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I. DESPRE NOI – Misiune/Viziune 

Organizația și-a propus încă de la înființare, promovarea asistenței sociale în scopul 

îmbunătățirii conditiilor de viață a grupurilor defavorizate. Aceasta este MISIUNEA noastră, 

prin organizarea unei structuri complexe de servicii sociale care să vină în întâmpinarea 

nevoilor grupurilor defavorizate. VIZIUNEA organizației este să devenim o voce puternică 

în economia socială, iar proiectele derulate de noi să schimbe în bine destinele persoanelor 

din grupurile vulnerabile.  

În munca nostră ne conducem după următoarele VALORI: Solidaritate, Demnitate, 

Parteneriat, Responsabilitate socială, Respect pentru natură. 

 Obiectivele strategice stabilite și urmate sunt:  

- Promovarea și dezvoltarea activităților de economie socială; 

- Organizarea unei structuri de servicii sociale viabile, care să vină în întâmpinarea 

categoriilor aflate în stare de excluziune socială; 

- Promovarea participarii publice la procesul decizional privind politica socială;  

- Promovarea atitudinii de respect față de natură și mediul înconjurător.  

Organizația activează în domeniul serviciilor sociale de peste 18 ani dezvoltând activități în 

sprijinul grupurilor vulnerabile. 2013 a dus la continuarea diversificării serviciilor sociale 

oferite și a celor de economie socială pentru grupuri vulnerabile.  

Implementarea a două proiecte strategice POSDRU în calitate de beneficiar și 7 proiecte 

POSDRU în calitate de partener au făcut ca în 2013 Asociația ASSOC să aibă peste 80 de 

persoane angajate; Colaboratori, beneficiari în același timp ai serviciilor sociale oferite în 

cadrul unității protejate a organizației, persoane implicate în realizarea de produse și servicii. 

Echipa ASSOC este îndrumată în activitatea sa de: 

Președinte - Florian Valeriu Sălăjeanu, asistent social;  

Vicepreședinte - Kristina Cucu, medic primar epidemiolog; 

Director Economic – Andrei Leș, economist. 

În jurul nostru gravitează un număr de 50 de voluntari permanenți sau prezenți temporar la 

activitățile sau unele dintre evenimentele realizate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

II. Fapte – Realizări / Momente cheie  
 

Realizări 

Activități Principale desfășurate de către organizația ASSOC sunt:  

1. Furnizare de servicii sociale în parteneriat cu administrațiile locale și serviciile publice; 

2. Servicii sociale integrate pentru persoane vulnerabile în vederea incluziunii sociale a 

acestora;  

3. Furnizor de formare profesională pentru profesii din domeniul serviciilor sociale; 

4. Servicii de economie socială pentru grupuri vulnerabile;  

5. Dezvoltare comunitară;  

6. Promovarea voluntariatului – facilitând prin programe și servicii legătura dintre nevoile 

existente în comunitate și persoanele dornice să se implice în activității voluntare.  

Pentru a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile și pentru a contribui la dezvoltarea 

comunității locale, au fost înființate deja 2 întreprinderi de Economie Socială, ambele 

destinate să asigure locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități și din alte grupuri 

vulnerabile pe piața muncii.  

Tipuri de servicii furnizate de către organizația ASSOC:  

 Cantină socială (functională și în prezent, a fost înființată în anul 1997 și are ca 

obiectiv îmbunătățirea condițiilor de viață a grupurilor defavorizate);  

 Servicii de asistență a copilului și familiilor pe diferite tipuri de intervenție 

psihologică (de natura emoțională, cognitiv - comportamentală, vocațională);  

 3 Centre de zi (pentru formare de deprinderi și abilitați de viață independentă pentru 

adulți, copii cu nevoi speciale și copii preșcolari), centru multifuncțional (care 

asigură și asistență postdetenție persoanelor care au executat pedepse privative de 

libertate, inclusiv rome);  

 are în administrare 2 case de tip familial; CASA ”SEVA” și ”ACASĂ” asigură 

funcționarea unei unități protejate înființate în 2008 (în baza legii 448/2006).  

Începând cu 2011 s-a dezvoltat organizațional prin înființarea de filiale în alte regiuni 

ale României, acolo unde au avut proiecte în implementare.  

În cei peste 18 ani de activitate, s-a dezvoltat prin cele peste 40 de proiecte implementate 

(finanțate de POSDRU, UE/Phare, DFID, USAID, Fundația Soros, Autorități Naționale, 

Autorități Locale, donatori privați), o serie de servicii sociale pentru persoane din grupuri 

vulnerabile: persoane cu dizabilități, romi, femei, copii, copii cu deficiențe, tineri și adulți cu 

dizabilități, tineri din centre de plasament, persoane vârstnice, familii sărace, persoane aflate 

în detenție, asistenți maternali, persoane și familii aflate în criză. A participat la închideri de 

instituții de plasament pentru copii, dezv de servicii alternative – case de tip familial, centre 

de zi, servicii de dezv a abilităților de viață pentru tineri din instituții, asistență maternală și 

asistență maternală de urgență, servicii de prevenire a abandonului în maternități, înființare 

de structuri de economie socială, centre de incluziune socială (de exemplu birou de asistență 

postdetenție).  
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Serviciile de ocupare pentru care avem acreditare sunt:  

servicii specializate pentru stimularea  ocupării forței de muncă  prin informare, consiliere și 

mediere a muncii pe piața internă, acreditare prin decizia nr. 101/06.06.2011 eliberată de 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș în baza Legii nr. 76/2002, 

HG nr. 277/2002 și Legii nr. 202/2006. 

 

Organizația ASSOC deține o bună expertiză profesională în:  

- organizarea structurilor de servicii sociale sustenabile;  

- promovarea și sprijinirea profesionistilor și lucrătorilor din serviciile sociale;  

- dezvoltarea conștiinței civice a tinerilor și beneficiarilor proiectelor derulate, în general;  

- formarea voluntarilor și promovarea voluntariatului;  

- dezvoltarea de servicii sociale pentru persoanele vulnerabile, în special persoane cu 

dizabilități.  

