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Misiune
MISIUNEA noastră este promovarea asistenţei sociale prin îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a persoanelor defavorizate.

Viziune
VIZIUNEA noastră este să devenim o voce puternică în economia socială, iar
proiectele iniţiate de noi să schimbe în bine destinele persoanelor din grupurile
vulnerabile social.

Valori
Solidaritate, Demnitate, Parteneriat, Respect pentru natură.

Obiective
OBIECTIVE STRATEGICE:
Promovarea şi dezvoltarea activităţilor de economie socială;
Organizarea unei structuri de servicii sociale viabile, care să vină în întâmpinarea
categoriilor aflate în stare de excluziune socială;
Promovarea participării publice la procesul decizional privind politica socială;
Promovarea atitudinii de respect faţă de natură şi mediul înconjurător.

Activitățile principale sunt realizate cu următoarele categorii de beneficiari:
copii separați sau cu risc de separare de părinți,
persoane cu dizabilități și
alte persoane în situații de dificultate.

Motto:
„Tu ești capabil să faci lucruri pe care eu nu le pot face. Eu sunt capabil să fac lucruri pe
care tu nu le poți face. Împreună putem face lucruri minunate.” Maica Tereza de Calcutta.
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Activitățile principale sunt: informare, consiliere socială, consiliere psihologică,
găzduire pe perioadă nedeterminată, asistență și îngrijire de tip familial, asistență
medicală și îngrijire, recuperare, reabilitare, educare, socializare și petrecerea timpului
liber, reintegrare familială și comunitară, integrarea/reintegrare profesională și socială,
orientare profesională, sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea
profesională, testare capacitate de munca si asistenta in vederea integrarii pe piata
muncii pentru persoane cu dizabilitati, pregătirea și servirea mesei, pregătirea și
distribuirea hranei.
Anul 2011 s-a încheiat cu înființarea unei noi Unități Protejate ASSOC și a
Întreprinderilor de economie socială – ASSOC Packing (producție de ambalaje din
carton și hârtie) și Restaurant Social & Catering ASSOC (alimentație publică).
Producția din cadrul întreprinderilor de economie socială este realizată în exclusivitate
de către persoane din grupuri vulnerabile.
Serviciile furnizate sunt de două tipuri: Servicii Sociale și Servicii de Ocupare.
Serviciile sociale pentru care avem acreditare sunt:
Terapie Ocupațională,
Consiliere și Orientare Vocațională,
Viața - servicii de specialitate pentru copii și familii,
Casa de Tip Familial ”SEVA”- str. Tineretului nr.14,
Casa de Tip Familial ”ACASĂ”- Cărbunar nr.16,

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.

Lista membrilor Consiliului Director:
Președinte - Florian Valeriu Sălăjeanu, asistent social;
Vicepreședinte - Kristina Cucu , medic primar epidemiolog;
Director Economic - Andrei Leș, economist
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SERVICII SOCIALE
Centru de zi VIAŢA
Finanţare: Enfance et Vie şi
Sănătate
Parteneri: Protecţia Copilului

Deși inițial grupul țintă al Serviciului “Viața” viza copiii
din asistența maternală și asistenți maternali,
solicitarile
din
partea
comunității
(copiii
și
familii/părinți din comunitate) au crescut tot mai
mult.

Ȋn prezent grupul țintă al Serviciului include atât copilul cu dizabilități, cât și copilul fără
dizabilități, care necesită diferite tipuri de intervenție psihologică (de natură
emoțională, cognitiv - comportamentală, vocațională).

Centru de zi – Deprinderi și
formare abilități de viață
independentă
Obiectivul
proiectului
este
dezvoltarea
autonomiei personale pentru persoanele adulte
cu dizabilități, în vederea creșterii gradului de
incluziune socială.
44 de tineri și adulți cu dizabilități
beneficiază
zilnic
de
serviciile

