata 
independenta (abilitatile gospodaresti, educatie financiara de baza, obtinerea unor acte si rolul 
autoritatilor publice, abilitati sociale si de munca, sanatate si igena, comportament social 
dezirabil, etc), ingrijire medicala, suport emotional si consiliere psihologica; socializare si 
petrecerea timpului liber; reintegrare familiala si comunitara, consiliere si informare/orientare 
vocationala si incadrare in munca.Toti copiii si tinerii frecventeaza o forma de Invatamant (scoala 
profesionala, scoli gimnaziale si licee). 

Intre pedagogul social si copil se creeaza o relatie de tip parental, evitand dependenta, 
astfel Incat drumul copilului sa aiba sustinerea unor „stalpi protectori”, caldura si afectiune, 
raspuns imediat la nevoile lui/ei, disponibilitatea de a raspunde intrebarilor copilului, respect 
pentru individ, deschidere si comunicare non-violenta, recunoasterea calitatilor si reusitelor, 
acceptarea unor greseli si asumarea responsanbilitatilor, confidentialitate si Incredere reciproca. 
Fiecare copil/tanar beneficiaza de un plan de interventie specifica, elaborat de echipa 
multidisciplinare.  

In cadrul centrului copiii/tinerii sunt Incurajati si sprijiniti sa participe la desfasurarea 
activitatilor si sa-si asume responsabilitatile conform varstei si gradului de maturitate. In acest 
scop pedagogi sociali Incurajeaza copiii/tinerii sa-si exprime opiniile cu privire la toate aspectele 
care-i privesc: formarea scolara, cursuri de activitati extrascolare, tabere, pregatirea meniului, 
momente artistice, tratament medical, interventii chirurgicale, mentinerea relatiei cu membrii 
familiei, achizitionarea obiectelor de Imbracaminte, inclusiv ale vietii cotidiene din centru, 
convingeri religioase si activitati de auto-gospodarire. Echipa analizeaza la perioade regulate 
progresele, regresele si cauzele care le-au determinat si stabileste masurile necesare. Intreaga 
activitate vizeaza formarea, dezvoltarea, orientarea si valorizarea fiecarui copil, mentinerea 
traseului ales si atingerea tintelor stabilite impreuna. 

Copiii si tinerii sunt implicati in toate activitatile de auto-gospodarire, de gestionare a 
bunurilor materiale si financiare ale Centrului de Plasament Casa de tip familial „Casa Eva”. Copii 
si tinerii participa la aprovizionarea cu produsele necesare prepararii hranei zilnice, impreuna cu 
pedagogul social sau seful proiectului. Se fac cumparaturi pentru toata saptamana si in acest fel 
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copiii si tinerii invata sa gestioneze resursele financiare si totodata isi asuma responsabilitatea de 
cumparare a produselor optime tinand cont de calitate, cantitate, pret, preferintele celorlalti 
copii si tineri din casa, dar si de bugetul alocat pentru perioada respectiva. Prin aceasta activitate 
se doreste pregatirea copiilor/tinerilor pentru o viata independenta si deprinderea abilitatilor 
necesare unei vieti independente. Acolo unde familia exista, este incurajata relatia intre copil si 
familie sustinand vizite reciproce si participarea la viata Centrului a familiei.  

Educatia si frecventarea unitatii de invatamant este importanta si copiii si tinerii sunt atent 
monitorizati si sustinuti pentru prevenirea abandonului.  

In functie de abilitati, talente si preferinte copiii sunt implicati in activitati sportive si 
cultural-educative, majoritatea in oras sau in cadrul cluburilor sportive sau culturale, atat pentru 
a incuraja dezvoltarea acestor pasiuni si abilitati dar si pentru a contribui la participarea acestor 
copii si tineri la activitatile existente in comunitate.  

 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Elementul de noutate il reprezinta faptul ca copiii si tinerii beneficiari ai Centrului Casa Eva 
participa activ la gestionarea bugetului alocat pentru gospodarire, plecand de la stabilirea si 
luarea deciziilor cu privire la o perioada anume, apoi analiza bugetului pentru incadrarea in suma 
si cumpararea produselor. Se observa ca implicarea beneficiarilor in gestionarea bugetului 
centrului pentru gospodarire (hrana, produse igenico-sanitare, de curatenie, etc) le creste 
capacitatea de a-si gestiona propriul buget, creste capacitatea de luare a deciziilor cu luarea in 
considerarea a mai multor factori (sanatate, parerea celorlalti pentru anumite produse, buget, 
persabilitate, cantitati, etc). Aceasta abordare stimuleaza si capacitatea de coordonare si luarea 
a deciziilor in grup, abilitati extrem de utile pe piata muncii. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Impactul social este:  
- toti copiii si tinerii isi imbunatatesc abilitatile de viata independenta, intr-un ritm si grad 

personal; 
- toti isi continua educatia in cadrul scolilor din Ploiesti si isi mentin sau imbunatatesc 

abilitatile sociale si de integrare in scoala si societate prin consiliere sociala, psihologica si 
profesionala.  

- Dintre cei 7 tineri care vor termina scoala in anul 2019, 4 dintre ei sunt pregatiti pentru 
angajare si ceilalti 3 vor continua scoala la universitate. 

In cadrul centrului, exista premisele ca acesti tineri sa devina independenti de la momentul cand 
parasesc centrul, cea ce inseamna cel mai mai impact social.  
 
