RAPORT ANUAL
2005

Anul 2005 a semnificat pentru asociaţia noastră un an prosper, plin de activităţi, plin de
entuziasm/dinamism, atât a beneficiarilor de pe urma proiectelor întreprinse de noi, cât şi a
echipei pluridisciplinare, care a făcut tot posibilul pentru a-şi îndeplini misiunile, pentru a
putea salva cât mai multe vieţi periclitate ale oamenilor în nevoie, oameni uitaţi de lume, dar,
până la urmă consiliaţi şi îndrumaţi de noi.

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).
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 asteptate au fost atinse astfel:
-› 217 de persoane varstnice si nedeplasabile 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;

-› 200 de persoane au beneficiat de consiliere sociala si indrumare;
-› 37 de persoane varstnice au beneficiat de asistenta stomatologica;
-› 2 asistati ai centrului au beneficiat de plata taxelor lunare

Actiuni desfasurate in cadrul acestui program:
-› sarbatorirea unor evenimente speciale cum sunt: Ziua varstnicului, 8 Martie, Sfintele Sarbatori
de Pasti si de Craciun;
-› igienizare si curatenia de primavara in zona ASSOC, plantare de puieti si flori

II. 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 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 pană in prezent au fost atinse astfel:
-› existenta unei vieti familiale normale in mijlocul grupului;
-› 2 copii frecventeaza invatamantul de masa;
-› 1 copil frecventeaza grădinita;
-› exista progrese masurabile inregistrate in evolutia fizica, psihologica, sociala si emotionala

III. Activitati desfasurate in cadrul proiectului: “Acasa”

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 au fost atinse astfel:
-› existenta unei vieti familiale normale in mijlocul grupului;
-› scolarizarea si socializarea copiilor;
-› exista progrese masurabile inregistrate in evolutia fizica, psihologica, sociala si
emotionala a copiilor

IV. 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 si in utilizarea instrumentelor de lucru;
-› instruirea a 20 de voluntari;
-› un numar de 40 de voluntari au participat la campania de conservare a vederii

V. Activitati desfasurate in cadrul proiectului: “Servicii de specialitate pentru copii şi
asistenţi 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:
-› 7 terapii finalizate;
-› 48 de copii cu terapia in lucru;
-› 7 copii au terapia intrerupta;
-› 48 de asistenti maternali consiliati saptamanal;
-› 104 de copii au fost evaluati din punct de vedere terapeutic.

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

Reamintim obiectivele proiectului:
-› 15% din tineri vor beneficia de alternative familiale;
-› 50% din tineri din centrele de plasament cu varste intre 16-18 ani, vor beneficia de servicii
pentru formarea deprinderilor de viata;
-› scaderea numarului de copii institutionalizati in judetul Maramures cu 32;
-› 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 Maramure

Rezultatele asteptate au fost atinse astfel:
-› au fost reintegraţi in familia naturala/extinsa 35 de tineri;
-› au fost instruiti in deprinderi de viata 128 de tineri;
-› s-au gasit locuri de munca pentru 49 de tineri;
-› s-au gasit solutii constand in locuinte independente pentru 20 tineri;
-› au absolvit cursuri specializate de meserii 14 tineri;
-› au fost consiliati si monitorizati scolar 137 de tineri;
-› au fost consiliati si monitorizati profesional 83 de tineri;

-› s-au organizat cursuri de instruire pe tema deprinderilor de viata pentru 15 educatori din
centrele de plasament unde s-a lucrat cu tinerii;
-› s-au inchis dosarele de institutionalizare pentru un numar de 55 de tineri;
-› pe parcursul proiecului s-au organizat un numar de 10 tabere cu un numar de 78 de
tineri, pe o durata de 50 de zile in urmatoarele locatii: Baile Felix, Ocana Sugatag, Lapusul
Romanesc, Tasnad, Moldova, Izvoare, Sovata, Calineşti;
-› au fost organizate 29 de activitati practice constand in: baluri si petreceri la diferite
ocazii, vizionare de filme, vizionarea de piese de teatru, vizite la firme, competitii sportive
intre centrele de plasament, machiaj, olarit, confectionare de ornamente pentru Craciun,
vopsitul oualor de Paste, confectionarea de zgardane, excursii, confectionarea suporturilor
pentru flori, jocuri de autocunoastere;
-› s-au realizat 3 suporturi de curs, pliante, afise cu obiectivele proiectului, promovarea
serviciilor