noastre: terapie
ocupațională; activități pentru dezvoltarea abilităților manuale, de autogospodărie,
cognitive, de îndemnare și atenție; Consilierea psihologică și socială, atât pentru
beneficiari cât și pentru familiile acestora; medierea relaţiilor beneficiarului cu ceilalţi
actori sociali; dezvoltarea deprinderilor scris – citit.
În cadrul Centrului de zi au fost incluse în
programe zilnice 44 de persoane cu dizabilităţi.
Activităţile zilnice au fost atât activităţi de natură
artistică: pictură, decupaj, înşirat mărgele,
cusut, modelaj, cât şi lucrativă: îngrijirea
spaţiului verde şi a spaţiului de lucru, activităţi
pe grupe, şi jocuri de relaxare în sală şi în aer
liber.
Prin muncă zilnică şi multă dedicaţie, atât din partea asistenţilor noştri, cât şi din
partea persoanelor cu dizabilităţi beneficiari ai Centrului s-au obţinut rezultate
importante ca dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a unor operaţii matematice simple
şi complexe; însuşirea abilităţilor scris – citit.
În activităţile centrului au fos incluse lecturarea de poveşti şi poezii, dezvoltarea culturii
generale.
Acceaşi importanţă a fost acordată şi activităţilor fizice, prin includerea beneficiarilor
Centrului în programe sportive săptămânale.
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Rezultatele Centrului în anul 2011 pot fi sintetizate astfel:
îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru un număr de 44 de personae cu dizabilităţi;
1 beneficiar angajat
2 beneficiari şi-au dezvoltat capacitatea de orientare în timp şi spaţiu, reuşind să
parcurgă traseul acasă – ASSOC singuri;
8 beneficiari au reuşit să ăşi însuşească cunoştinţele necesare rezolvării de operaţii
matematice simple;
5 beneficiari şi-au îmbunătăţit capacităţile scris-citit;
5 beneficiar au participat la un curs de inițiere calculatoare;
5 beneficiari şi-au dezvoltat abilităţile artistice și manuale (pictură și croșetat –
globen);
3 voluntari au fost implicaţi în desfăşurarea activităţilor şi atingerea obiectivelor
stabilite;
www.assoc.ro

http://assoc.ro/2011-deprinderi-si-formare-abilitati-de-viata-independenta/

Centru de incluziune sociala
pentru persoane aflate in situatii de risc
Finanţare:
Consiliul Local
Baia Mare prin Serviciul
Public de Asistență Socială
Baia Mare

Perioada de implementare: 01.06.2011-30.11.2011
Scopul proiectului este facilitarea accesului la servicii
specializate a copiilor provenind din grupuri
defavorizate, în vederea prevenirii abandonului școlar,
prin intervenție timpurie și consiliere parentală.

Obiectiv general: integrarea și susținerea școlară a copiilor aflați în situații de risc
social.
Grup țintă: 32 de copii cu vârsta între 5 și 15 ani proveniți din familiile aflate în situații
de risc social.
Beneficiari:
- copii cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu domiciliul în Baia Mare care fac parte din
următoarele categorii:
- sunt copii cu dizabilități
- sunt copii care provin din familii monoparentale
- sunt copii în asistență maternală
- sunt copii care provin din familii cu statut socio-economic scăzut
- familiile grupului țintă aflate în una sau mai multe dintre situațiile:
- sunt familii monoparentale
- sunt familii care au copii proveniți din sistemul de protecție a copilului (asistență
maternală sau plasament)
- sunt familii cu statut socio-economic scăzut
Activități:
- Activități de formare și dezvoltare a abilităților
- Consiliere parentală;
Ghid pentru educația parentală “Educația Parentală” , elaborat în cadrul proiectului a
fost distribuit părinților în întâlnirile de grup realizate.
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Există perspectiva încheierii unui parteneriat cu insituții de învățământ pentru
desfășurarea de întâlniri cu părinții școlarilor pe baza ghidului.

www.assoc.ro
http://assoc.ro/2011-centru-de-incluziune-sociala-pentru-persoane-aflate-in-situatii-de-risc/

Case de tip Familial SEVA și ACASĂ
Casele de tip Familial Seva şi Acasă funcţionează din 1999 şi respectiv 2000. În cele
două case trăiesc 7 copii împreună cu familiile lor. Aceste două case funcţionează cu
sprijinul a două organizaţii nonguvernamentale din Franţa, Enfance et Vie şi Sănătatea.
Toţi copiii merg la şcoală, Florin, cel mai mare dintre copiii aflaţi în plasament, a
devenit anul acesta student la facultatea de Asistență Socială și își dorește să ajute la
rândul lui alți tineri din casele de tip familial.
Activitatea şcolară, a fost de la început și continuă să fie destul de dificilă și necesită
sprijin permanent, dar în anul trecut rezultatele au fost satisfăcătoare: toţi copii au
trecut clasa şi majoritatea au obţinut rezultate care ne permit să sperăm că vor
continua să înveţe pentru a-şi face un viitor.
În vara anului trecut, copii împreună cu părinţii au facut o excursie prin ţară, şi şi-au
petrecut vacanţa la „bunici”.
Programul Alimente
Acest program a fost definit în urma anchetei sociale realizate de către asociaţia
noastră ca program de sprijin pentru prevenirea abandonului.
Prin program se asigură pachete alimentare pentru 6 copii.

