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Anul 2004 a insemnat pentru organizatia noastra, oportunitatea de a desfasura noi activitati in 

cadrul a doua proiecte care au avut un mare impact asupra celor care au beneficiat de pe urma 

lor. Este vorba despre proiectul :“Centrul de servicii Necesar”,  axat pe educarea persoanelor 

aflate in nevoi de satisfacere a trebuintelor de zi cu zi, iar proiectul“Servicii pentru maternitati” 

avand ca menire oferirea unor interventii de specialitate orientate spre nevoile speciale ale 

copiilor in dificultati, precum si spre personalul ce se ocupa de acestia.  

 

I. Activitati desfasurate in cadrul proiectului “Centrul Social Multifunctional”- 

programul de protectie sociala a persoanelor varstnice. 

 

Reamintim obiectivele acestui proiect: 

- organizarea unei structuri de servicii sociale in comunitate, imbunatatirea conditiilor de 

viata a grupurilor defavorizate (varsta a III-a). 

- funcţionarea unui Centru Social Multifunctional care ofera servicii sociale cu caracter 

primar si specializat dupa cum urmeaza: cantina sociala; cabinet stomatologic; centru de 

zi pentru batrani; mini-biblioteca; indrumare consiliere si asistenta medicala (masurarea 

tensiunii arteriale, tratament la cerere); indrumare si consiliere sociala; indrumare si 

coordonare privind practica de specialitate in asistenta sociala a persoanelor de varsta a 

III-a 

 

Rezultatele asteptate au fost atinse astfel: 

-› 227 de persoane varstnice si nedeplasabile cu venituri mici au fost evaluati socio-medical; 

-› 100 de persoane beneficiaza de hrana zilnic, dintre care : 66 de persoane varstnice isi ridica 

hrana de la cantina ASSOC si 34 de persoane varstnice beneficiaza de transportul hranei la 

domiciliu; 

-› 136 au beneficiat de consiliere sociala si indrumare; 

-› 114 persoane varstnice au beneficiat de servicii la domiciliu (asistenta medicala, plata 



taxelor lunare); 

-› 37 de persoane varstnice au beneficiat de asistenta stomatologica; 

-› 6 persoane varstnice au beneficiat de ingrijiri la domiciliu0 

 

II. Activitati desfasurate in cadrul proiectului : “Servicii de specialitate pentru copii 

si asistenti maternali” – VIATA  

 

Reamintim obiectivele proiectului: 

- formarea continua a echipei pluridisciplinare din proiect si a asistentului maternal; 

- asistarea procesului de adaptare al copilului plasat, incredintat in asistenta maternala; 

- terapia individuala a dificultatilor emotionale, cognitive, comportamentale sau de 

comunicare ale  copiilor aflati in asistenta maternala; 

- formarea de grupuri de suport pentru asistentii maternali; 

- favorizarea demersurilor administrative pentru asistentii maternali si copii in vederea 

integrarii sociale ale copiilor. 

 

Rezultatele asteptate au fost atinse astfel: 

-› 8  terapii finalizate; 

-› 50 de copii cu terapia in lucru; 

-› 35 copii au terapia intrerupta; 

-› 50 de asistenti maternali consiliati saptamanal; 

-› 93 de copii au fost evaluati psiho-social.  

 

III. Activitati desfasurate in cadrul proiectului “Asistenta maternala si preventie 

pentru copii cu nevoi speciale” 

 

Reamintim obiectivele proiectului : 

- reducerea numarului de copii cu 60% din C.P.C.D. si imbunatatirea calitatii vietii acestora, 

prin plasarea lor in familii de asistenti maternali si reintegrarea a 5 copii in familiile lor 

naturale; 

- reducerea numarului de copii care intra in C.P.C.D., prin crearea unui program de prevenire 



a instituţionalizarii pentru 30 de familii; 

- dezvoltarea unei structuri de sprijin profesional pentru asistentii maternali 

 

Rezultatele aşteptate au  fost atinse astfel: 

-› au fost reintegrati in familia naturala 15 copii; 

-› au fost plasati la asistenti maternali 16 copii; 

-› au fost gasite solutii pentru alti 2 copii; 

-› au fost formati 23 de asistenti maternali; 

-› s-a prevenit institutionalizarea pentru 57 de copii cu nevoi speciale; 

-› s-au realizat pliante, afise cu obiectivele proiectului, promovarea serviciilor; 

-› la finalul proiectului in Centrul de Plasament au ramas 11 copii. Pe cat a fost posibil, copiii cu 

nevoi speciale au fost plasati impreuna cu fratii lor in aceeasi familie.  

 

IV. Activitati desfasurate in cadrul proiectului: “Centrul de servicii Necesar” 

 

Reamintim obiectivele proiectului : 

- cresterea gradului de imunitate a organismului prin alimentatie, igiena si curatirea mediului 

inconjurator. 

- formarea, stimularea si dezvoltarea unor deprinderi de asigurare a unui minim de confort psihic 

si fizic; 

- asigurarea sanatatii prin igiena corporala prin elaborarea si implementarea de programe 

educative;  

 

Rezultatele asteptate au fost atinse astfel: 

-› 412 de beneficiari au fost selectati si evaluati social; 

-› 242 de copii sunt inclusi in activitatile de alfabetizare; 

-› 170 de adulti au participat la intalnirile de grup; 

-› 93 de copii au fost evaluati psiho-social; 

 

 

 



V. Activitati desfasurate in cadrul proiectului: “Impreuna - deprinderi de viata” 

 

Reamintim obiectivele proiectului: 

- 15% din tineri vor beneficia de alternative familiale; 

- 50% din tinerii din centrele de plasament, cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, vor beneficia de 

servicii pentru  formarea deprinderilor de viata; 

- scaderea numarului de copii institutionalizati in judetul Maramures; 

- cresterea eficacitatii serviciilor de bunastarea copilului in judetul Maramures prin pregatirea 

personalului DPC si a catorva ONG-uri locale si oferirea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea  

deprinderilor de viata; 

- cresterea numarului serviciilor alternative bazate pe comunitate prin promovarea centrelor de 

instruire profesionala si a locuintelor independente asistate in judetul Maramures.  