 
 Alte aspecte: 

Serviciul se deruleaza si cu sprijinul partenerilor DGASPC Prahova, CMI Dr. Varga Iulia Coset 
care ne asigura servicii stomatologice si a Inspectoratului de Politie sectia 3 care sustine diferite 
informari si discutii cu copiii si tinerii pe teme de prevenire a comportamentului infractional, 
prevenirea consumului de droguri si alcool, etc. Sprijinul acestora este extraordinar pentru ca 
completeaza si intaresc activitatea noastra.  
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Un alt element este Parlamentul Copiilor – copiii/tinerii au reprezentanti in Parlamentul 
Copiilor CONCORDIA care se reuneste lunar si Isi prezinta ideile, problemele, propunerile. In cadrul 
acestui proiect doi dintre copii (alesi prin vot de catre ceilalti copii si tineri) reprezinta opiniile si 
propunerile celorlati copii/tineri In cadrul casei. Este important atat ca proces cat si ca rezultat 
intrucat copiii sunt familiarizati cu alegerile, reprezentarea celorlalti si luarea deciziilor.  

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Drumul Regimentului, Nr.20d, Sector 1, Bucuresti, 

 Nr. tel: 0311076981 

www.concordia.org.ro  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.concordia.org.ro/
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Centrul de Zi Casa Alexandra – Organizatia Umanitara Concordia, Bucuresti 
 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Organizatia Umanitara Concordia 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de Zi Casa Alexandra 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru de zi pentru copii  
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
 

In contextul faptului ca prevenirea abandonului familial si scolar sunt printre cele mai bune 
solutii de combatere a saraciei si excluziunii sociale, O.U. Concordia a Inceput implementarea de 
proiecte tip centre de zi care vizeaza populatia aflata in saracie severa prin asigurarea accesului 
la servicii sociale si ajutorul terapeutic pentru copiii In nevoie, tintind zonele sarace din Ploiesti.  

Problemele sociale carora le raspund serviciile de asistenta sociala acordate In cadrul 
centrului de zi sunt: dificultati sociale In participarea la scoala a copiilor si adolescentilor (acte, 
orientare scolara, precaritate materiala si de igiena/dus etc.), lipsa sau precaritatea abilitatilor 
parentale ale parintilor, conflictele de familie si probleme psihologice, incertitudine In probleme 
de educatie si cotidiene, dificultati In accesarea serviciilor de sanatate si a pietei fortei de munca 
si dificultati educationale care duc la abandonul scolar si familial. 

 Programul zilnic al copiilor In Centrul de Zi pentru Copii ,,Casa Alexandra” se desfasoara 
tinand cont de varsta acestora, nivelul de dezvoltare, potential si nevoile identificate. Programul 
zilnic al copiilor este adaptat si functie de anotimp, perioada de scoala sau vacanta sau a 
sarbatorilor importante. Centrul de Zi pentru Copii ,,Casa Alexandra” Isi desfasoara activitatea de 
luni pana vineri In intervalul orar 8.00–16.30, dupa un program bine stabilit. Pentru a promova 
igena corporala, fiecare copil are la dispozitie obiectele necesare de igena (prosop, sampon, gel 
de dus, lenjerie si haine de schimb). Programul se desfasoara In doua etape: In intervalul orar 
08.00 – 12.00 beneficiaza de serviciile centrului elevii de gimnaziu, iar In intervalul orar 12.00 – 
16.30 beneficiaza de serviciile centrului elevii din clasele primare. Sub monitorizarea pedagogului, 
copiii Isi efectueaza temele si se pregatesc pentru a doua zi de scoala. Au posibilitatea sa 
foloseasca calculatorul pentru a-si lua informatii necesare pentru realizarea portofoliilor scolare. 
Se foloseste metoda Invatarii prin joc pentru recapitularea si fixarea informatiei scolare prin 
intermediul concursurilor literare si matematice, pe echipe. 

La finalizarea temelor scolare, In functie de programul stabilit, copiii sunt implicati In 
activitati sportive si recreative, activitati cultural-educative si distractive, activitati de terapie 
sau educatie pentru sanatate. In intervalul 11.30 – 13.00 este servita masa. Copiii sunt implicati, 
pe rand, In a Invata sa aranjeze masa si sa faca ordine dupa ce servesc masa.  

Centrul furnizeaza servicii sociale si familiilor sau altor membri ai familiei largite cum ar fi: 
Indrumare si Insotire catre serviciile specializate din comunitate, orientare scolara si orientare 
vocationala, suport pentru identificarea unui loc de munca sau calificare profesionala, educatie 
pentru sanatate si igiena personala. Persoanele adulte care au nevoie de completarea studiilor 
sunt orientate catre institutiile de educatie In vederea Inscrierii la a 2-a sansa sau alte tipuri de 
cursuri. 
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Cu privire la copiii de varsta prescolara, echipa mobila a organizatiei, care lucreaza direct 
In comunitate sprijina parintii si copiii in procesului educational ducand la cresterea frecventei la 
gradinita, dezvoltarea de programe educationale atractive pentru copiii prescolari (In parteneriat 
cu personalul gradinitei). Echipa mobila se deplaseaza saptamanal In comunitate (3 
zile/saptamana), In vederea consilierii familiilor copiilor, In domeniile In care acestia au nevoie: 
social, sanatate, educativ/ scolar si pentru a identifica noi cazuri sau a oferi sprijin specializat 
pentru cazurile urgente. De asemenea, parintii copiilor participa de 2 ori pe luna, In cadrul 
centrului de zi, la ateliere de lucru si la sedinte de dezvoltare a abilitatilor parentale.  