ASSOC – Unitate Protejată
4 persoane cu dizabilități lucrează în cadrul celor două Unități Protejate
ASSOC.
Cumparând produsele sau serviciile noastre asiguraţi un loc de muncă unei persoane cu
dizabilităţi. Persoanele cu dizabilităţi pot şi vor să fie parte activă în viaţa societăţii.
Colaborând cu o unitate protejată autorizată, aşa cum este ASSOC Unitate Protejată,
aveţi posibilitatea:
să redirecţionaţi banii pe care îi plătiţi la stat, sub formă de impozit în contul fondului
pentru persoane cu handicap, pe bunuri sau servicii utile companiei dumneavoastră;
să sprijiniţi menţinerea pe piaţa muncii a unei persoane cu dizabilităţi şi integrarea
acesteia în societate.
Atelierele ASSOC Unitate Protejată funcţionează pe baze economice, realizând încasări
din vânzarea produselor şi a serviciilor, în vederea creşterii capacităţii de autofinanţare.
Fiecare comandă a unui serviciu prestat sau a unui produs realizat în cadrul ASSOC
Unitate Protejată susine, implicit, locul de muncă al unei persoane cu handicap, fiind nu
doar o achiziţie profitabilă, ci şi un act de responsabilitate socială.
www.assoc.ro
http://assoc.ro/unitate-protejata/
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SERVICII prin PROIECTE
Finanţare: Fondul Social
European prin POSDRU
Durata: 36 luni: iun 2010 - mai
2013
Beneficiar: ASOCIAŢIA
PROFESIONALĂ
NEGUVERNAMENTALĂ DE
ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ASSOC, BAIA MARE
Parteneri: 1.Asociaţia pentru
Dezvoltare Comunitară Vâlcea,
fosta Asociaţia Asistenţilor Sociali
Profesionişti Vâlcea
2. Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului Arad
3. SZOCEG Societate
de Servicii Sociale şi Sănătate,
Pecs, Ungaria

“Dezvoltarea
de
structuri
ale
economiei sociale în Regiunile Nord
Vest, Sud Vest Oltenia si Vest”, ID
50240 - proiect cofinanţat din Fondul Social
European, prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul proiectului este facilitarea accesului pe
piaţa muncii a persoanelor vulnerabile din 3
regiuni: Nord Vest, Sud Vest Oltenia şi Vest. Se
crează
mecanisme
pentru
implementarea
conceptului de economie socială destinate integrării
pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile.

Cursuri de formare:
Numai în luna octombrie 2011, 149 de persoane
au participat la cursurile de formare, de
Operator introducere, prelucrare, validare date și
Inițiere limba engleză, organizate în cadrul
proiectului în 4 localități: Baia Mare, Satu Mare,
Carei, Sighetu Marmației, Rușcova.
În total 620 persoane vulnerabile au fost calificate profesional, specializate și
inițiate în 12 meserii.

Restaurant Social & Catering – cea de-a doua întreprindere de economie socială
ASSOC

Întreprinderile sociale sunt deosebite față de celelalte entități cu activitate economică
pentru că banii obținuți din vânzări nu merg înspre acționari, ci doar înspre susținerea
locurilor de muncă create și a serviciilor sociale necesare comunității.
Deschiderea oficială – 9 decembrie 2011

7

La Restaurantul Social lucrează 11 persoane, din care 3 sunt persoane cu dizabilități
și 4 din grupul vulnerabil pe piața muncii – femei fără loc de muncă.

“Acum lucrez ca ajutor bucătar și sunt foarte bucuroasă ca
am devenit un om util societății.
Vreau să fiu privită ca un om normal !
Iubesc tot ce e frumos în jurul meu și le mulțumesc celor
care au făcut asta pentru mine și pentru ceilalți colegi ai
mei ..”, Francesca, Ajutor bucătar

www.assoc.ro

http://assoc.ro/2010-%E2%80%93-2013-dezvoltarea-de-structuriale-economiei-sociale-in-regiunile-nord-vest-sud-vest-oltenia-sivest-id-50240/
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Finanţare: Fondul
Social European prin
POSDRU

„Servicii
sociale
integrate
şi
formare
vocaţională pentru persoane cu dizabilităţi”,
ID 54702 - proiect cofinanţat din Fondul Social European,

