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Anul 2003 a fost anul in care programele principale ale organizatiei au fost consolidate
cu noi proiecte rezultate la final de an fiind: 100 de batrani care au beneficiat de asistenta
sociala si hrana calda pe tot parcursul anului, reintegrarea in familiile naturale a 14 copii cu
deficiente din Centrul de Plasment Prescolar pentru Copii cu Deficienta din Baia Mare, 8 copii
cu deficiente minore gazduiti de familii foster in cele 2 case de tip familial ale organizatiei, 45
de voluntari instruiti si implicati in activitati sociale pentru grupurile defavorizate, 114 de
voluntari implicati in actiuni comunitare de scurta durata.

Programul de asistenta a persoanelor varstnice cu venituri mici:

“Centrul Social Multifunctional” infiintat in 1997 in parteneriat cu Primaria
Municipiului Baia Mare, Episcopia Maramuresului si Satmarului, Universitatea de Nord si
Crucea Rosie vine in ajutorul acestei categorii defavorizate. Proiectul initial a avut ca finalitate
amenajarea Centrului de Zi pentru varstnici, cantinei sociale, cabinetului stomatologic si
organizarea Retelei de Asistenta Sociala la Domiciliu pentru cei 50 de beneficiari.
Activitatile Centrului Social Multifunctional ASSOC, vizeaza asistenta sociala a unui
numar de 220 de persoane varstnice asistate. Dintre acestia 100 de persoane cu venituri mici
sau fara venituri, cu diferite dizabilitati, persoanele singure primesc o masa calda zilnic, atat la
Centru cat si la domiciliu. Din cele 100 de persoane, 66 vin sa-si ridice hrana de la Cantina
ASSOC, iar la restul de 34 de persoane varstnice masa le este servita de catre o echipa care se
deplaseaza la domiciliul acestora.

Serviciile de asistenta sociala acordate persoanelor varstnice asistate sunt urmatoarele:

-› servicii de reintegrare sociala a varstnicilor (Centrul Social Multifunctional, vizite la
domiciliu);
-› o masa calda pe zi in zilele lucratoare si hrana rece pentru sfarsitul de saptamana;
-› asistenta sociala la domiciliu, activitati de indrumare si consiliere sociala;

-› activitati de grup in cadrul Centrului de Zi;
-› asistenta medicala la domiciliul pacientului;
-› asistenta stomatologica, medicamente gratuite;
-› asistenta spirituala (consiliere religioasa, marturisire la domiciliu, slujbe);
-› mentinerea legaturii cu rudele persoanelor asistate;
-› insotire (spital, mici plimbari);
-› servicii de voluntariat la cerere (curatenie, igiena personala pentru persoanele
imobilizate, achitarea taxelor lunare, cumparaturi, administrare de medicamente, etc).

Programul de protectie a copilului:

In acest domeniu cautam sa oferim solutii alternative pentru copiii institutionalizati prin:

Casele de tip familial “ Seva “ si ”Acasa” – ofera un camin si familii foster pentru 8
copii care provin din institutiile de ocrotire pentru copii cu nevoi speciale din judet. Proiectele
ofera sprijin acestora pana la varsta majoratului. Acesti copii inregistreaza progrese atat in
evolutia lor pe plan psihologic cat si din punctul de vedere al integrarii sociale.

Dezinstitutionalizare: “Asistenta maternala si preventie pentru copii cu nevoi
speciale” ofera alternative pentru cei 44 de copii din Centrul de Plasament pentru Copii
Prescolari cu Deficiente din Baia Mare constand in: reintegrare in familia naturala si plasament
in asistenta maternala. Pentru reducerea numarului de copii care intra in Centrul de Plasament,
este conceput un program de preventie a abandonului pentru 30 de familii aflate in dificultate,
avand copii cu deficiente.
Proiectul se desfasoara pe parcursul a 2 ani si este finantat de USAID/World Learning
prin programul Childnet.

