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In anul 2007 fundatia noastra a reusit sa atraga finantatori pentru derularea unor noi proiecte 

care sa vina in ajutorul persoanelor in nevoie. 

Astfel, in anul 2007 ASSOC in parteneriat cu Biserica Nouapostolica Austria si D.G.A.S.P.C. 

Maramures a inceput proiectul Pinochio care presupune crearea unei case de tip familial cu destinatia 

casa de locuit pentru o familie de asistenti maternali care sa ingrijeasca 4-5 copii plasat.In prezent 

aceasta casa de tip familial este functionabila.  

 

1. Activitati desfasurate in cadrul proiectului “Centrul Social Multifuncţional”- programul de 

protectie sociala a persoanelor varstnice” 

 

Reamintim obiectivele proiectului:  

Organizarea unei structuri de servicii sociale in comunitate, imbunatatirea conditiilor de viata a grupurilor 

defavorizate (varsta a III-a). 

       Functionarea unui Centru Social Multifunctional care ofera servicii sociale cu caracter primar si 

specializat dupa cum urmeaza:  

-› cantină 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 aşteptate au fost atinse astfel: 

-› 80 de persoane varstnice  cu venituri mici au fost evaluati socio-medical; 

-› 100 de persoane beneficiaza de hrana zilnic dintre care: 65  de persoane varstnice isi ridica hrana de 

la cantina ASSOC, 35 de persoane varstnice beneficiaza de transportul hranei la domiciliu; 

-› 50 de persoane au beneficiat de consiliere sociala si indrumare; 

-› 20 de persoane varstnice au beneficiat de asistenta stomatologica. 



 

2. Activitati desfasurate in cadrul proiectului „Viata –Serviciul de specialitate pentru copii si 

asistenti maternali”  

  

Acest serviciu functioneaza din anul: 2002 

 

     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: 

     -› 25 de copii cu terapia in lucru; 

     -› 30 de asistenti maternali consiliati saptamanal; 

     -› 90 de copii au fost evaluati din punct de vedere terapeutic. 

 

3.  Activitati desfasurate in cadrul proiectului: „Servicii Sociale Intergarte”Sectia- Program de 

Recuperare pentru Copiii Cu Autism 

  

     Reamintim obiectivele proiectului:   

 -oferirea de asistenta copiilor care frecventeaza centrul; 

 -simularea psiho-senzorio-motorie; 

 -acordarea de training si suport familiei copilului autist; 

 -stimularea mentalitatii si atitudinii sociale fata de copiii cu nevoi speciale; 

         

Rezultatele asteptate au fost atinse astfel: 

    -› 3 membri de personal ai Centrului de Recuperare pentru copii cu autism si-au imbunatatit 

competentele profesionale; 

     -› 10 voluntari au  fost recrutati si formati; 

     -›25 de copii cu sindrom autist cu varsta intre 2,5 si 10 ani beneficieaza de simularea  psiho-

senzorio-motorie si familiile acestora de training si suport; 

 

 

 



4. Activitati desfasurate in cadrul proiectului “Centrul de plasament de tip familial urban SEVA”  

 

Perioada de derulare: 1999 - continua si in prezent. 

 

Reamintim obiectivele proiectului: 

        Determinarea in cadrul Centrului de Plasament Copii Prescolari cu Deficiente Baia Mare, a unor copii 

cu handicap usor 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 pana in prezent 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. 

 

5. Activitati desfasurate in cadrul proiectului “Acasa”  

 

Perioada de derulare: 1999 - continua si in prezent. 

Beneficiari: copii proveniti din centre de plasament intre: 6 si 15 ani 

 

Reamintim obiectivele proiectului: 

Determinarea impreuna cu autoritatile responsabile, in cadrul centrelor de plasament a unui numar de 

5 copii care sa beneficieze de viata familiala prin crearea unui structuri de acest tip 

 

Rezultatele pana in prezent au fost atinse astfel : 

-› existenta unei vieti familiale normale in mijlocul grupului, 

-› scolarizarea si socializarea copii; 

-› reintegrarea in familia largita a unei fetite; 

-› adoptia unei fetite. 