Durata: 36 luni: oct
2010 - sept 2013
Beneficiar:
ASOCIAŢIA
PROFESIONALĂ
NEGUVERNAMENTAL
Ă DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ASSOC,
BAIA MARE
Parteneri: 1.
Bedrijfskundig Buro
Mink (Adapt-Ability),
Holland
2. Autoritatea
Naţională pentru
Persoanele cu
Handicap, Bucureşti
3. Asociaţia
PHOENIXSPERANŢA, Mediaş,
jud. Sibiu

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
Obiectivul proiectului este creşterea accesului pe piaţa muncii
pentru persoanele cu dizabilităţi, prin crearea unui cadru formal
fundamentat ştiinţific de EVALUARE, ACTIVARE, ACREDITARE şi
ACCESIBILIZARE. Proiectul propune elaborarea şi implementarea
unui model adaptat de evaluare a restantului funcţional
(capacitatea de muncă) şi facilitarea formării, certificării şi
angajării pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi (fizice,
mentale, neuro-motorii, etc.).
Cea mai importantă realizare din cadrul proiectului în anul 2011
fost înființarea primei Întreprinderi de Economie Socială din
regiunea de Nord-Vest a României – ASSOC Packing – având ca
profil producția de ambalaje din carton.
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Producția este realizată exclusiv de persoane cu dizabilități.
Procesul de recrutare a fost unul complex, bazat pe evaluarea obiectivă a abilităților de
muncă ale persoanelor, precum și pe potrivirea dintre abilitățile persoanei, interesele și
personalitatea acesteia și cerințele posturilor disponibile.
Am început cu o campanie de informare a persoanelor cu dizabilități și a comunității
locale cu privire la întreprinderea ce urma să se înființeze (au fost distribuite flyere,
expuse afișe, am participat la un târg al locurilor de muncă).
A urmat etapa de evaluare – cu ajutorul testului Ruward - și de potrivile cu cerințele
posturilor. În total au fost evaluate 60 de persoane cu dizabilități.
Evaluările au fost realizate de cei 4 experți consilieri vocaționali ai ASSOC.
La inaugurarea întreprinderii, în 23 septembrie, ne-au fost alături atât reprezentanți ai
partenerilor ASSOC (naționali și internaționali), ai instituțiilor publice locale și naționale
precum și ai persoanelor cu dizabilități, în total peste 200 de persoane.

De-a lungul anului am asigurat servicii de consiliere și orientare vocațională pentru
persoane cu dizabilități și am acționat pe cât posibil ca o punte între aceste persoane și
angajatorii locali.
www.assoc.ro

http://assoc.ro/2010-%E2%80%93-2013-servicii-sociale-integrate-si-formare-vocationala-pentrupersoane-cu-dizabilitati-id-54702/
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„Împreună pentru ei”,

proiect cofinanţat de BRD Groupe Société Générale, ce
constă în crearea unui centru de resurse şi servicii specializate pentru creşterea
gradului de incluziune socială şi integrare socio-profesională a persoanelor cu
dizabilităţi. Proiectul se desfasoara in perioada august 2010 – august 2011.
Scopul proiectului este evaluarea şi formarea abilităţilor de muncă necesare angajării
persoanelor cu dizabilităţi.
In cadrul proiectului sunt oferite servicii de informare cu privire la climatul de muncă,
cursuri de calificare sau recalificare in concordanta cu cererea si oferta de pe piata
muncii.
Conform graficului de desfăşurare a activităţilor, o parte dintre beneficiarii proiectului
au început cursurile de formare profesională atăt din punct de vedere teoretic, cât şi
practic, fiind responsabilizaţi de importanţa participării şi de viitorul lor profesional.
Beneficiarii cursurilor de formare profesională au fost monitorizaţi pe tot parcursul
desfăşurării activităţilor, atât teoretice, cât şi practice de către membrii echipei
multidisciplinare, fiind evaluaţi periodic din punct de vedere social şi psihologic, a fost
monitorizat modul în care se implică participanţii la cursurile de formare profesională,
punctualitate şi participare.
În data de 14.02.2011 a fost organizat un carnaval cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor.
Scopul acestei activităţi a fost de relaţionare şi socializare între membrii grupului şi
echipa interdisciplinară.
În data de 13.05.2011 a avut loc la sediul ASSOC, Baia Mare prezentarea noţiunilor de
bază cu privire la sistemul bancar în general, despre activitatea financiar-bancară
desfăşurată de BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA, atăt la nivel naţional, cât şi
la nivel local, instrumente bancare specifice în general persoanelor fizice.
În cadrul activităţii au participat tinerii beneficiari direcţi ai proiectului-persoane cu
dizabilităţi, împreună cu echipa multidisciplinară de implementare, precum şi D-na
Camelia Ciocaş, Responsabil Marketing din cadrul BRD GROUPE Baia Mare, în calitate
de voluntar.
Activitatea a debutat cu prezentarea de către D-na Camelia Ciocaş a sistemului bancar
din România, apoi s-a discutat despre istoricul şi plasarea geografica a sediului central
international BRD, reţeaua internaţională şi internă, precum şi reţeaua la nivelul
Municipiului Baia Mare. Activitatea a fost interactivă, beneficiarii proiectului participând
în mod activ, în special la informaţiile referitoare la instrumentele bancare, suscitând
mult interes. Cu sprijinul reprezentantului BRD s-a făcut o informare şi clarificare cu
privire la noţiunile de „credit” şi „depozit”, importanţa şi utilitatea lor.
Obiectivul principal a acestei întâlniri a fost pregătirea tinerilor beneficiari din punct de
vedere a managementului financiar, modul eficient de utilizare a resurselor financiare şi
importanţa sistemului bancar în viaţa fiecărei persoane.
www.assoc.ro
http://assoc.ro/2010-impreuna-pentru-ei/
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„Reţeaua