In cadrul Centrului de Zi pentru Copii ,,Casa Alexandra” oferim servicii de consiliere 
psihologica, logopedica, psihopedagogica, de orientare scolara si profesionala copiilor care au 
nevoie de interventie de specialitate.  

 
 Elementele de noutate si originalitate: 
 

Un element de originalitate este ca serviciile sunt oferite atat in centru cat si in comunitate 
in vederea maximizarii accesului la servicii a tuturor membrilor familiei. Serviciile sunt integrate, 
familiile beneficiind de: consiliere psihologica, sociala, medicala, educationala si incadrare in 
munca simultan cu serviciile oferite copilului sau copiilor inscrisi in centru. Acordam atentie 
maxima si efectuam numeroase activitati pentru dezvoltarea si consolidarea relatiei copil–parinte, 
precum si sprijin In gasirea unui loc de munca pentru parinti ori membrii familiilor copiilor 
implicati In activitatile centrului. Prin abordarea globala a intregii familii si prin disponibilitatea 
echipei mobile de a veni in intampinarea nevoilor familiilor in mediul lor, crestem increderea 
acestora in echipa si serviciile sociale si contribuie la deschiderea familiilor care solutiile propuse. 
Exista cazuri in care mamele vazand ce bine invata copilul lor, au decis sa se inscrie si ele la a 2a 
sansa pentru a putea ajuta copilul si a creste sansa la o slujba mai buna. Un alt element de noutate 
este ca copiii de clasa VII-VIII beneficiaza de consiliere vocationala, vizite la locuri de munca si 
participa la desfasurarea unor activitati spre care inclina. Aceasta abordare contribuie la 
mentinerea copilului in scoala si la cresterea sanselor ca la maturitate sa fie incadrat in munca. 
Un element de originalizate este dat de faptul ca copiii sunt incurajati sa participe la activitati de 
quilling dar partea originala este data de faptul ca un copil alege un model si toata grupa munceste 
ca sa execute acel desen quilling care este apoi fixat in camera sau casa acelui copil. Astfel, copiii 
care doresc sa isi decoreze casa o pot face. Copiii se simt utili sa ajute un alt copil si mediul in 
care traiesc se infrumuseteaza cu lucruri facute de copii. Prin asta stimulam munca in echipa, 
respectul pentru un coleg si intrajutorarea.  

Parintii sunt sustinuti sa mentina legatura cu cadrele didactice si serviciu de asistenta sociala 
periodic adoptand un limbaj politicos invatat ca urmare a sesiunilor de dezvoltare a parintilor. 
Cadrele didactice au observat ca parintii devin mai responsabili si deci, sesiunile oferite de 2 ori 
pe luna sunt un element de noutate care categoric produc schimbarea in randul parintilor.  

Si nu in ultimul rand, in anul care a trecut am facut o evaluare de impact care a reflectat 
directia buna in care se gaseste Centrul de Zi Casa Alexandra, satisfactia beneficiarilor (copii si 
adulti- au participat la focus grupuri), angajatori, parteneri (cadre didactice, asistenti sociali din 
autoritatea publica, alti furnizori de servicii sociale, etc) si impactul obtinut. De asemenea, ne-a 
ajutat sa vedem aspectele pe care trebuie sa le imbunatatim. Consideram ca o evaluare facuta cu 
un evaluator profesionist extern este un element de noutate.  
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 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 
 Impactul social produs in cursul ultimului an se poate descrie dupa cum urmeaza:  

- 49 copii de gradinita au urmat cursurile gradinitie fara a se inregistra absente semnificative; 
- consolidarea relatiilor de familie Intre cei 36 copii si parinti In directia prevenirii abandonului 

familial; Nici un copil nu a fost abandonat. 
- imbunatatirea sanatatii pentru cel putin 36 copii printr-o alimentatie adecvata si calda pe care 

o sa primeasca zilnic, 5 zile pe saptamana; starea de sanatate si dezvoltarea fizica s-a 
imbunatatit; 

- imbunatatirea educatiei: niciun copil nu a abandonat scoala, absentele au fost motivate si copiii 
au inregistrat cresteri la evaluarile scolare; 

- imbunatatirea petrecerii timpului liber si a educatiei civice pentru 36 copii prin participarea la 
diferite evenimente dar si actiuni de voluntariat; 

- 89 copiii care au beneficiat de terapii specifice si consiliere inregistreaza progrese in rezolvarea 
tulburarilor de comportament, vorbire sau educatie;  

- 163 persoane care au beneficiat de servicii in comunitate; 
- imbunatatirea incluziunii sociale a parintilor atat prin sustinerea relatiilor dintre acestia si 

scoala, autoritati publice, alti furnizori de servicii sociale, angajatori - gradul de satisfactie al 
parintilor, cadre didactice, angajatori, furnizori de servicii sociale este crescut.  

- 184 persoane au beneficiat de incadrarea in vederea reducerii gradului de saracie si a 
dependentei de servicii sociale; 

 

 Alte aspecte: 

Trebuie mentionat faptul ca in toata activitatea desfasurata in Centrul de Zi Casa Alexandra 
si comunitatea aferenta, am fost sprijiniti de parteneri, fara de care nu resuseam sa atingem 
impactul social. Acestia sunt: Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, Agentia 
Judeteana pentru ocuparea Fortei de Munca Prahova, Scoala Gimnaziala „Rares Voda”, Scoala 
Gimnaziala „Ioan Grigorescu” , Scoala Gimnaziala „Radu Stanian” , C.M.I. Doctor Varga Iulia Coset, 
Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica Prahova, Asociatia Un strop de fericire, 
Inspectoratul Judetean de Politie PH, sectia nr.4 Ploiesti si DGASPC Prahova.  