În anul 2013 s-a continuat implementarea proiectelor la nivel local, regional, național și 

internațional susținute, în parteneriat cu alte organizații naționale sau internaționale. În 

prezent, implementează proiecte cu finanțare POSDRU, atât ca solicitant, cât și ca partener, 

centrate pe incluziunea socială și ocupațională a persoanelor vulnerabile. 

ASSOC implementează în regim de parteneriat 3 proiecte demarate cu finanțare externă 

demarate in 2013, în colaborare cu: 

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad, proiectul cu titlul 

"Egalitate de sanse la o viata implinita" (ID 123593), cu un buget de 2.209.667,00 lei; 

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures, proiectul cu 

titlul "Fara discriminare pentru o viata implinita " (ID 124617), cu un buget de 

1.948.332,81 lei; 

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare, proiectul cu 

titlul " Adaptabilitate- Sansa la o viata activa " (ID 124215), cu un buget de 

1.779.987,72 lei; 
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SERVICII SOCIALE 

CANTINA SOCIALĂ 

În cadrul acestui serviciu s-au furnizat 50 porții hrană pentru beneficiarii cantinei sociale și 70 de porții 
pentru persoanele de etnie romă. 
Din cele 50 de porții care sunt furnizate zilnic, 14 - 20 de porții au fost livrate la domiciliul beneficiarilor 
aflați în imposibilitate de deplasare. 
Programul se realizează cu o echipa formată din asistent social, bucătar, personal pentru furnizarea 
hranei la domiciliu, contabil și un coordonator pentru voluntari. 
De asemenea periodic se organizează diverse colecte realizându-se pachete pentru beneficiari. 
Pachetele constă deseori în obiecte de îmbrăcăminte, alimente și medicamente. 
În caz de nevoie s-au efectuat acțiuni de igienizare a locuinței pentru cei care aveau nevoie. 
La finele anului 2013 au existat aproximativ 100 de cereri în așteptare în vederea evaluării, 

majoritatea fiind depuse de către oameni în vârstă. 

CENTRUL DE ZI 

Serviciile oferite în cadrul Centrului de Zi pentru persoane cu dizabilități au caracter proactiv și 

răspund nevoilor sociale precum și celor individuale, familiale sau de grup; acestea presupun o  

abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea de sănătate, 

nivelul de educație și mediul de viață al acesteia, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, 

prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială. 

Număr mediu de beneficiari pe lună în 2013: 35 de persoane;  

- pentru 24 de persoane s-a obținut subvenție de la Bugetul Local prin Serviciul Public de 

Asistență Socială Baia Mare, în baza legii 34;  

- s-au dat pachete constând în dulciuri și haine cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun; 

În anul 2013 activitățiile zilnice au constat în: 

- Activități de autogospodărire; 

-Dezvoltare de abilități manuale și de creativitate; 

-Dezvoltare abilități cognitive; 

-Activități ludice, de socializare și relaxare; 

-Activități sportive; 

-Activități de consiliere; 
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Au fost organizate întâlniri în cadrul centrului pe teme religioase, iar ocazional s-a 

prticipat la slujbele desfășurate în diferite locașuri de cult. 

Centrul de zi VIAȚA 

”Viața – Servicii de specialitate pentru copii și familii” 

Categoria de beneficiari: copii separați sau risc de separare de părinți și familiile acestora 

(reprezentanți legali, asistenți maternali, familii de plasament, familii adoptive, familii naturale) 

Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate: 

Scopul serviciului: suport și consiliere pentru copil și familie, terapie psihologică focusată pe o 

problemă definită a copilului,  aceste terapii au scopul  optimizării contribuind la inserție/reinserție 

socială (integrare/reintegrare socială). 

Serviciul  Social ”Viața – Servicii de specialitate pentru copii și familii” este un serviciu de inters 

general(copil, părinte, familia ca întreg) și este organizat sub forma unui birou/serviciu care 

funcționează în cadrul Asociației ASSOC din 2002, printr-un proiect cu fiananțare externă din Franța și 

Elveția, proiect rezultat ca răspuns la o nevoie clar definită în 2000 de a lucra cu copiii plasați în 

asistență maternală care manifestau probleme de adaptare la viața socială nouă (prin închiderea 

instituțiilor mari în cadrul procesului de reformă din domeniul protecției copilului). 

Categoria de persoane beneficiare: 

Copii separați sau risc de separare de părinți și familiile acestora (reprezentanți legali: asistenți 

maternali, familii de plasament, familii adoptive, familii naturale). 

Copii cu dizabilități, cu probleme de adaptare psihosocială, valizi pentru optimizare, cu risc de  

părăsire timpurie a școlii, provenind din parinți cu nivel socio-cultural scăzut/cu risc de excluziune 

sociala/familii monoparentale,cu vârsta între 3 -15 ani. 

Părinți asistenți maternali/familii de plasament/familii adoptive/familii natural. 

Beneficiarii:  

Anul trecut am avut 40 de copii în terapie psiho-educațională. 

In total au frecventat serviciul un număr de 88 de copii și părinții lor. 

La momentul realizării prezentului document există în lucru 27 de cazuri. 

Câteva din rezultatele măsurate au fost: 

- 27  terapii logopedice, 3 cazuri de logopedie, terapie cognitiv-comportamentală și 

rațional/emotivă finalizate; 

- 4   terapii de stimulare multisenzorială și psihomotricitate; 

- 28  terapii pe latura cognitiv/comportamentală; 

-  8   terapii pe latura afectiv/ motivațională; 

- 18  terapii de susținere școlară; 
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-  3   consilieri vocaționale; 

       -   42  părinți/asistenți maternali/familii de plasament/familii adoptive au fost consiliați 

psihologic; 

- 50% dintre copii beneficiază  SIMULTAN de următoarele TERAPII:  logopedică, cognitiv 

comportamnentală și afectiv- motivațională; 

-  28 copii integrați în gradiniță; 

- la 44 de copii s-a observat optimizarea funcționării psihice pe toate laturile personalității 

copilului(cognitivă, afectiv- motivațională, comportamentală); 

- la 37 de copii s-a observat creșterea adaptabilității școlare (din familii cu risc, grupuri 

vulnerabile) și promovabilitate școlară/nici un abandon școlar. 