de economie socială, o premisă pentru integrarea
persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii”, ID 56705 - proiect
cofinanţat de Fondul Social European prin POSDRU - promovarea incluziunii şi
dezvoltarea economiei sociale.
Beneficiar : Federaţia ONPHR Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din Romania
Finanţare: Fondul Social European prin POSDRU
Durata: 36 luni: iulie 2010 – iunie 2013
Parteneri: 1. Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, Baia Mare
2. CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI – CNPD, GRECIA
3. Fundaţia “Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare Profesională”- CREFOP,
BUCUREŞTI
4. SC EUROLINK CONSULTANŢA SRL, BUCURESTI

Obiectivul proiectului este promovarea incluziunii sociale. Dezvoltarea economiei sociale
din cadrul POSDRU 2007-2013, promovarea Reţelei de Economie Socială sustenabilă
prin consolidarea cooperativelor şi iniţiativelor active în domeniu în vederea dezvoltării
mecanismelor şi instrumentelor necesare sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi prin
măsuri specifice integrării/ reintegrării pe piaţa muncii, marjând pe conceptul “angajare
în muncă cu salariu”, în loc să opereze ca un “model terapeutic” şi că ele vor oferi
oportunităţi reale de tranziţie pentru a ajuta oamenii să se pregatească şi să intre pe
piaţa muncii normale.

www.assoc.ro
http://assoc.ro/2010-%E2%80%93-2013-reteaua-de-economie-sociala-o-premisa-pentru-integrareapersoanelor-cu-dizabilitati-pe-piata-muncii-id-56705/

„Femei de carieră – de ieri, de azi şi de maine!”, ID 40234 - proiect
cofinanţat de Fondul Social European prin POSDRU - crearea unei reţele naţionaletransnaţionale tip “Umbrela de sprijin integral” pentru accesul pe piaţa muncii a
femeilor de diferite etnii şi a celor imigrante.
Finanţare: Fondul Social European prin POSDRU
Durata: 24 luni, MARTIE 2010 – FEBRUARIE 2012
Beneficiar: ASOCIAŢIA CENTRUL REGIONAL DE INIŢIERE ŞI SERVICII, Sighetu Marmaţiei
Parteneri: 1. ASSOCIATION MULTIMEDIA EMPLOI, Franţa
2. ASOCIAŢIA TINERI ÎNTREPRINZĂTORI “CONCORDIA”, Sighetu Marmaţiei
3. ASOCIAŢIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE, Bucureşti
4. ASOCIAŢIA FEMEILOR ROME DIN ROMÂNIA, Bucureşti
5. ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006, Constanţa
6. ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENŢA SOCIALĂ ASSOC, Baia Mare