De asemenea, trebuie mentionat ca lucram cu 21 voluntari dintre care 19 elevi de liceu, o 
persoana de varsta a treia si un voluntar strain. Persoana de varsta a treia si voluntarul strain 
efectueaza voluntariat pe termen lung si ajuta la meditatii pentru copii (persoana de varsta a 
treia) si/sau la alte activitati. Elevii de liceu participa la activitati de recreere si petrecere a 
timpului liber si aduc un plus de valoare pentru ca copiii beneficiari ai Centrului de Zi ajung sa isi 
doreasca sa ajunga la liceu sau ii folosesc ca modele pe voluntari. Acest lucru contribuie la 
motivarea si stimularea copiilor de a continua scoala si de a adopta un comportament civic 
sanatos.   

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Drumul Regimentului, Nr.20d, Sector 1, Bucuresti, nr. tel: 0311076981 

www.concordia.org.ro    

   
 

http://www.concordia.org.ro/
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Centrul Rezidential pentru Tineri “Casa Abraham” – Organizatia Umanitara 
Concordia, Bucuresti 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Organizatia Umanitara Concordia 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul Rezidential pentru Tineri “Casa Abraham” 
 

 Tipul serviciului social:  
Centru rezidential cu cazare pentru tineri in dificultate 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Tinerii se confrunta cu dificultati pe piata muncii, atat din cauza situatie socio-economice 

precare pentru cei proveniti din familii dezavantajate, redusa pregatire pentru viata independenta 
pentru cei proveniti din centre de plasament dar si prin faptul ca unii nu au unde sa locuiasca in 
timp ce se pregatesc pentru munca sau urmeaza cursuri de formare profesionala. Redusa 
dezvoltare a serviciilor specializate pentru atenuarea problemelor cu care se confrunta tinerii 
duce ca numarul acestora sa fie crescut. Astfel, in Romania, tinerii cu varsta cuprinsa intre 16-26 
ani reprezinta a doua cea mai ridicata rata a saraciei (31,4%).  

In acest context, Centrul Rezidential pentru tineri Casa Abraham este In concordanta cu 
strategia nationala care are ca obiectiv asigurarea protectiei tinerilor aflati In dificultate prin 
intermediul serviciilor de tip rezidential, sustinerea tinerilor in educatie si incadrarea in munca. 
Serviciile specializate furnizate in cadrul Centrului Casa Abraham cresc sansele de integrare socio 
– profesionala prin dezvoltarea abilitatilor practice si Imbunatatirea cunostintelor teoretice, 
sustinerea integrarii scolare prin Inscrierea tinerilor In programe de Invatamant de stat tip seral, 
„a doua sansa” sau invatamant profesional, reluarea relatiei cu familia naturala si / sau persoanele 
fata de care a dezvoltat legaturi de atasament si nu In ultimul rand consilierea si oferirea de suport 
pentru identificarea, obtinerea si pastrarea unui loc de munca. Centrul contribuie de asemenea, 
la dezvoltarea Increderii In fortele proprii, prin activitati de pregatire pentru independenta si 
implicarea activa a comunitatii In procesul de integrare sociala. 

Dupa admiterea In centru, concomitent cu familiarizarea tanarului In noul mediu, in paralel 
cu evaluarea sociala se face si evaluarea nivelului de cunostinte si de deprinderi ale tanarului In 
vederea Intocmirii planului individual de interventie. Tinerii care doresc sa-si continue studiile la 
o forma publica de Invatamant sunt Inscrisi la scoala profesionala / liceu/ a doua sansa de catre 
asistentul social si se creaza un mediu de studiu si educatie pentru a face progrese rapide. Se 
investigheaza situatia sociala a tanarului si a familiei din care provine, asistentul social comunica 
familiei recomandarea de a-l vizita pe tanar, programul de vizite si numarul de telefon al 
centrului.Tinerii sunt gazduiti pe durata determinata in camere cu 2 paturi, scopul fiind de a 
reduce durata de servicii sociale si accelerarea procesului de incadrare in societate si munca. De 
aseemnea, tinerii beneficiaza de informare si sprijin in cunoasterea si accesarea serviciilor 
medicale, locative, educationale pentru a cunoaste reteaua sociala si a dezvolta abilitatile de 
accesare independenta.  
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 Elementele de noutate si originalitate: 
Consideram ca un element care contribuie la succesul acestui centru este ca inca din faza 

de recrutare a tinerilor pentru intrarea in centru si apoi la admitere, tinerii sunt informati si 
constientizati ca este un serviciu cu durata limitata (media 1 an) si deci, de la inceput se lucreaza 
cu ei pentru a face planul pentru momentul cand ies din centru. Se insista pe importanta unui loc 
de munca si rolul pe care participarea activa la educatie si toate activitatile din centru il au pentru 
iesire de succes din Centru Rezidential. Astfel, au timp un an sa se familiarizeze, sa puna intrebari, 
sa se gandeasca si sa fie pregatiti pentru momentul iesirii din centru. Au parte de un program 
intensiv de dezvoltare de abilitati de viata independenta (consolidare a abilitatilor cu care vin si 
invatare a celor care lipsesc, de ex. educatie financiara de baza).  