 

 

 

 

 



6. Activitati desfasurate in cadrul proiectului : “Servicii comunitare pentru persoane cu dizabilitati” 

 

Reamintim obiectivele proiectului:  

 Proiectul a fost realizat cu scopul  de a  crea un serviciu pe baze comunitare prin care sa fie 

spijinita reabilitarea si integrarea sociala cat mai completa a adultilor cu  dizabilitati si sprijinul 

familiilor acestora. 

 In prezent proiectul continua ca si serviciu acreditat sub denumirea: ”Terapie ocupationala 

pentru persoane adulte cu dizabilitati” in baza acordului de parteneriat intre organizatia ASSOC Baia 

Mare si DGASPC Maramures. 

 

 Rezultatele asteptate au fost atinse astfel: 

 -› 33 de persoane adulte cu dizabilitati au fost identificate, selectate si evaluate psiho-social si 

educational; 

 -› 6 voluntari au fost recrutati si implicati activ in activitatile proiectului; 

 -› s-au organizat in fiecare luna cate 2 grupuri de suport pentru beneficiari si  

 precum familiilor acestora; 

 -› se ofera servicii de reabilitare la domiciliu pentru 4 persoane in mod constant; 

 -› 24 de persoane cu dizabilitati participa la activitati educationale, de terapie  

 prin arta si prin muzica desfasurate zilnic in cadrul ASSOC; 

 -› s-au organizat activitati in afara domiciliului: vizite la muzee, parc, Gradina Zoologica  

 Baia Mare, Gradina Zoologica Nyrehaza, diverse expozitii; 

 -› s-a facut promovarea serviciilor, a drepturilor si combaterea discriminarii persoanelor cu 

  dizabilitati cu implicarea mass-mediei locale. 

 

7. Activitati desfasurate in cadrul proiectului: Casa Pinochio”-Carbunar. 

 

Reamintim obiectivele proiectului: 

-› Deschiderea unei case de tip familial in localitatea Carbunar-comuna Dumbravita-dotarea ei 

interioara cu toate utilitatile aferente precum si a anexelor aferente; 

-› Identificarea unei famili de asistenti maternali profesionisti si responsabilizarea acesteia pentru 

cresetrea, ingrijirea, dezvoltarea fizica, psihica, emotionala, cognitiva, comportamentala si integrarii 

sociale a copiilor plasati; 

-› crearea unei case de tip familial cu destinatia casa de locuit pentru o familie de asistenti maternali 

care sa ingrijeasca 4-5 copii plasati; 

-› prescolarizarea/scolarizarea si socializarea copiilor; 

 

 



Rezultatele aşteptate au fost atinse astfel: 

-›a fost creata o casa de tip familial in localitatea Carbunar; 

-› o familie de asistenti maternali profesionisti asigura cresetrea, ingrijirea, dezvoltarea fizica, psihica, 

emotionala, cognitiva, comportamentala si integrarii sociale a celor 4 copii plasati; 

-› cei 4 copii plasati sunt scolarizati,iar dupa ore ei beneficieaza de serviciile unui profesor care vine 

zilnic sa ii ajute la lectii; 

 

8. Activitati desfasurate in cadrul proiectului: “ALATURI DE TINE – Pentru o batranete mai usoara” 

Misiune: 

- infiintarea unei unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice dependente din Sighetu 

Marmatiei, avand ca menire cresterea bunastarii individuale a varstnicilor in cauza. 

 

Finanţare: Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse 

Perioada de derulare: 2007 – 2008 

Beneficiari: persoane varstnice: intre 65 – 90 ani 

Serviciu gratuit 

 

Descrierea proiectului: Acest proiect, ce se desfasoara in Sighetu Marmatiei, doreste sa previna 

institutionalizarea unui numar de 60 persoane varstnice care se gasesc in anumite grade ale 

dependentei, prin acordarea unor servicii de calitate individualizate la domiciliul varstnicului. Pe langa 

acest serviciu, se doreste crearea unui serviciu de suport in cadrul unitatii de ingrijire, care sa 

stimuleze interactiuni benefice intre varstnici si familie, persoane apropiate. 

 

 

 

 

 