Obiectivul proiectului este crearea unei reţele naţionale-transnaţionale tip “Umbrela de
sprijin integral” pentru accesul pe piaţa muncii a femeilor de diferite etnii şi imigrante.
Proiectul a propune o serie de demersuri pentru a informa şi sensibliza participanţii
direcţi şi indirecţi de pe scena vieţii sociale asupra unor probleme deosebit de grave:
lipsa posibilităţii materiale, timp, probleme de altă natura-de a se integra pe piaţa
muncii, discriminare – etnie, gen, educaţie- hărţuirea sexuală la locul de muncă,
violenţa domestică asupra femeilor, inegalităţi structurale între bărbaţi şi femeidiviziunea tradiţională a rolurilor.
În primul an de implementare s-au realizat studii, cercetări, analize şi activităţi ce au
vizat creşterea nivelului de educaţie.
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Totodată s-au organizat seminarii în regiunea de implementare, dar şi o Conferinţă
Internaţională „Economie socială şi solidaritate” .
„Educaţia – a doua şansă”, ID 54638 - proiect cofinanţat de Fondul Social
European prin POSDRU - promovarea măsurilor active de ocupare în activităţi nonagricole în mediile rurale din 3 regiuni.
Finanţare: Fondul Social European prin POSDRU
Durata: 33 luni: iunie 2010 – februarie 2013
Beneficiar: ASOCIAŢIA CENTRUL REGIONAL DE INIŢIERE ŞI SERVICII,Sighetu Marmaţiei
Parteneri : 1. MAISON DE LA PROMOTION SOCIALE, Franţa
2. ASOCIAŢIA TINERI ÎNTREPRINZĂTORI “CONCORDIA”, Sighetu Marmaţiei
3. ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ASSOC, Baia Mare
4. ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
MARAMUREŞ
5. AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV
6. AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CONSTANŢA
7. LEARN.org.uk Ltd, UK

Obiectivul general al proiectului este promovarea măsurilor active de ocupare în
activităţi non-agricole în mediile rurale din 3 regiuni, prin acţiuni şi măsuri inovative şi
flexibile în vederea îmbunătăţirii calităţii resurselor umane şi asigurării sustenabilităţii
pe termen lung a accesului la ocupare.
Dezvoltarea antreprenoriatului rural.

„RESCUE – Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată
integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la
experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană”, ID 57994 –
proiect cofinanţat de Fondul Social European prin POSDRU .
Finanţare: Fondul Social European prin POSDRU
Durata: 36 luni: iulie 2010 – iunie 2013
Beneficiar: Federaţia ONPHR- ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU
HANDICAP DIN ROMÂNIA, BUCUREŞTI
Parteneri: 1. Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC,
Baia Mare
2. CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI –
CNPD, GRECIA
3. Fundaţia “Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare
Profesională”- CREFOP, BUCUREŞTI
4. S.C. EUROLINK CONSULTANTS SRL, BUCUREŞTI

Obiectivul proiectului este promovarea incluziunii sociale. Dezvoltarea economiei sociale
din cadrul POSDRU 2007-2013, promovarea Reţelei de Economie Socială sustenabilă
prin consolidarea cooperativelor şi iniţiativelor active în domeniu în vederea dezvoltării
mecanismelor şi instrumentelor necesare sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi prin
măsuri specifice integrării/ reintegrării pe piaţa muncii, marjând pe conceptul “angajare
în muncă cu salariu”, în loc să opereze ca un “model terapeutic” şi că ele vor oferi
opotunităţi reale de tranziţie pentru a ajuta oamenii să se pregatească şi să intre pe
piaţa muncii normale.
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În perioada 01 - 02 octombrie 2011 am participat la ONGFEST Oradea și Cluj-Napoca
unde pe parcursul a 2 zile ASSOC a desfășurat acțiuni de informare, promovare,
diseminare de informații legate de angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilități
pentru un număr de 342 de persoane;
În 11 noiembrie 2011 am organizat un
eveniment de conștientizare/ egalitate de
șanse/ nediscriminare și drepturile persoanelor
cu dizabilități pentru un număr de 20 de
firme din Maramureș, 10 ONG și instituții
publice cumulând un număr de 39 de
participanți la Baia Mare în cadrul Centrului
de Instruie și Marketing al Camerei de Comerț
Maramureș;

www.assoc.ro
http://assoc.ro/2010-2013-rescue-%E2%80%93-infiintarea-unei-retele-de-economiesociala-destinata-integrarii-profesionale-a-persoanelor-cu-dizabilitati-pornind-de-laexperiente-si-bune-practici-in-uniunea-europea/