Un alt element de noutate este faptul ca periodic In cadrul centrului sunt organizate 
workshop-uri tematice precum fotografie si film, floristica, creativitate, nutritie si dieta 
echilibrata, la care tinerii participa cu placere. Consideram ca aceste activitati ii ajuta sa iasa din 
zona lor de persoana dezavantajata si sa isi re-evalueze potentialul si aspiratiile pentru a face si 
altceva decat zona limitata in care erau.  De asemenea, tinerii sunt incurajati sa se implice In 
activitatile desfasurate In cadrul centrului printr-o serie de masuri pozitive precum organizarea 
lunara a unei iesiri la cinematograf sau pizza, prin organizarea de excursii la munte sau In alte 
locatii turistice, prin activitati tematice precum iesirea la cumparaturi, meciuri sportive sau 
evenimente locale, atat pentru a dezvolta abilitatile sociale in comunitate, invatarea de buna 
purtare in societate dar si pentru a le da o alta latura a vietii pe care o pot avea daca se incadreaza 
in munca.  
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

Anual, aproximativ 90% dintre tinerii beneficiari finalizeaza cu succes cursul sau nivelul 
educational in care este inscris si aproximativ 80% dintre acestia se incadreaza in munca in 
ultimele luni de rezidenta in centru. Tinerii care lucreaza isi gasesc, independent sau cu ajutorul 
asistentului social sau al angajatorului, o locuinta unde sa traiasca decent. Impactul in comunitate 
este mare intrucat acesti tineri vor duce o viata decenta si recurenta pentru servicii sociale sau 
delincventa va fi redusa, ei fiind pregatiti sa isi mentina un loc de munca dar si sa fie capabili sa 
acceseze serviciile necesare in caz de greutati pentru prevenire. 
 Alte aspecte: 

In perioada cand acesti tineri sunt la Centrul Rezidential beneficiaza, cei care pot si doresc 
de cursuri de baza de limba germana facute cu voluntari nativi de germana. Consideram ca 
achiziile de cunostinte de baza de limba straina ii fac mai competitivi pe piata muncii. De 
asemenea, pentru tinerii care au dificultati la scris- citit-socotit ii ajutam sa recupereze, intr-un 
mediu prietenesc si privat pentru a le creste stima de sine si a remedia intarzierile. 

 Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

 Drumul Regimentului, Nr.20d, Sector 1, Bucuresti, 

 Nr. Tel: 0311076981, www.concordia.org.ro      

   

 

http://www.concordia.org.ro/
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Locuinta Sociala Sfantul Paul – Organizatia Umanitara Concordia, Bucuresti 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Organizatia Umanitara Concordia 
 

 Denumirea serviciului social:  
Locuinta Sociala Sfantul Paul 
 

 Tipul serviciului social:  
Locuinta sociala este un serviciu social cu cazare, pe durata determinata pentru persoane 
adulte 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
Evaluarea beneficiarului se realizeaza de catre asistentul social si vizeaza situatia sociala, 

familiala, profesionala si medicale a acestuia. La intrarea in locuinta sociala i se aloca locul si 
camera. Exista camere de 1, 2 sau 3 locuri si au intreaga libertate de a se organiza in camera. 
Centrul are bucatarii si spatii de depozitare alimente dar sunt beneficiari care inca din perioada 
in care stau in locuinta sociala prefera sa isi cumpere frigider, televizor sau alte echipamente. 
Beneficiarii sunt incurajati sa isi gateasca atat pentru a avea o alimentatie diversa, sanatoasa dar 
si pentru a economisi o parte din venit. De asemenea, sunt consiliati, de asistentul social in 
vederea medierii relatiei cu familia, acolo unde aceasta exista si in vederea gestionarii corecte si 
eficiente a venitului, pentru ca acestia sa invete deprinderea de a economisi o parte din venit si 
pentru a reusi sa isi gestioneze bine veniturile. Asistentul social ii informeaza si ajuta, unde este 
cazul, pentru ca toti beneficiarii sa fie inscrisi la medici de familie si sa aiba efectuate analizele 
anual si acces la serviciile medicale, de asemenea sunt instruiti si sustinuti sa isi aduca la zi toate 
actele personale si sa cunoasca rolul si responsabilitatile diferitelor autoritati locale. In toata 
activitatea noastra ajutam beneficiarii sa fie independenti si doar daca intampina dificultati sunt 
ajutati. In ceea ce priveste partea de munca, exista si o monitorizare a locului de munca si 
sprijinirea persoanelor sa urmeze cursuri de calificare sau sa isi gaseasca locuri de munca mai 
bune, pentru cei care au potential si sunt dornici sa progreseze. Acest serviciu social este extrem 
de necesar pentru ca fara o locuinta sociala, in special in prima luna cand nu au salariu, nu pot sa 
aiba nimic. Fiind adulti si avand ca scop acumularea, consolidarea sau intarirea abilitatilor de 
viata independenta si fiind incadrati in munca, schema de personal este redusa si deci, costurile 
aferente acestui serviciu sunt reduse comparativ cu impactul social. In plus, persoanele rezidente 
contribuie cu 200 lei/luna si deci, parte din servicii sunt acoperite din aceasta suma. 
 