 

Rezultatele asteptate au fost atinse astfel: 

-› au fost reintegrati in familia naturala 28 de tineri; 

-› au fost instruiti in deprinderi de viata 128 de tineri; 

-› s-au gasit locuri de munca pentru 37 de tineri; 

-› s-au gasit solutii pentru locuinte independente la 17 tineri; 

-› au absolvit cursuri specializate de meserii 3 tineri; 

-› au fost consiliati si monitorizati scolar 137 de tineri; 

-› au fost consiliati si monitorizati  profesional 76 de tineri; 

-› s-au organizat cursuri de instruire pe tema deprinderilor de viata pentru 10 educatori din 

centrele de plasament unde s-a lucrat cu tinerii 

-› s-au inchis dosarele de institutionalizare pentru un numar de 45 de tineri;  

-› s-au realizat pliante, afise cu obiectivele proiectului, promovarea serviciilor 

 

VI. Activitati desfasurate in cadrul proiectului: “Servicii pentru maternitati” 

 

Reamintim obiectivele proiectului: 

- reducerea abandonului si oferirea de alternative familiale prin : centru maternal, asistenta 

maternala in regim de urgenta, reintegrari si adoptie nationala; 



- furnizarea de training si sprijin profesional pentru asistentii maternali profesionisti, familii 

adoptive, familii din comunitate, alti profesionisti din protectia copilului si voluntari; 

- renovarea unui spatiu din cadrul organizatiei pentru desfăşurarea activitatilor de reabilitare 

pentru copii cu deficiente; 

- oferirea unor interventii de specialitate pluridisciplinare orientate spre nevoile speciale ale 

copiilor cu deficiente. 

 

Rezultatele asteptate au fost atinse astfel: 

-› s-a deschis un Centru Maternal unde au fost ingrijiti 4 copii cu mamele lor; 

-› 1 mama a beneficiat de integrare sociala; 

-› au fost selectati, evaluati si formati  20 de asistenti maternali profesionisti; 

-› 12 copii din maternitati au fost plasati la asistenti maternali; 

-› 6 copii din maternitati fost reintegrati; 

-› au fost identificate si evaluate 3 familii adoptive; 

-› s-a clarificat situatia juridica pentru 3 copii din maternitati; 

-› 19 persoane (asistenti maternali, familii adoptive, familii din comunitate) au participat la 

grupuri lunare de suport in baza unui plan de lucru, beneficiind treptat si de consiliere 

individuala; 

-› 19 copii cu deficiente (autism) beneficiaza de terapii individuale psihologice, logopedice, 

kinetoterapeutice 

-› s-au realizat pliante, afise cu obiectivele proiectului si pentru promovarea serviciilor.  

 

VII. Activitati desfasurate in cadrul proiectului: “Centrul de plasament de tip familial 

urban SEVA” 

 

Reamintim obiectivele proiectului: 

- determinarea in cadrul Centrului de Plasament Copii Prescolari cu Deficiente Baia Mare, a unor 

copii cu dizabilitati usore si plasarea lor in structura diferita, de tip familial, care sa ofere 

conditiile unor ameliorari a tulburarilor de comportament, permitand o scolarizare normala sau 

frecventarea unei scoli speciale urmate in viitor de plasamentul familial de durata. 

 



Rezultatele asteptate au fost atinse astfel: 

-› existenta unei vieti familiale normale in mijlocul grupului; 

-› toti copiii au situaţia juridica clarificata; 

-› 2 copii au fost adoptati; 

-› toti copiii frecventeaza invatamantul de masa; 

-› exista progrese masurabile inregistrate in evolutia fizica, psihologica, sociala si emotionala a 

copiilor. 

 

VIII. Activitati desfasurate in cadrul proiectului: “Acasa” 

 

Reamintim obiectivele proiectului: 

- determinarea im,preuna cu autoritatile resonsabile, in cadrul centrelor de plasament a unui 

numar de 5 copii care sa beneficieze de viata familiala prin crearea unei structruri de acest tip.  

 

Rezultatele au fost atinse astfel: 

- existenta unei vieti familiale normale in mijlocul grupului  

- scolarizarea si socializarea cu alti copii 

- integrarea in familia largita a unei fetite 

- adoptia unei fetite 

 

XI. Activitati desfasurate in cadrul proiectului: “Centru de Voluntariat” 

 

Reamintim obiectivele proiectului: 

-› promovarea conceptului de voluntariat in vederea responsabilizarii cetatenilor si implicarea 

organizatiilor care doresc sa-si dezvolte programe proprii de voluntariat; 

-› recrutare instruire si plasare de voluntari. 

 

Rezultatele asteptate pana in momentul de fata: 

-› derularea unor evenimente cu traditie “Saptamana Nationala a Voluntariatului si Ziua 

Internationala a Voluntariatului”; 



-› implicarea a 50 de voluntari in proiectele si programele ASSOC; 

-› asistarea a 5 organizatii in a lucra cu voluntarii 