Servicii de specialitate: Proiectul “VIATA” este gandit a fi un model de “buna
practica”, oferind servicii specializate pentru asistentii maternali si copiii luati in ingrijire de pe
teritoriul judetului Maramures. Paleta de servicii include consiliere psihologica, logopedie,
asistenta psihopedagogica, asistenta sociala.

Proiectul “Impreuna – deprinderi de viata”: pornind de la cunoasterea faptului ca
institutia da nastere unor forme de inadaptare sociala in randul tinerilor, propunem prin acest
proiect crearea unei structuri de sprijin care sa pregateasca vocational, social si emotional acei
tineri (cu varste intre 16 – 18 ani) care urmeaza sa aiba viata lor in afara institutiei.
Viata independenta si autonomia sunt scopurile planului personalizat de permanenta in
special pentru tinerii pentru care in reintegrarea in familia biologica/extinsa sau adoptiva, nu
reprezinta solutia adecvata sau posibila. Ambientul relational, moral, psihologic, modul in care
este amenajat spatiul de viata va fi intotdeauna o ocazie de invatare sociala a unor deprinderi
de convietuire si respect fata de sine si de ceilalti.
Lipsa unui reper in viata a acestor copii, cat si nesiguranta lor privind viitorul, ne fac sa
gandim proiectul ca un angajament de a asigura prin intermediul structurii de sprijin create,
cadrul formarii deprinderilor de viata adecvate adaptarii la traiul din afara institutiei.

Programul de voluntariat:

Infiintat in decembrie 1999 Centrul de Voluntariat, functioneaza ca un program de sine
statator pentru responsabilizarea locuitorilor in vederea implicarii in rezolvarea problemelor
comunitare.
Activitatile de baza desfasurate sunt: recrutarea, instruirea si plasarea voluntarilor
alaturi de consultanta acordata acelor organizatii care doresc sa dezvolte programe proprii de
voluntariat.

Performantele Centrului in 2003 sunt:

-› extinderea bazei de date cu persoanele dispuse sa desfasoare activitati de voluntariat;
-› instruirea a 42 de voluntari in diferite domenii (asistarea persoanelor varstnice, ingrijirea
persoanelor cu dizabilitati, programe educative pentru copii);
-› instruirea a 40 de organizatii in vederea dezvoltarii de programe proprii de voluntariat;
-› implicarea a 114 de voluntari in actiuni comunitare organizate cu ocazia “Saptamanii
Voluntariatului” (10-16 mai)

Proiectul major derulat in 2003: „Programe proprii de voluntariat pentru ONG-urile
din Maramures” urmareste dezvoltarea serviciilor Centrului de Voluntariat Baia Mare cu o
noua componenta: intarirea capacitatii ONG-urilor din judetul Maramures, de a mobiliza
resurse umane la nivel local pentru rezolvarea problemelor comunitare.
In urma participarii la atelierele de lucru propuse, 40 de organizatii selectate din judet
vor dezvolta programe de voluntariat proprii. Faza de activare a acestor programe, a cuprins
organizarea de actiuni voluntare care sa raspunda nevoilor comunitatilor in care aceste
organizatii isi desfasoara activitatea.
La finalul perioadei de implementare prevazuta in proiect, cele 40 de organizatii au
recrutat in total 1505 voluntari care au participat in cele 48 de actiuni de mai lunga sau mai
scurta durata in localitatile Baia Mare, Baia Sprie, Borsa, Bozanta Mare, Ieud, Ilba, Viseu de
Sus, Vadul Izei, Rozavlea, Sasar, Targu-Lapus, Tautii de Sus. Recompensarea celor mai reusite
actiuni a avut loc in 5 decembrie, cu ocazia Zilei Internationale a Voluntarilor, moment in care
au fost alocate premii atat organizatiilor cat si voluntarilor acestora (300 de tricouri
inscriptionate).
Pe termen lung, organizatiile participante vor detine “proprietatea” asupra programelor
cat si asupra voluntarilor. La nivelul politicilor de voluntariat, proiectul a avut o contributie
remarcabila. Promovand proceduri si sisteme manageriale unificate, organizatiile participante
au adoptat aceste politici urmand ca pe viitor sa actioneze la aceleasi standarde.

