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MISIUNEA

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

VIZIUNEA

noastră este să devenim o voce puternică în economia
socială, iar proiectele iniţiate de noi să contribuie la creșterea calității
vieții persoanelor din grupurile vulnerabile social.

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.

VALORI

Solidaritate, Demnitate, Parteneriat, Respect pentru natură.

Serviciile furnizate sunt de două tipuri: Servicii Sociale și Servicii de
Ocupare.

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.

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”;
 Casa de Tip Familial ”ACASĂ”.

Serviciile de ocupare pentru care avem acreditare sunt:

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.

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
Serviciul VIAŢA
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

acestora; medierea relaţiilor beneficiarului cu ceilalţi actori sociali;
dezvoltarea deprinderilor scris – citit.
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.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea autonomiei personale pentru
persoanele adulte cu dizabilități, în vederea creșterii gradului de
incluziune socială.
45 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

La Jocurile Naționale Special Olympics am obținut medalii !

Ecologizare Lacul Albastru

4

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.

Cantina Socială – Masa pe Roți
În 2012 ASSOC a redeschis Cantina Socială, un serviciu mai vechi, de această dată cu o comonentă nouă – Masa pe Roți – transportul hranei la domiciliu
pentru persoanele greu deplasabile.
Prin program se asigură o masa caldă pe zi (ciorbă + fel de bază) de luni până vineri și hrană rece pentru zilele de sâmbătă și duminică pentru 120 de
persoane.
Programul este asigurat în cadrul unui parteneriat între Primăria Municipiului Baia Mare, prin Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare și Asociația
ASSOC.
Principalii beneficiari ai serviciului sunt vârstnici, dar și familii cu copii și venituri lunare foarte mici.
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Implicarea în viaţa comunităţii prin evenimente
Târgul Jucăriilor – ed. I (1 iunie ) și II (30 noiembrie)
Târgul Jucăriilor s-a născut din dorința de a promova spiritul civic și de a-l insufla copiilor din comunitate de la vârste cât mai fragede.
Ne-am dorit o acțiune de educație civică și voluntariat pentru a veni în sprijinul copiilor săraci din Baia Mare și satele din vecinătate.
Astfel de acțiuni au loc peste tot în lume și aduc multă bucurie, întăresc prietenia între copii, dezvoltă abilități.
Participanții au avut ocazia să își vândă jucăriile vechi, să facă schimb de jucării cu alți copii sau să doneze jucării penru cei mai puțin norocoși.
Jucăriile donate au fost distribuite de Sfântul Nicolae copiilor nevoiași - cazurile sociale din evidența ASSOC, atât din Baia Mare dar și din satele de pe
lângă Baia Mare.
O altă acțiune de acest tip a fost și Dăruind vei Dobândi, ed. a II-a, acțiune ce s-a desfășurat în preajma sărbătorilor de iarnă. În parteneriat cu 4 școli
și licee din Baia Mare am colectat articole vestimentare, rechizite, jucării pentru copiii nevoiași din satele din împrejurimi.
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14 iunie - Ziua Mondială a Donatorului de Sânge

a fost marcată printr-o acțiune de informare și conștientizare la nivelul comunității

locale cu privire la importanța donării de sânge.

Campania „Poți arăta că îți pasă în nenumărate feluri ... de mâncare”
O campanie de sensibilizare cu privire la integrarea socială a persoanelor cu dizabilități. Mai multe persoane
din viața publică locală au gătit în cadrul Restaurantului Social ASSOC pentru tinerii cu dizabilități din
Centru de Zi ASSOC. Alăturându-se cauzei noastre și stabilind un contact cu acești tineri, toți cei care au luat
parte la această campanie au susținut eforturile noastre de facilitare a integrării sociale a persoanelor cu
dizabilități, au descoperit ei înșiși, și au transmis și întregii comunități cât de speciali sunt acești tineri, cât au
de dăruit și cât de mult își doresc să fie parte activă a societății în care trăiesc.

7

Conferința națională de închidere a Anului European al Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii între Generaţii
Conferinţa ”Îmbătrânire activă și servicii pentru seniori” a fost un eveniment important, care a marcat la nivel naţional închiderea Anului European al
Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii între Generaţii, având ca scop sensibilizarea publicului privind contribuţia persoanelor în vârstă la dezvoltarea
societăţii, dar şi implicarea factorilor de decizie în adoptarea măsurilor pentru favorizarea îmbătrânirii active şi întărirea solidarităţii între generaţii. Un
obiectiv de pionierat al conferinţei a vizat participarea majorității instituţiilor de îngrijire a vârstnicilor, private şi publice din România, cât și a furnizorilor
de echipamente şi materiale de îngrijire, prilej favorabil schimbului de informaţii şi experiențe.