De asemenea s-au realizat: 

 ateliere de creație în fiecare an școlar cu diverse ocazii; 

  instrumente de evaluare şi programe individualizate de formare, dezvoltate pentru personalul 

din echipa interdisciplinară a serviciului ; 

 întalniri săptămânale (ședinte de sinteză) ale echipei de implemenatare a proiectului pentru a 

discuta despre cazuri și pentru a determina în timp util eventuale blocaje de la planul inițial de 

acțiune. 

 

Părinții/asistenții maternali/familii de plasament/familii adoptive au beneficiat de consiliere 

parentală pe  următoarele paliere: 

 Instrumentarea părinților, cu repere psihice pentru cunoașterea posibilităților de înțelegere ale 

copiilor și a modalităților eficiente de relaționare cu ei. Toate acestea au avut scopul de 

schimbare a atitudinii  și comportamentul față de copil; 

 Acceptarea diferențelor sociale și materiale între diferiți părinți, prin stabilirea unor relații mai 

apropiate și mai deschise între aceștia – toți părinții/ asistenții maternali/familii de 

plasament/familii adoptive; 

  Responsabilizarea părinţilor; 

 Întâlniri cu grupurile de suport ale părinților/asistenților maternali/familii de plasament/familii 

adoptive 

 2 instrumente de evaluare şi programe individualizate de formare dezvoltate pentru  toți 

părinții, definite în cadrul grupurilor lunare de suport. 

 

Modalitatea de selectare a beneficiarilor:  

Fiind un serviciu gratuit, cazurile sunt luate în ordinea cronologică a referirii de către alte servicii 

sociale, a adresabilităţii directe a părinţilor și a locurilor libere existente. 

B. Serviciul social Casa SEVA  

Activitatea derulată a vizat 4 copii/tineri cu forma de protecție specială. 

Activitățile serviciului au fost orientate către: 
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Găzduire pe perioada nedeterminată – casa în care locuiesc copiii este pusă la dispoziția acestora cu 

forme legale din punct de vedere juridic.  Familia de plasament prezintă garanțiile necesare creșterii, 

îngrijirii, educării și ocrotirii copiilor, iar formele legale prin care copiii sunt plasați în cadrul serviciului 

social sunt două Sentințe Civile și două Hotărâri de Plasament emise de Comisia de Protecție a 

Copilului. Dosarele copiilor se află în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului(DGASPC).  Evaluările  cerute de Legea 272/2004 sunt realizate de asistentul social  - 

responsabil - manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C. . 

Asistență medicală și îngrijire - copiii sunt înscriși la un medic de familie, iar ”mama” lucrează ca 

asistent medical.  

Copiii sunt atent îngrijiți, având parte de suportu fizic, emoțional, social, afectiv, stimulativ, 

ambiental, psihologic necesar unui tratament adecvat. Acelorași copii li s-a oferit suport emoțional și 

după caz, consiliere psihologică - activitățile desfășurate au inclus intervenții psihologice de natură 

emotională, cognitiv-comportamentală, educație rațional-emotivă, susținere școlară, consiliere 

parentală, implicarea în activități ateliere de creație cu diferite ocazii.  

Educare , socializare si petrecere a timpului liber  într-un mod adecavat, specific vârstei lor. 

C. Serviciul social Casa ACASĂ  

Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate: 

Scopul serviciului: servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază, servicii de 

îngrijire personală, oferirea de  servicii de inserție/reinserție socială (integrare/reintegrare socială) 

Serviciul  Social” Casa ACASĂ” este un serviciu de inters general și este organizat sub forma unei case 

de locuit unde o familie cu 2 copii proprii are în plasament 3 copii proveniți din sistemul de protecție 

al copilului.  

Serviciul funcționează în cadrul Asociației ASSOC din 15.09.2000 ca proiect cu cofiananțare externă 

din Franța și Elveția, ca răspuns la nevoile copiilor instituționalizați aflați în 2000 într-un centru de 

plasament mare de copii cu nevoi speciale din Sighetu Marmației. 

Scopul mutării copiilor din acest tip de instituție a fost oferirea unui climat familial care să-i ajute să 

se dezvolte mai bine și implicit participarea la procesul de reformă din domeniul protecției copilului 

prin închiderea instituțiilor mari. 

Dosarele copiilor/tinerilor și a asistentei maternale se află la sediul D.G.A.S.P.C. Maramureș,  de aici 

beneficiind de un manager de caz prin prezența unui asistent social plătit din bugetul Consiuliului 

Județean Maramureș. La acestea se adaugă plata unui salariu pentru asistenta maternală plus alte 

prestații sociale cuvenite copiilor.  

În 2013 activitățile serviciului au continuat să fie orientate către: 

- Asistență si îngrijire de tip familial – cei 3 copii au hotărâri de plasament la un asistent 

maternal  angajat cu carte de muncă, plătit de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Maramureș. Casa în care locuiesc copiii este 

pusa la dispoziția acestora cu forme legale din punct de vedere juridic de către  Asociația 

ASSOC prin vicepreședintele asociației. Familia prezintă garanțiile necesare creșterii, 
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îngrijirii, educării și ocrotirii copiilor. Dosarele copiilor se află în evidența D.G.A.S.P.C. 

Maramureș, iar evaluările  cerute de Legea 272/2004 si H.G. 679/2003 sunt realizate de 

asistentul social  - responsabil - manager de caz din cadrul D.G.A.S.P.C. . 

- Educare - copiii sunt bine îngrijiți si li se ofera tot suportul fizic, emotional, social, afectiv, 

stimulativ, ambiental, psihologic necesar unei ingrijiri adecvate; copiilor le este asigurat 

suport emotional si dupa caz, consiliere psihologica - activitatile desfasurate au inclus 

interventii psihologice de natura emotionala, cognitiv-comportamentala, educatie 

rational-emotiva, sustinere scolara, consiliere parentala, implicarea in activitati ateliere 

de creatie la diferite ocazii. Serviciile descrise mai sus sunt oferite copiilor cat si familiei 

asistentei maternale de catre asociatia ASSOC prin personalul de specialitate angajat.   