VII. 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

Actiuni intreprinse:
-› au fost oferite servicii de igienizare si alimentatie a unui numar de 1165 de persoane;
-› au avut loc lunar campanii de curatire a spatiilor verzi limitrofe blocului Horia 46B, iar in
luna decembrie 2005 cu sprijinul Serviciului Public de Asistenţă Sociala s-a derulat o
campanie de deratizare, dezinsectie pentru beneficiarii care locuiesc in acel bloc. De
asemenea, si in jurul centrului s-au efectuat actiuni de curatenie la nevoie, iar in interior
activitatile de igienizare-dezinfectie au avut loc zilnic;
-› stimularea deprinderilor de igiena si confort s-a realizat atat in centru cat si la domiciliul
beneficiarilor prin punerea la dispozitia acestora a materialelor igienico-sanitare;
-› in cadrul centrului au avut loc si programe educative dedicate copiilor constand in activitati
de alfabetizare. Beneficiarii au constientizat riscul si efectele poluarii cu deseuri menajere a
mediului inconjurator asupra starii de sanatate

VIII. 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 desfasurarea 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:
-› 15 copii cu mamele lor au fost ingrijiti in centrul maternal;
-› 10 mame au beneficiat de integrare sociala;
-› au fost selectaţi, evaluati si formaţi 20 de asistenti maternali profesionisti;
-› 2 copii din maternitati au fost plasati la asistenti maternali;
-› 18 copii din maternitati au fost reintegrati in familia naturala;

-› au fost identificate si evaluate 5 familii adoptive;
-› s-a clarificat situatia juridica pentru 2 copii din maternitati;
-› 19 persoane (asistenţi 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;
-› 28 copii cu deficiente (autism) beneficiaza de terapii individuale psihologice, logopedice,
kinetoterapeutice;
-› s-au realizat pliante, afise cu obiectivele proiectului, promovarea serviciilor

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

Reamintim obiectivele proiectului:
-› formarea unei echipe mobile pluridisciplinare care sa asigure evaluarea, stabilirea si
punerea in practica a planurilor individuale de interventie pentru cel putin 30 de adulti cu
dizabilitati;
-› valorificarea serviciilor specializate pentru protectia si reabilitarea persoanelor cu
dizabilitati, din cadrul organizatiilor neguvernamentale sau ale institutiilor publice prin
dezvoltarea relatiilor dintre acestia;
-› scaderea riscului de institutionalizare si consolidarea sprijinului din partea familiei prin
participarea la grupurile de suport pentru membrii familiilor persoanelor cu handicap;
-› formarea, evaluarea si certificarea a 20 de asistenti personali ca asistenţi personali
profesionisti si a 4 lucratori sociali ca formatori pentru asistentii personali, de catre institutii
acreditate.

Rezultatele asteptate au fost atinse astfel:
-› 33 de persoane adulte cu handicap mintal si psihic 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 familiilor
acestora;

-› se ofera servicii de reabilitare la domiciliu pentru 4 persoane in mod constant;
-› 24 de persoane cu handicap mintal si psihic participa la activitati educationale, de terapie
prin arta si prin muzica desfasurate zilnic in cadrul ASSOC;
-› s-au facut cursuri de formare si evaluare pentru 20 de asistenti personali si 4 lucratori
sociali de catre Centrul de resurse si Formare in Profesiuni Sociale – PRO VOCATIE;
-› s-au organizat activitati in afara domiciliului: vizite la muzee, parc, Gradina Zoologica
Baia Mare, diverse expozitii;
-› s-a facut promovarea serviciilor, a drepturilor si combaterea discriminarii persoanelor cu
dizabilitati cu implicarea mass-mediei locale.