„Hai să dăm mană cu mană, să păşim in viaţă, impreună”, ID 40813
- proiect cofinanţat de Fondul Social European prin POSDRU.
Finanţare: Fondul Social European prin POSDRU
Durata: 24 luni: Septembrie 2009- August 2011
Beneficiar: ASOCIAŢIA TINERI ÎNTREPRINZĂTORI “CONCORDIA”, Sighetu Marmaţiei
Parteneri: 1. ASSOCIATION MULTIMEDIA EMPLOI, ID 12199, Franţa
2. ASOCIAŢIA CENTRUL REGIONAL DE INIŢIERE ŞI SERVICII,
Sighetu Marmaţiei
3. ASOCIAŢIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE, Bucureşti
4. ASOCIAŢIA FEMEILOR ROME DIN ROMÂNIA, Bucureşti
5. ASOCIAŢIA PENTRU COMUNITATE ŞI FAMILIE 2006, Constanţa
6. ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASSOC, Baia Mare

Obiectivul general al proiectului este configurarea unui sistem de sprijin integrat pentru
promovarea participării la viaţa socială şi accesul pe piaţa muncii a tinerilor proveniţi
din Instituţiile de plasament şi a tinerilor cu dizabilităţi.
În perioada martie-aprilie s-a organizat o serie de 4 tabere de mentorat medical şi
socio-profesional, în Ocna Şugatag şi Sinaia. Taberele au avut ca beneficiari 100 de
tineri proveniţi din centrele de plasament, 80 tineri cu diferite dizabilităţi şi 40 membrii
de familie ai persoanelor cu dizabilităţi din cele 4 regiuni de implementare.
Un număr aproximativ de 40 de specialişti şi experţi din domeniul asistenţei sociale şi
16 studenţi voluntari din cele 4 regiuni şi din ţara parteneră, Franţa, au organizat şi vor
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continua să organizeze programe de mentorat şi vor acorda asistenţă şi consultanţă
medicală şi socio-profesională tinerilor şi membrilor de familie participanţi la cele 4
tabere.
Tot în cadrul acestor tabere s-au organizat activităţi interregionale comune de
socializare cu tineri din cele 4 regiuni şi schimburi de "bune practici" interregionale şi
transnaţionale în ceea ce priveşte incluziunea socio-profesională a tinerilor din cele 2
grupuri ţintă ale proiectului, la care au participat reprezentanţi ai DGASPC şi Instituţii
de profil din cele 4 regiuni.

Implicarea în proiecte de mediu
DRUMEȚUL DIN PĂDURE, COD SMIS 24418 – Proiect selectat în cadrul programului
Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru
Dezvoltare Rurală.
Obiectivul general al proiectului este
dezvoltarea și consolidarea turismului intern
prin crearea de materiale promoționale și a
activităților de marketing specifice.
Rezervația de stejar pedunculat BAVNA
cuprinde exemplare de arborete de stejar
pedunculat (Quercus robus) extrem de
frumoase, care sunt o sursă de semințe de
calitate deosebită, motiv pentru care s-a
creat această rezervație.
Scopul principal al ariei naturale "Pădurea Bavna" este cel de conservare a diversității
biologice. De asemenea se urmărește excluderea și prevenirea activitățiilor de
exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare,
precum și asigurarea condițiilor pentru activități educative, recreative și de cercetare
științifică.
Rezervația de STEJAR PEDUNCULAT BAVNA s-a
constituit ca arie protejată prin Legea 5/2000 privind
aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului Național
– secțiunea III - a zone protejate, având codul 2575.
Rezervația de Stejar Pedunculat Bavna este situată pe
teritoriul administrativ al comunei Satulung, satul
Fersig, și are o suprafață de 26,00 ha.
Padurea de stejar pedunculat se află la limita inferioară
a acestei specii din această parte a țării, reprezintă un
veritabil "eșantion" al codrilor seculari de odinioară din
zonă.
Arboretul este constituit din stejar pedunculat pur (Quercus robur) în vârsta de 150 de
ani remarcându-se prin monumentalitate, prin aspectul compact - uniform în stadiul de
dezvoltare de codru bătrân.
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Trunchiurile se caracterizează prin vigorozitate, sunt
drepte, cilindrice și lipsite de crengi pe cca. 2/3 din
înălțimea totală care este de aprox. 35 m. Diametrul
mediu al trunchiului (la 1,30 înălțime) se înscrie între
75 - 90 cm, iar circumferința medie a coloanei, care
este de regulă simetrică, are cca. 35 m.
Tot aici primăvara înflorește laleaua pestriță, care
face parte din flora ocrotită fiind declarată monument
al naturii. Semnalăm prezența unei colonii masive de
Ardea cinerea (stârcul cenușiu) care cuibărește în
această pădure.
Anul acesta am realizat un web site dedicat
proiectului și implicit promovării zonei
www.drumetuldinpadure.ro și o serie de materiale
promoționale – pliante, panouri outdoor, rucsaci,
DVD –uri de prezentare a zonei.