- socializare si petrecere a timpului liber – adecvată 

Proiecte 

D. Egalitate de șanse la o viață împlinită  

În cadrul acestui proiect început în luna martie 2013 ASSOC se află în calitate de partener. Obiectivul 

principal al proiectului este facilitarea accesului pe piața muncii pentru 380 persoane de etnie romă 

aflate în risc de marginalizare și excluziune socială. 

Obiective specifice:  

1.  Dezvoltarea mecanismelor și instrumentelor necesare pentru implementarea integrală a 

conceptului de incluziune socială a persoanelor rome aflate în risc de excluziune socială, inclusiv 

prin implicarea activă a grupului țintă, a profesioniștilor care furnizează servicii sociale în 

comunitate și a angajatorilor; 

2. Dezvoltarea capacității de a ocupa un loc de muncă prin participarea la programe pentru 215 de 

persoane de etnie romă. 135 de persoane rome aflate în detenție, selecționate dintre cei 300 de 

participanți la acțiunile de conștientizare și motivare, și 80 de persoane rome din comunitate vor 

beneficia de un program integrat de dezvoltare a capacităților, competențelor profesionale, 

cunoștințelor și stimei de sine. 

 

Activitățile Organizației ASSOC în cadrul acestui proiect au fost: 

 1. Elaborarea unei metodologii de lucru pentru furnizarea de servicii sociale în cadrul centrului; 

2. Lansarea oficială a Centrului; 

3. Seminarii de sensibilizare a opiniei publice, specialiștilor din instituții și organizații care 

furnizează servicii socialeși a angajatorilor cu privire la marginalizarea și riscul de excluziune 

socială a persoanelor rome, în special a celor cu antecedente; 

4. Campanii de conștientizare a GT asupra beneficiilor, rezultate în urma participării la programe de 

formare și informare cu privire la oportunitățile de ocupare; 

5. Furnizarea de servicii de dezvoltare a competențelor care să permită GT din cele 3 penitenciare 

să-și asume roluri sociale (prin programe de asistență psihosocială) pentru 135 de persoane; 

6. Program de dezvoltare a mobilității personale/intervenție psihologică; 

7. Program de facilitare a accesului pe piața muncii/ program de educație socială; 

8. Furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională, psihologică și socială în cadrul 

”Centrului de Incluziune Socială” la solicitarea persoanelor din grupul țintă, inclusiv sub forma 

asistenței postdetenție, după eliberarea persoanelor din GT din penitenciar; 

9. Managementul proiectului; 

10. Informarea și publicitatea proiectului; 

11. Achiziții; 

 

În urma desfășurării activitățiilor enumerate mai sus s-au obținut următoarle rezultate: 

- 1 metodologie funcționare CIS; 

- 4 grupe de lucru realizare metodologie; 



9 
 

- 4 procese verbale grup de lucru; 

- Instrumente de lucru CIS; 

- Planificare activității; 

- 1 ședință evaluare stadiu subactivitate; 

- 1 proces verbal ședință; 

- 1 listă cu instituțiile identificate pentru a participa la eveniment; 

- 1 invitație;  

- 1 agendă de lucru; 

- 1 mapă cu materiale informative ( prezentare proiect, prezentare solicitant, partener, 

prezentare CIS); 

- 1 PPT prezentare CIS; 

- 1 tabel participanți eveniment; 

- Chestionare de evaluare eveniment; 

- 5 articole în presă; 

- 50 participanți la eveniment; 

- 1 eveniment de lansare a ”Centrului de Incluziune Socială”; 

- 1 Raport final  de activitate; 

- 3 campanii (acțiuni); 

- 2 penitenciare implicate (Timișoara și Arad; 
- 161 persoane private de libertate de etnie romă participant; 

o Planificări lunare; 
o Grafic activități/evaluare lunară; 
o Planificări activități; 
o Proceduri de lucru; 
o Grafic activități proiect; 
o Planul Gantt; 
o Plan operațional de lucru an I și II; 
o Atribuții partener și solicitant; 
o Metodologia activităților; 
o Fișe de post; 
o Notificări; 

- Rapoarte Tehnico Financiare; 

o 1 eveniment de lansare proiect; 
- 1 eveniment deschidere Centru de Incluziune Socială în Arad; 

o Documentație achiziție echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul; 
- Documentație achziție furnizor de formare profesională. 

-  

E. Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale in Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia si Vest- 

Perioada de derulare a proiectului: 1 iunie 2010 – 30 mai 2013; 

Județele de implementare:  Maramureș, Satu Mare, Vâlcea, Dolj și Arad; 



10 
 

Partenerii proiectului: ASSOC Baia Mare – partener principal -  Asociația pentru Dezvoltare 

Comunitară Vâlcea și Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Arad. 

Obiectivul general al proiectului:  

- Facilitarea accesului pe piața muncii a 2460 de persoane vulnerabile din județele menționate, 

prin furnizarea de servicii de orientare/consiliere și formare profesională.  

Obiectivele specifice: 

1. Înființarea a 3 centre regionale de resurse în municipiile Baia Mare, Râmnicu Vâlcea 

și Arad având ca scop derularea de activități specifice economiei sociale: evaluarea 

nevoii de integrare pe piața muncii internă a persoanelor vulnerabile; furnizarea de 

servicii individualizate de orientare și consiliere profesionalș în funcție de nevoile 

identificate; formare profesională și mediere; 

2. Înființarea a trei întreprinderi de economie socială în structura organizatorică a 

partenerilor proiectului; 

3. Acțiuni de conștientizare/informarea a actorilor sociali cu privire la conceptul de 

economie socială; 

4. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în economia socială, prin formarea 

profesională a actorilor sociali; 

5. Furnizarea de consultanță a actorilor sociali cu scopul înfiițării de structuri de 

economie socială; 

Grup țintă proiect: 

- 2460 persoane vulnerabile din care: 450 de persoane cu dizabilități; 600 de femei;  600 de 

beneficiari de venit minim garantat; 600 de persoane de etinie romă; 150 de familii cu mai 

mult de doi copii; 60 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului.  