Restaurant Social ASSOC și Îmbătrânirea Activă
Îmbătrânirea activă este un proces prin care persoanele vârstnice sunt încurajate să rămână în câmpul muncii și să împărtășească din experiența lor
celorlalte generații. Seniorii societății sunt încurajați să se implice voluntar în diverse activități culturale, comunitare și economice ce contribuie la
dezvoltarea societății în care trăiesc;
A terminat școala profesională comercială, de meserie cofetar- patiser. Cornelia a lucrat din 1972 când a primit certificatul de muncitor calificat, până în
2000 la un laborator de cofetărie. După un curs de specializare în Bucureşti a luat diploma de Maestru în arta culinară.
Anul 2000 a marcat ieşirea la pensie, dar nu şi ieşirea din activitate. Cornelia a ales să continue să muncească cu jumătate de normă până în anul 2003.
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După 9 ani, prin programul ASSOC de Îmbătrânire Activă, Cornelia şi-a regăsit rostul în societate.
În Decembrie anul 2011 ASSOC deschide oficial Restaurantul Social & Catering. După experienţa acumulată
pănă în luna septembrie 2012 am reuşit să ne dezvoltăm şi să răspundem cerinţelor clienţilor noştri prin pregătire
de produse de cofetărie-patiserie.
După o perioadă aglomerată din cauza creşterii comenzilor doamna Cornelia a fost angajată în Restaurantul
Social ASSOC:
Plăcerea de a face prăjituri şi de a-i învăţa pe cei mai tineri o face mai fericită pe zi ce trece.

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
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.
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități este și un prilej de sărbătoare pentru toate persoanele care reusesc sau încearcă să treacă peste un handicap.
Anul acesta am ales să marcăm această zi împreună cu celelalte asociații de profil din Baia Mare.
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Prin proiectele derulate am asigurat
angarea pe piața liberă a muncii a 35 persoane cu dizabilități și persoane vulnerabile;
Servicii de consiliere, informare și evaluare pentru persoane cu dizabilități, femei, rromi, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului;
Servicii de informare și suport pentru angajatori, în vederea angajării persoanelor cu dizabilități;
Acțiuni de ecologizare în județul Maramureș;
Campanii și evenimente în vederea incluziunii în societate a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor din grupuri vulnerabile și a promovării
voluntariatului;
Înființarea a 2 Centre de Resurse în Economia Socială.

„ASSOC – un model și pentru Franța”
a declarat Philippe Gustin, Ambasadorul Franței în România în cadrul vizitei sale la ASSOC.
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INOVAȚIE
Anul 2012 a marcat realizarea unui nou web site dedicat specialiștilor ce lucrează cu persoane cu dizabilități și promovării economiei sociale –
www.diz-abilitate.ro , precum și elaborarea unui instrument complet nou pe piața românească pentru evaluarea obiectivă a capacității de muncă a
persoanelor cu dizabilități – sistemul de evaluare CASPER.
www.diz-abilitate.ro este prima platformă virtuală ce vizează facilitarea integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, ce conține 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 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;
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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 a
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 susţine, implicit, locul de muncă al unei persoane cu
handicap, fiind nu doar o achiziţie profitabilă, ci şi un act de responsabilitate socială.

Anul 2012 a marcat totodată și înființarea a 4 filiale ASSOC în Arad, București, Satu Mare și Suceava.

Imagini video de la activitățile și evenimentele organizate în anul 2012 puteți urmări pe pagina noastră de internet

www.assoc.ro/descopera-assoc/despre-noi/
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Mulţumim membrilor şi foştilor membri ASSOC, colaboratorilor şi partenerilor noştri, voluntarilor, sponsorilor, tuturor celor care
din 1995 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.
Asociația
Profesională
Asistență Socială ASSOC

Neguvernamentală

de

CIF7930701, cont RO21 RZBR 0000 0600 1283 6704
Raiffeisen Bank Baia Mare
Adresa : Bd. Unirii nr. 28, Baia Mare, Maramureş, Romania
Tel/Fax : 0262-222226; E-mail : assoc@assoc.ro;
www.assoc.ro
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