 Elementele de noutate si originalitate: 

Locuinta sociala Sfantul Paul are o abordare participativa si de tip colaborare cu beneficiarii 
dn acest centru atat in ceea ce priveste viata centrului cat si viata lor personala. Centrul are 3 
paliere si se organizeaza cel putin o intalnire a rezidentilor de pe fiecare etaj pentru a discuta 
aspectele care trebuiesc schimbate, curatenia in spatiile comune, diferite evenimente care se 
organizeaza si se iau decizii de grup. Oricine poate sa vina cu propuneri, sugestii sau modificari si 
se analizeaza in grup, deschis. Aceasta abordare ii ajuta nu numai in viata din centru dar si la 
munca. Un alt element care contribuie la formarea persoanelor pentru viata dupa locuinta sociala 
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este faptul ca fiecare persoana stie ca trebuie sa economiseasca lunar. Cateva persoane au reusit 
sa depuna dosarul pentru locuinta prin programul "prima casa". Este o adordare sanatoasa care ii 
formeaza pe acesti tineri sa isi gestioneze mai bine veniturile si sa isi stabileasca obiective pe 
termen mediu si lung si astfel sunt mai interesati sa munceasca sau sa faca cursuri pentru a ocupa 
posturi mai bine platite. Alt element de originalitate este crearea unui nucleu functional, format 
din beneficiar, furnizor de servicii sociale si angajator pentru scopul de a asigura o incluziune 
profesionala pozitiva si mentinerea in munca a persoanelor beneficiare de servicii sociale si 
castigarea independentei. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

In cadrul serviciului social Locuinta Sociala Sfantul Paul toti beneficiarii lucreaza si isi 
pastreaza locul de munca si deci, din persoane asistate social au devenit si raman persoane 
contributoare. Majoritatea reusesc sa economiseasca si cativa, putini in acest moment, reusesc sa 
isi cumpere locuinta. Dupa iesirea din locuinta sociala, aceste persoane sunt apte sa se intretina 
pe ei si chiar familia lor si au achizitionat abilitatile necesare pentru a nu reveni in sistemul de 
asistenta sociala. Angajatorii unde lucreaza acesti tineri, in marea lor majoritate, sunt extrem de 
multumiti caci pe langa un angajat primesc si sprijin specializat (consiliere) in situatiile in care 
apar conflice sau intazieri la munca. Si astfel, atat angajatorul cat si Organizatia Umanitara 
Concordia, prin locuinta sociala colaboreaza pentru a sustine beneficiarul sa continue munca si sa 
se adapteze in colectivul de munca si cu normele sociale. Impactul asupra comunitatii este mare 
intrucat anual cel putin 30 persoane care anterior au fost in centre de plasament, penitenciar, pe 
strada, etc lucreaza si isi mentin locul de munca si atfel, contribuim la reducerea costurilor de 
asistenta sociala. Dar cel mai important rezultat este ca aceste persoane traiesc o viata decenta. 

 
 Alte aspecte: 

Beneficiarii sunt incurajati sa intreprinda acte de voluntariat in comunitate (plantarea de 
pomi , colectarea deseurilor din parcuri sau paduri, dezapezirea drumurilor din apropierea 
locuintei). Organizam periodic vizionarea unor piese de teatru sau spectacol de opera sau balet. 
Acest demers are ca scop facilitarea beneficiarului la cultura, dar si pentru a invata bunele 
maniere in societate. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Drumul Regimentului, Nr.20d, Sector1, Bucuresti, 

Nr. Tel: 0311076981 

www.concordia.org.ro    

  

    

 

http://www.concordia.org.ro/
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Centrul de ingrijiri la domiciliu – SPAS Gherla, jud.Cluj 

 

 Denumirea furnizorului de servicii sociale:  
Serviciul Public de Asistenta Sociala-Gherla, jud. Cluj 
 

 Denumirea serviciului social:  
Centrul de ingrijiri la domiciliu 
 

 Tipul serviciului social:  
Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, persoane cu dizabilitati, persoane 
aflate in situatie de dependenta 
 

 Descrierea modelului de buna practica: 
 1. Cadrul legal de organizare si functionare 
  Serviciul social ""Centrul de ingrijiri la domiciliu"" functioneaza cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 
292/2011, Legea nr. 17/2000, Legea nr.448/2006, cu modificarile ulterioare, precum si a altor 
acte normative secundare aplicabile domeniului si a prevederilor Legii nr. 197 din 1 noiembrie 
2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, Ordinului nr.2126/05.11.2014, 
privind aprobarea Standardelor minime de calitate – Anexa nr.8 - Standarde minime de calitate 
pentru serviciile de ingrijiri la domiciliu pentru persoane varstnice. 

  Centrul de ingrijire la domiciliu a obtinut in octombrie 2017 Licenta de functionare, emisa 
pentru o perioada de 5 ani. 

2. Necesitatea si importanta serviciilor oferite 
  Serviciile centrului de ingrijiri au un rol important avand in vedere problemele cu care se 

confrunta persoanele bolnave sau persoanele de varsta a treia.  
In urma unei evaluari pe raza adminsitrativ-teritoriala a municipiului Gherla, s-au identificat 

mai multe probleme cu care se confrunta varstnicii. Analizand raspunsurile la intrebarea „Care 
credeti ca este cea mai mare problema cu care se confrunta un varstnic”, ei au descris problemele 
cu care se confrunta, conturandu-se patru categorii majore, acestea fiind  boala, singuratatea, 
lipsa familiei si saracia.  

Rezultatul obtinut demonstreaza ca persoanele varstnice au nevoie de ajutor si sustinere 
continua atat din partea familiei, al mediului in care traiesc, cat si din partea specialistilor. 

Avand in vedere importanta mentinerii persoanei varstnice in mediul sau de viata, masura 
de sprijin prioritara acordata trebuie sa fie reprezentata de ingrijirea la domiciliu. 