- 120 de specialiști implicate în economia socială; 

- 120 de angajați ai instituțiilor de tip rezidențial; 

- 15 asistenți comunitari; 

- 60 de formatori implicati in economia sociala; 

- 60 de manageri ai intreprinderilor sociale; 

Pe parcursul implementării proiectului s-a reusit înființarea  de către cei trei parteneri ai proiectului a  
întreprinderi de econimie socială.  
Astfel ASSOC Baia Mare ca urmare  a înființării  în luna decembrie 2011 a întreprinderii sociale cu 
numele “Restaurant Social & Catering” care avea la perioada respectivă un număr  de 7 angajați din 
care 3 persoane cu dizabilități.  În luna mai 2013 la finele priectului, întreprinderea și-a dublat 
numărul de angajați și și-a diversificat activitatea prin înființarea unei linii de ”Patriserie și de pizza”. 
 
Sinteză de activități și rezultate în anul 2013 realizate de ASSOC:  
 

- se crează noi locuri de muncă în ”Intreprinderea  socială”, ajungându-se astfel de la 7 
angajați inițial în decembrie 2011 la 16 angajați până la finalul anului 2013; 

- 146 de persoane din instituții publice și private  sunt certificate profesional în domeniul 
Antreprenor in economia socială; 
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- 150 de persoane vulnereabile au fost calificate profesional în domeniile: Agent de curățenie, 
Lucrător în comerț și Operator introducere, prelucrare, validare date. 
 
3. Capacitate organizațională – Raport financiar/Comunicare 
 

G.  RESCUE – Înființarea unei Rețele de Economie Socială destinată integrării profesionale a 

persoanelor cu dizabilități, pornind de la experiențe și bune practici în Uniunea Europeană  

 
Perioada de derulare a proiectului: 1 iulie 2010 – 30 august 2013 

Regiuni de implementare: Nord Vest, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru, Bucuresti - Ilfov 

Partenerii proiectului:  Federația ONPHR - Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din 

România – partener principal;  ASSOC Baia Mare – partener național 1-; Confederaţia Naţională a 

Persoanelor cu Dizabilităţi – partener din Grecia;  Fundația „Centrul de Resurse pentru Educație și 

Formare Profesională” –– partener național 3; SC Euro Link Consultants SRL–partener național 4. 

Obiectivul general al proiectului:  

Promovarea Rețelei de Economie Socială sustenabilă prin consolidarea cooperativelor și inițiativelor 
active în domeniu în vederea dezvoltării mecanismelor și instrumentelor necesare sprijinirii 
persoanele cu dizabilități prin măsuri specifice integrării/reintegrării pe piața muncii, marjând pe 
conceptul „angajare în muncă cu salariu”, în loc să opereze ca un „model terapeutic” și ca ele vor 
oferi oportunități reale de tranziție pentru a ajuta oamenii să se pregătească și să intre pe piața 
muncii normale. 
 
Obiectivele specifice: 

- Creșterea nivelului de cunoaștere a pieței muncii și a situației persoanelor cu dizabilități prin 
analize și studii specifice; 

- Creșterea nivelului de informare și conștietizare a persoanelor cu dizabilități, angajatorilor și 
societății civile în general, cu privire la conceptul și beneficiile economiei sociale (prescurtat 
ES)pentru sprijinirea integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități; 

- Înființarea Centrului de Resurse în Economia Socială în vederea susținerii dezvoltării Rețelei de 
Economie Socială; 

- Dezvoltarea competențelor și abilităților resursei umane implicate în susținerea rețelei de 
economie socială ( specialiști, manageri și formatori în economia socială); 

-  Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor specifice de ocupare pentru persoanele cu dizabilități. 
Prin proiect vom oferi asistență pentru înființarea, dezvoltarea și implementarea a trei 
cooperative sociale (prescurtat CS)ale organizațiilor furnizoare de servicii persoanelor cu 
dizabilități; 

 
Grup țintă proiect: 

- 2200 de persoane cu dizabilități; 

- 20 de specialiști implicați în economia socială; 

- 20 de formatori implicați în economia socială; 

- 3 manageri pentru întreprinderi sociale. 

Contribuția ASSOC în cadrul proiectului/Sinteză activități derulate de ASSOC în anul 2013: 
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Peste 600 de persoane cu dizabilități din județul Maramureș, prin serviciile furnizate direct de către 
patru specialiști ASSOC -  consilieri vocaționali, asistenți sociali și psiholog  -,  au fost  informate cu 
privire la evoluția pieței muncii. Din cele 600 de persoane cu dizabilități, 70 au fost evaluate 
psihologic și social în vederea orientării profesionale; Beneficiind de servicii individualizate de 
ocupare, inclusiv formare profesională în domeniile Competențe Antreprenoriale și Competențe 
Informatice. 
Au fost înființate 3 cooperative sociale, a căror membri cooperatori sunt persoane cu dizabilități din 
județul Maramureș. 
 
H. Titlu proiect: “Adaptabilitate – Șansa la o viață activă 
 

Perioada de derulare a proiectului: 1 iulie 2013 –martie 2015 

Județele de implementare:  Maramureș și  Satu Mare 

Partenerii proiectului:  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare – 

partener principal; ASSOC Baia Mare – partener național 1-; Asociația ”Centrul de Cercetare și 

Formare a Universității de Nord Baia Mare”– partener național 2;  Județul Satu Mare prin Consiliul 

Județean –partener national 3. 

Obiectivul general al proiectului:  

- Promovarea unui pachet de măsuri eficiente pentru creșterea capacității de ocupare 

profesională la 140 persoane cu dizabilități, pe piața muncii interne. 