Alte evenimente
Săptămâna Națională a Voluntariatului
În Săptămâna Națională a Voluntariatului 9-15 mai 2011 am desfășurat acțiuni de
promovare a voluntaritului la nivel local și de recrutare de noi voluntari, precum și
activități pentru tinerii din Centru de Zi ASSOC:
am creat un forum de discuții pe tema voluntariatului, între voluntarii recrutați și
viitorii voluntari, privind activități organizate și propuneri de noi acțiuni.
schimb de bune practici între voluntarii DGASPC Maramureș și voluntarii ASSOC,
Vizită la muzeu pentru beneficiarii Centrului de Z
Promovarea unui stil de viață sănătos prin sport, participarea la activități spotive
(aikido, aikikai, taekwon do) a copiilor aflați în situatie de risc.

Ziua Persoanelor cu Dizabilități sărbătorită la ASSOC
În 1992 Organizația Națiunilor Unite a proclamat 3 decembrie drept Ziua Internațională
a Persoanelor cu Dizabilități. De atunci, an de an, în intreaga lume este promovat
același mesaj: ”Oameni egali - Drepturi egale”. Un mesaj de conștientizare a faptului că
persoanele cu dizabilități au aceleași drepturi ca toți ceilalți.
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială - ASSOC susține dreptul
persoanelor cu dizabilități la o viață demnă, normală, independentă și militează pentru
integrarea acestora în societate.
Prin proiectele derulate, ASSOC demonstrează că integrarea socio-profesională a
persoanelor cu dizabiltăți nu este un simplu deziderat, ci o realitate de natură a crea
avantaje comunității, în fiecare aspect al vieții sociale, economice și culturale.
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Ziua Internațională a Persoanelor cu
Dizabilități este și un prilej de sărbătoare
pentru toate persoanele care reusesc sau
încearcă să treacă peste un handicap.
Tinerii cu nevoi speciale din cadrul
Centrului
Social
Multifuncțional
au
sărbătorit
Ziua
Internațională
a
Persoanelor cu Dizabilități în 2 decembrie.
Au îmbodobit brăduți cu decorațiuni
realizate chiar de ei în Centrul de Zi
ASSOC, brăduți ce ulterior au fost donați.
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Raport financiar
Structura veniturilor fără scop patrimonial 2011
Venituri
donaţii
sponsorizări
resurse din bugetele locale
din acţiuni ocazionale
ajutoare nerambursabile
diferenţe de curs valutar
alte venituri
Total

Suma (lei)
39,300
330,298
264,472
33,599
4,392,445
7,001
2,761,869
7,828,984

Structura cheltuielilor fără scop patrimonial 2011
Cheltuieli
stocuri
lucrări şi servicii
servicii executate de terţi
impozite şi taxe
personalul
alte cheltuieli
financiare
amortizări
Total

Venituri 2011
din activităţi fără scop patrimonial
din activităţi economice
Cheltuieli 2011
din activităţi fără scop patrimonial
din activităţi economice

Rezultat 2011
din activităţi fără scop patrimonial
din activităţi economice

Suma (lei)
397,657
294,297
1,530,717
47,232
4,170,831
1,107,411
8,070
232,363
7,788,578

Suma (lei)
8,378,454
7,828,984
549,470
8,327,983
7,788,578
539,405

50,471
40,406
10,065
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Mulţumiri
Mulţumim membrilor şi foştilor membri ASSOC, colaboratorilor şi
partenerilor noştri, voluntarilor, sponsorilor, tuturor celor care din 1995 şi
pană în prezent au fost alături de noi şi fără de care proiectele ASSOC nu
ar fi fost posibile.
Şi nu în ultimul rând, mulţumim studenţilor din prima generaţie de
asistenţi sociali care au avut ideea şi curajul de a înfiinţa ASSOC asociaţia care, de-a lungul anilor, a schimbat în bine sute de vieţi.

IMPLICĂ-TE
Puteți susține activitatea noastră prin direcționarea a 2% din
impozitul pe venit sau prin alte donații si/sau sponsorizări.
ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASSOC
CIF7930701, cont RO69RNCB0182034128670004,
deschis la Banca Comercială Romană, sucursala Baia Mare
Adresa : Bdul unirii nr. 28, Baia mare, Maramureş, Romania
Tel/Fax : 0262-222226; E-mail : assoc@assoc.ro;
Website: www.assoc.ro
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