3. Functionare - Servicii oferite 
Centrul functioneaza in spatiul propriu al furnizorului de servicii sociale si este compus din: 

 - o sala de primire a beneficiarilor; 
 - birou pentru personalul de specialitate; 
 - sala de gimnastica dotata cu aparate destinate activitatilor de recuperare; 
 - spatiu pentru materiale de curatenie; 
 - baie. 
Personalul care furnizeaza servicii sociale este calificat, cu studii de specialitate in domeniul 

social si medical. 
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Echipa multidisciplinara este formata din: sef serviciu SPAS/sef centru, 1 medic, 2 asistenti 
medicali, 1 asistent social si 6 ingrijitori la domiciliu. 

     Pentru imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice dependente Centrul de ingrijiri 
la domiciliu ofera urmatoarele servicii: 
o monitorizarea functiilor vitale; 
o ajutor pentru activitatile de baza ale vietii zilnice – igiena corporala, imbracare si  dezbracare, 

igiena eliminarilor, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasare in interior, 
comunicare); 

o ajutor pentru activitatile instrumentale ale vietii zilnice - (prepararea hranei sau livrarea 
acesteia, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, insotirea in mijloacele de transport, 
facilitarea deplasarii in exterior, companie, activitati de administrare si gestionare a bunurilor, 
activitati de petrecere a timpului liber); 

o efectuarea tratamentelor conform indicatiilor medicale; 
o educatie pentru sanatatea beneficiarului si familiei acestuia; 
o supravegherea beneficiarului care participa la gimnastica recuperatorie. 

4. Accesarea si acordarea serviciilor Centrului de ingrijiri la domiciliu 
  Serviciile sociale se acorda la cererea persoanei varstnice interesate sau a reprezentantului 

legal al acesteia. 
Serviciile de ingrijiri la domiciliu se acorda pe baza de recomandare pentru ingrijiri la domiciliu, 
recomandare facuta de catre medicul de familie.  
Dreptul la servicii sociale se stabileste pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor 
prevazute in grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice (conform H.G. Nr. 886 
din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor 
varstnice). 
Tipurile de servicii recomandate pentru a fi acordate la domiciliu se stabilesc pe baza evaluarii 
nevoilor si incadrarii in grade de dependenta, a situatiei economice si sociale a persoanei 
varstnice.  
Pentru evaluarea nevoilor persoanelor varstnice se utilizeaza Fisa de evaluare sociomedicala – 
geriatrica (conform H.G. 886/2000). 
Centrul de ingrijiri la domiciliu asigura beneficiarilor serviciile necesare, in baza unui contract de 
servicii incheiat in conditiile prevederilor legale (Ordinul Ministerului Muncii nr.73/2005). 
Serviciul este acordat gratuit pentru toate categoriile de beneficiari, activitatile si serviciile sunt 
motivate de scopul de a raspunde unei nevoi sociale, pentru imbunatatirea calitatii vietii a 
persoanelor varstnice. 
In prezent sunt 115 persoane inscrise, pentru a beneficia de serviciile centrului.  
Toti cei inscrisi sunt vizitati periodic, conform planificarii, de catre medicul si asistentii medicali 
ai centrului pentru monitorizarea parametrilor fiziologici. 
Din totalul beneficiarilor, 42 beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu, servicii stabilite pe 
baza evaluarii nevoilor individuale si incadrarii in grade de dependenta a persoanei, precum si in 
baza planului individualizat de asistenta si ingrijire.  

La recomandarea medicilor de specialitate, 16 beneficiari participa la gimnastica 
recuperatorie in sala amenajata a centrului, sub supravegherea personalului medical propriu. 

Serviciul monitorizeaza atat activitatile aferente ingrijirii personale la domiciliu cat si 
situatia beneficiarilor si gradul de satisfactie ai acestora cu privire la activitatile desfasurate. 
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 Elementele de noutate si originalitate: 
 

Elemente de noutate/originalitate in serviciile sociale furnizate de catre Centrul de 
ingrijiri la domiciliu, care au scopul de a produce o schimbare sociala in sensul unei imbunatatiri 
a situatiei existente si a unei cresteri a calitatii vietii persoanelor varstnice dependente constau 
in urmatoarele: 
1. - participarea directa a varstnicilor in definirea prioritatilor, a problemelor sociale ale acestora 
si a solutiilor la respectiva problema sociala – beneficiarii sunt incurajati sa participe activ la 
evaluari/reevaluari, sa-si exprime preferintele si dorintele. 
2. - serviciile acordate de centrul de ingrijiri sunt gratuite – cheltuielile fiind suportate in intregime 
din bugetul local al Municipiului Gherla - activitatile si serviciile sunt motivate de scopul de a 
raspunde unei nevoi sociale, pentru prelungirea si imbunatatirea calitatii vietii, promovarea 
participarii sociale active si demne a persoanelor  varstnice; 
3. - serviciile acordate au potentialul de a produce o schimbare sociala cu impact direct asupra 
participarii sociale active si demne a persoanelor varstnice - avand in vedere importanta 
mentinerii persoanei varstnice in mediul sau de viata, masura de sprijin prioritara acordata trebuie 
sa fie reprezentata de ingrijirea la domiciliu, iar in camine sa ajunga doar varstnicii care au nevoie 
si de asistenta medicala. 
4.- varstnicii sunt antrenati in diferite activitati pentru prevenirea, inlaturarea sedentarismului, 
depresiei, a sentimentului singuratatii si a inutilitatii ( plimbari, iesiri impreuna cu ingrijitorul la 
domiciliu, la efectuarea de cumparaturi - din magazine, piata agro-alimentara, etc.) 
5. – consilierea varstnicului si a familiei acestuia pentru o viata sanatoasa si o alimentatie 
sanatoasa - consiliere efectuata de catre personalul medical al centrului. 
 