Obiectivele specifice: 

- Facilitarea accesului la piața muncii prin creșterea capacității la 140 de persoane cu 

dizabilități de a-și găsi un loc de muncă. Cele 140 de persoane cu dizabilități, vor beneficia 

de un program integrat de dezvoltare  a capacităților, competențelor și deprinderilor 

profesionale, cunoștințelor și stimei de sine.  

- Dezvoltarea de măsuri inovatoare, respectiv de creștere a  accesului la o viață cât mai 

activă a persoanelor cu dizabilități prin înființarea primului centru din  Nord Vestul țării, 

centru de adaptare și accesibilizare a autovehicolelor. 

Grup țintă proiect: 

- 140 de persoane cu dizabilități din care 50 femei; 

Contribuția ASSOC la proiect/Sinteza activități derulate de ASSOC în anul 2013: 

40 de persoane cu dizabilități din județul Maramureș au fost identificate de către echipa de proiect 

cu sprijinul serviciilor publice de asistență socială din localitatile Poienile de Sub Munte, Ruscova, 

Repedea  și Leordina; toate cele 40 de persoane au fost  evaluate social și psihologic cu scopul 

stabilirii unei intervenții individualizate care să asigure dezvoltarea competențelor acestor persoane 

în accesarea și păstrarea unui loc de muncă. Toate cele 40 de persoane au beneficiat și beneficiază în 

continuare de servicii individualizate de orientare profesională, iar pe parcursul anului 2014 vor fi 

calificate profesional . 
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I: Titlu proiect:  “Centru de management al carierei  pentru persoanele cu dizabilități din județul  
Hunedoara” 
 

Perioada de derulare a proiectului: 1 iulie 2013 –mai 2014 

Județele de implementare:  Hunedoara 

Partenerii proiectului:  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara – 

partener principal; ASSOC Baia Mare – partener național 1-;  

Obiectivul general al proiectului:  

- Facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități din județul Hunedoara prin 

înființarea unui Centru de Management al Carierei;  

 

Obiectivele specifice: 

- Crearea premiselor necesare implementă-rii proiectului prin realizarea structurii de 

implementare a proiectului, efectuarea de analize privind nevoile specifice ale grupurilor 

țintă din cadrul proiectului și înființarea Centrului de Management al Carierei pentru 

persoanele cu dizabilități din județul Hunedoara. 

- Creșterea calității serviciilor de facilitare a inserției pe piața muncii a persoanelor cu 

dizabilități prin consolidarea capacităților, competențelor și cunoștințelor personalului din 

cadrul sistemului de protecție de stat din județul Hunedoara.  

- Creșterea capacității profesionale a persoanelor cu dizabilități din județul Hunedoara prin 

oferirea de programe de calificare/recalificare.  

- Creșterea conștientizării potențialilor angajatori cu privire la discriminarea pe piața muncii a 

persoanelor cu dizabilități din județul Hunedoara. 

Grup țintă proiect: 

- 250 de persoane cu dizabilități din județul Hunedoara; 

 

Contribuția ASSOC în cadrul proiectului/Sinteză activități derulate de ASSOC în anul 2013: 

Experiența dobândită de ASSOC în proiectele anterioare, respectiv în furnizarea de servicii de 

ocupare pentru persoanele cu dizabilități s-a extins și la nivelul județului Hunedoara.  ASSOC a 

asigurat astfel Centrului de Management a Carierei pentru Persoanele cu Dizabilități, înființat în 

localitatea Deva de către D.G.A.S.P.C. Hunedoara, instrumentele necesare unei intervenții coerente 

si viabile pentru dezvoltarea competențelor persoanelor cu dizabilități în accesarea unui loc de 

muncă. De asemenea, ASSOC a dezvoltat un manual de instruire cu tema furnizării serviciilor de 

orientare și consiliere profesională aplicabilă persoanelor cu dizabilități și a asigurat  instruirea a 40 

de angajați cu atribuții în incluziunea socială a acestei categorii de persoane dezavantajate în 

privința ocupării. 
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Momente cheie 

Implicare în viața comunității/Evenimente și activități ocazionale: 

 

Ianuarie  

 -Vizită la Planetariul Baia Mare – expoziția „Constelații Românești Tradiționale”; 

 

Februarie  

- Carnaval de Valentine`s Day – prezentarea unui program artistic; concurs de dans, 

concursuri de îndemanare și atenție; 

- Participare la Bursa Locurilor de Muncă organizată la Biblioteca Județeană Petre Dulfu; 

 

Martie 

 - Participare la campania „Opriți tratamentul inuman al copiilor cu dizabilități”, în Centrul 

Vechi – participare activă la conștientizarea populației cu privire la persoanele cu dizabilități 

 - Participare la Olimpiada Specială de Iarnă 2013, Cavnic; 

 

Aprilie 

- 3 beneficiari au participat la concursuri individuale și de echipă în cadrul Special 

Olympics la Cluj; 

 

Iunie 

- Participare la excursia organizată pe Creasta Cocoșului unde s-au organizat jocuri 

împreună cu persoanlul și volunatrii ASSOC; 

 

- Vizionarea piesei Cenușăreasa la Teatrul Dramatic din Baia Mare; 

 

Iulie 

- Sesiune de terapie cu animale – s-au folost 2 câini cu care tinerii au interacționat; le-au 

dat comenzi; 

- Participare pe biciclete la campania ”Dărâmă ziduri pentru a construi punți”, organizată 

de ASSOC; 

- Activități pentru o săptămână cu un grup de voluntari din Spania: confecționarea de măști 

decorative, brățări și decorațiuni din hârtie; 

- Organizarea unui ”Schimb Intercultural româno-spaniol” desfășurat la Muzeul Satului din 

Baia Mare.  Cu această ocazie s-au degustat preparate specifice zonei maramureșene.  S-

au prezentat dansuri specifice celor două țări, cu participarea ansamblului folcloric 

Dumbrăviceana.A fost organizată o drumetie în localitatea Cărbunari. Voluntarele din 

Spania și beneficiarii au realizat diverse activități, au cântat, dansat și au jucat fotbal. 

-Actiune de ecologizare la Bozânta Mare; 

 

August 

- 3 beneficiari ai Centrului de zi au participat și promovat curs de ”Inițiere în utilizarea 

calculatorului”; 

-  Acțiune de ecologizare la Ulmoasa – Valea Băiței; 

 - Acțiune de ecologizare Lacul Albastru – Baia Sprie; 

 

Septembrie 

- Participare și expunere de produse realizate în Centrul de Zi în cadrul evenimentului  

Sărbătoarea Castanelor – Toamna Băimăreană; 
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Octombrie 

 -  Picnic cu implicarea beneficiarilor în pregătirea rucsacului urmând anumite reguli, ex. 

implicare în prepararea hranei și igienizarea spațiului la plecare; 

 -  O zi în care învățăm franceză – un voluntar al Centrului de Zi i-a învățat noțiuni simple de 

comunicare în limba franceză; 

 -  Participare la ”Petrecere de Halloween ”– pictură pe față, cioplit de bostani și expunerea 

acestora în holul organizației ASSOC; 

 

Noiembrie 

- Realizare spectacol ”Nașterea Lui Iisus” în cadrul Centrului Comercial Gold Plaza, Baia 

Mare; 

 

 

Decembrie 

Organizarea evenimentului ”Serbare de Crăciun”  - prezentarea unei scenete pentru părinții și 

invitații evenimentului. 
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III. CAPACITATE ORGANIZAȚIONALĂ – Comunicare 

 
 
COMUNICARE : 

Pentru vizibilitatea Asociației și a evenimentelor organizate în anul 2013 au fost folosite 

atât instrumente de comunicare tradițională cât și moderne.  

Au apărut Comunicate și articole care au reliefat activitatea ASSOC în mass-media locală, 

regională și națională. 
- Peste 15 apariții TV 
- Realizarea a 3 spoturi radio, publicitare, despre activitățile și rezultatele proiectului - Dezvoltarea  
- de structuri ale economiei sociale în Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia și Vest .  

 

       Comunicare on line: 
- http://www.ziarmm.ro/proiectul-fara-discriminare-pentru-o-viata-implinita-lansat-in-baia-mare-

video/ 

- ww.ziarmm.ro/tinerii-de-la-assoc-au-dansat-la-muzeul-satului-impreuna-cu-voluntari-din-

spania-video/ 

- http://www.ziarmm.ro/casandra-hausi-a-cantat-pentru-tinerii-cu-nevoi-speciale-video/ 

- http://www.ziarmm.ro/mos-craciun-nu-i-a-uitat-pe-tinerii-de-la-assoc-baia-mare-

foto/?fb_action_ids=561358937289463&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&

action_object_map=[184406418422086]&action_type_map=[%22og.likes%22]&action_ref_map

=[] 

- http://www.ziarmm.ro/targul-de-voluntariat-din-baia-mare-un-real-succes-video/ 

Realizare eseului video  “Dăruiește speranța”, postat pe contul de YouTube și integrat diferite 
emisiuni ale posturilor locale de televiziune din Maramureș, Satu Mare și Hunedoara .  

 

Websit-ul: http://assoc.ro  a reprezentat pentru organizație un suport pentru promovarea 

comunicatelor realizate dar și promovarea evenimentelor organizate de parteneri și diverși 

colaboratori. 
 

 

Website-ul  www.diz-abilitate.ro și-a păstrat inovativitatea și la un an de la lansare. Acesta continuat 

să rămână un instrument utilizat de specialiștii care lucrează cu persoane cu dizabilități. promovării 

economiei sociale precum și elaborarea unui instrument complet nou pe piața  

 
www.diz-abilitate.ro este prima platformă virtuală ce vizează facilitarea integrării pe piața muncii a 

persoanelor cu dizabilități- sistemul de evaluare CASPER. 

Website-ul a oferit în 2013 informații atât pentru persoanele cu dizabilități cât și pentru specialiștii 

care lucrează cu acestă categorie (psihologi, asistenți sociali) și potențialii angajatori. 

Site-ul conține informații despre: 

-Locuri de muncă disponibile pentru persoane cu dizabilități; 

-Solicitări de angajare ale persoanelor cu dizabilități; 

-Posibilități de antreprenoriat pentru persoanele cu dizabilități; 

-Povești de succes – persoane cu dizabilități; 

-Economia Socială; 

-Evaluarea potețialului de muncă al persoanelor cu dizabilități – Sistemul de evaluare 

http://www.ziarmm.ro/proiectul-fara-discriminare-pentru-o-viata-implinita-lansat-in-baia-mare-video/
http://www.ziarmm.ro/proiectul-fara-discriminare-pentru-o-viata-implinita-lansat-in-baia-mare-video/
http://www.ziarmm.ro/casandra-hausi-a-cantat-pentru-tinerii-cu-nevoi-speciale-video/
http://www.ziarmm.ro/mos-craciun-nu-i-a-uitat-pe-tinerii-de-la-assoc-baia-mare-foto/?fb_action_ids=561358937289463&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5b184406418422086%5d&action_type_map=%5b%22og.likes%22%5d&action_ref_map=%5b%5d
http://www.ziarmm.ro/mos-craciun-nu-i-a-uitat-pe-tinerii-de-la-assoc-baia-mare-foto/?fb_action_ids=561358937289463&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5b184406418422086%5d&action_type_map=%5b%22og.likes%22%5d&action_ref_map=%5b%5d
http://www.ziarmm.ro/mos-craciun-nu-i-a-uitat-pe-tinerii-de-la-assoc-baia-mare-foto/?fb_action_ids=561358937289463&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5b184406418422086%5d&action_type_map=%5b%22og.likes%22%5d&action_ref_map=%5b%5d
http://www.ziarmm.ro/mos-craciun-nu-i-a-uitat-pe-tinerii-de-la-assoc-baia-mare-foto/?fb_action_ids=561358937289463&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5b184406418422086%5d&action_type_map=%5b%22og.likes%22%5d&action_ref_map=%5b%5d
http://www.ziarmm.ro/targul-de-voluntariat-din-baia-mare-un-real-succes-video/
http://assoc.ro/
http://www.diz-abilitate.ro/
http://www.diz-abilitate.ro/
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CASPER; 