 Rezultatul si impactul serviciului social asupra beneficiarilor si comunitatii: 

 
• Scaderea numarului de persoane varstnice care necesita institutionalizare. 
• Imbunatatirea calitatii vietii, a starii de sanatate atat fizice cat si a igienei mentale, cu 

pastrarea independentei maxim posibile in raport cu conditia proprie. 
• Beneficiarii serviciilor sociale se bucura de un comfort fizic sporit, recapata demnitatea 

umana, prin serviciile oferite sunt prevenite aparitiile bolilor datorate igienei precare, 
saraciei, singuratatii, cum sunt bolile infectioase, subnutritia, depresiile, etc. 

• Diferitele probleme administrative ale beneficiarilor sunt rezolvate la timp si cu un cost si 
efort minim din partea lor, asigurandu-le o integrare mai buna in societate.       

• Rezultate asteptate :  
• pe termen scurt :  
- prevenirea aparitiei bolilor datorate igienei precare, saraciei, singuratatii; 
- imbunatatirea starii de sanatate, prevenirea imbolnavirilor; 
- obtinerea echilibrului pentru mers, si a gestualitatii uzuale; 
- obtinerea unei independente si a sigurantei mai mari. 
• pe termen mediu :    
- imbunatatirea calitatii vietii, implicarea in viata civica; 
- inaintare in varsta in conditii optime de sanatate; 
- reglarea emotionala, bunastare psihologica, autonomie in viata. 
• pe termen lung :  
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- scaderea numarului de persoane varstnice care necesita institutionalizare; 
- prelungirea si imbunatatirea calitatii vietii, promovarea participarii sociale active si demne 

a persoanelor varstnice. 
 

 Alte aspecte: 

  La 20 octombrie 2011, conform datelor Institutului National de Statistica populatia municipiului 
Gherla a fost de 20.982 locuitori, din care 3.030 de locuitori cu varsta de peste 65 de ani, 
reprezentand un procent de 14% din numarul total al locuitorilor (Sursa INSSE – Recensamantul 
populatiei 2011), dar putem observa ca numarul persoanelor varstnice fara sprijin familial este in 
continua crestere, mai ales din cauza migratiei in masa peste hotare a populatiei active. 

  In trecut familia extinsa oferea membrilor ei siguranta, dar astazi membrii familiilor sunt 
coplesiti de problemele vietii cotidiene, iar cei mai afectati sunt batranii. Din cauza problemelor 
de sanatate activitatea lor este ingreunata. Capacitatea lor fizica fiind diminuata, au o viata mai 
putin activa din punct de vedere social, care constituie o problema mai grava la varstnicii care 
locuiesc singuri si nu au nici vizitatori. Acestia sunt extrem de sensibili si vulnerabili si sufera din 
cauza singuratatii. In cazul acestor varstnici riscul marginalizarii si excluziunii sociale este mult 
mai ridicat. Sunt batrani care si-au pierdut abilitatile pentru activitatile zilnice si se confrunta cu 
probleme de sanatate multiple. Se simt inutili si traiesc cu sentimentul ca sunt exclusi din viata 
sociala. 

La ora actuala pentru multi varstnici centrele rezidentiale sunt singura alternativa, insa ca sa 
prinda un loc intr-un camin, varstnicii stau pe liste de asteptare. 

Persoanele varstnice sunt o categorie de persoane defavorizate si stigmatizate de catre o mare 
parte din societate. Ei sunt considerati persoane inutile, un fel de “ghimpe” in viata tinerilor, 
spunem ca se imbolnavesc usor si stau tot timpul in pat, ca se plang de mila, uita tot, nu mai sunt 
in stare de nimic.  

Persoanele varstnice trebuie ajutate ca sa se poata simti utile si sa aiba o batranete demna. 
Trebuie sa ne reeducam pe noi pentru a le depasi prejudecatile si a “privi cu alti ochi” oamenii 
varstnici. 

Trebuie sa avem respect pentru pentru varstnici si pentru contributiile lor in societate.  

Diversificarea serviciilor sociale si cresterea calitatii serviciilor existente trebuie sa reprezinte un 
obiectiv important in domeniul protectiei sociale.  

Prin serviciile sociale acordate, Centrul de ingrijiri la domiciliu isi asuma un rol social important, 
servind cauza unor grupuri dezavantajate ale societatii, reprezentat de persoane varstnice. 

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa: 

Str.Bobilna, Nr.2, Cod Postal 405300, Municipiul Gherla, Jud Cluj,  

Nr. Tel: 0264241926 

www.gherla.ro  

   

http://www.gherla.ro/
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Materialul cuprins in prezentul Ghid a fost editat de către Directia Politici 
Servicii Sociale din cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. 

Multumim tuturor furnizorilor publici si privati care au raspuns invitatiei de 
participare la concurs si s-au inscris on-line in aplicatia concursului „100 de 
exemple de bune practici in serviciile sociale din Romania”. 

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale adreseaza felicitari castigatorilor care au 
infiintat si dezvoltat servicii sociale considerate modele de buna practica in 
domeniul in care activeaza si care au reusit cu profesionalism si 
responsabilitate sa imbunatateasca calitatea serviciilor sociale oferite. 
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