-Cursuri de formare și resurse pentru specialiști; 

-Unitătile Protejate; 

-Servicii și consultanță pentru persoane cu dizabilități în vederea obținerii unui loc de muncă, 

mediere pe piața muncii; 

-Servicii și consultanță pentru angajatori în vederea angajării persoanelor cu dizabilități; 

-Forum; 

-Legislație în domeniul angajării persoanelor cu dizabilități; 

“Caravana mobilă”: 

ASSOC Baia Mare şi  Asociatia Phoenix Speranţa Mediaș, în perioada 01.07.2013 – 

01.08.2013,  au   susţinut  o  Campanie Naţională de Sensibilizare în scopul schimbării 

atitudinii sociale privind persoanele cu dizabilităţi. O componentă esenţială a campaniei a 

fost “Caravana mobilă” care s-a deplasat în trei regiuni distincte după cum urmează:  

o ASSOC Baia Mare  - zona Baia Mare (judeţele Maramureş, Satu Mare, Cluj, 

Alba, Sălaj, Bistriţa, Bihor, Arad, Mureş, Harghita, Suceava, Botoşani, Neamţ, 

Iaşi, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galaţi) 

o ASSOC  Baia Mare – zona Bucureşti (Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Călăraşi) 

o Asociaţia Phoenix SPERANŢA  Mediaş – zona Mediaş ( Sibiu, Timişoara, 

Caraş Severin, Hunedoara, Braşov, Covasna, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, 

Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Tulcea, 

Constanţa) 

Caravana Nord a fost compusă dintr-un autoturism cu o remorcă publicitară şi un 

tandem ( o bicicletă cu două locuri) pe care s-a aflat Florin Georgescu, biciclistul nevăzător 

care a străbătut drumul până la Londra pentru Jocurilor Olimpice și Paralimpice și 

Alexandru Răcănel, pilotul lui Florin.  

Rezultatele campaniei celor două echipe pentru zona Nord- Baia Mare și București s-

au materializat în contactarea a:  

 26 primării (inclusiv a direcţiilor subordonate aferente: patrimoniu, 

registratură, ordine publică, secretariat etc.),  

 26 Direcţii de Asistenţă Socială  

 26 filiale DGASPC , 

 26 filiale ANOFM , 

 Acolo unde timpul a permis s-a realizat şi deplasarea către ONG-uri de profil  

 S-au realizat, aşadar, un total de aproximativ 100 de vizite instituţionale. 

 Estimăm o cifră totală între 700 şi 900 de participanţi la evenimentele locale.  
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 Se evidenţiază prezența la evenimente a 2 reprezentanți a prefecturilor (Baia 

Mare, Giurgiu), 1 prefect (Baia Mare), a CJH (Miercurea Ciuc), a poliției locale 

(Vaslui) a 6 reprezentanți de primărie (Botoșani, Piatra Neamț, Vaslui, 

Focșani, Giurgiu) 1 primar (Baia Mare) a 9 viceprimari (Satu Mare, Oradea, 

Bistrița, Botoșani, Piatra Neamț, Vaslui, Focșani, Călărași, Giurgiu), directori ai 

SPAS, DGASPC, AJOFM, dar și instituția publică: Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

 Estimăm o cifră de minim 25.000 persoane, membri ai comunităţilor locale au fost 

informate/conştientizate  

 Evenimentul organizat de Caravana CASPER a fost surprins în mass-media 

de către peste 60 de agenţii de presă (televiziuni, ziare, radiouri). 

 Au fost parcurşi în total aproape 4500 de km.  

 Au fost distribuite un număr de 400 afişe, 2000 pliante  

 

Partea imagistică a activităților a fost distribuită pe contul de Facebook al organizației 

https://www.facebook.com/asociatia.assoc  și contul de YouTube 

http://www.youtube.com/user/assocro . 
 

Testimoniale: 

”Îl cunosc pe domnul Florian și pe Brăduț din 1993. Îmi aducea vitamine și mâncare mie și 

nepotului meu care avea atunci 12 ani. M-a bucurat Dumnezeu Sfântul să îi cunosc. Nu aș fi 

făcut nimic fără ajutorul lor și ASSOC. Dumnezeu să le binecuvânteze pașii care i-au făcut 

pentru mine și să le dea sănătate”. d-na Boloha beneficiar ASSOc al cantinei sociale din 1998 

”Admir Asociația ASSOC pentru că ajută la nevoie, mai ales la nevoile sociale. Cunosc 

Asociația de 2 ani, sper să dea dovadă de aceeași participare în viața comunității. Pe mine 

personal m-a ajutat însoțindu-mă în București la Ministerul Muncii unde am avut o 

întrevedere cu ministrul Muncii pentru a mă susține în dorința mea de a reprezenta persoanele 

cu dizabilităși din zonă ”Gicu Horj - pers. cu dizab.-angajat ASSOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/asociatia.assoc
http://www.youtube.com/user/assocro


19 
 

 

IV.  Împreună 
Asociația ASSOC este pentru noi o modalitate de a colabora cu cetățeni, organizații, instituții 

publice. Un obiectiv permanent al asociației este lărgirea posibilităților de implicare în 

economia socială și îmbunătățirea calității vieții, copiiilor separați sau cu risc de separare de 

părinți, persoanelor cu dizabilități și altor persoane în situații de dificultate. 

O.N.G.-uri, Parteneri/Finantatori/Sponsori/Cei mai harnici voluntari/Colaboratori. 

 

 
2013 a fos un an prolific pentru ASSOC. A demonstrat creșterea noastră atât ca și organizație cât și 

o creștere numerică și calitativă a  echipei ASSOC. Parteneriatele și colaborările realizate pe 

parcursul anului au demonstrat maturitatea noastră ca și organizație și îndeplinirea planului de 

activitate stabilit la începutul anului. Acțiunile demarate de organizație au condus toate spre 

îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea economiei sociale la nivel local și național obiective 

asumate pe toată durata activităților desfășurate de către noi. 

 


