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CENTRU DE ZI
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI

Centru

de

zi

propune

o

abordare

individualizata, pornind de la nevoile
specifice ale persoanei cu dizabilitati.
Sunt desfasurate activitati zilnice care sa
stimuleze
dezvoltarea
personala
si
profesionala a persoanei cu dizabilitati prin
actiuni specifice care vizeaza: dezvoltarea
abilitatilor de comunicare atat verbala cat si
nonverbala;
cresterea
gradului
de
autocunoastere si a stimei de sine;
achizitionarea abilitatilor necesare pentru
rezolvarea problemelor si conflictelor intra si
interpersonale; dezvoltarea si stimularea
atentiei, memoriei, limbajului, creativitatii;
socializare; dezvoltarea capacitatii de
integrare in grup, si nu in ultimul rand
cresterea sanselor de integrare profesionala.

Pe parcursul anului 2015 au fost inscrisi si
au participat la activitatile Centrului de Zi
un numar total de 51 de benficiari, dintre
acestia, 28 de persoane au fost parte a
proiectului Centru de zi – Deprinderi si
formare abilitati de viata, finantat in baza
Legii 34/ 1998, de la Consiliul Local Baia
Mare, prin Serviciul Public de Asistenta
Sociala.
Personalul Centrului de Zi este constituit
din 2 angajati, avand functia de psiholog, si
2 voluntari permanenti: asistet social,
psiholog/ asistent medical. La acestia se
adauga si alti voluntari implicati in diferite
activitati.
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Ianuarie

Participare la Olimpiada Speciala de Iarna
(“Winter Special Olympics” ) organizata la Cavnic.
35 de tineri beneficiari ai centrului de zi au fost
prezenti in cadrul evenimentului, participand la
diferitele probe: fotbal, bulgarit, dat cu sania, la
final fiecare dintre acestia primind diploma de
apreciere.

Iunie
"Mainile care se roaga sunt mainile care ajuta!",
editia II:
In perioada 15 - 19 iunie 2015 activitatile s-au
desfasurat la Muzeul Satului din Baia Mare, unde
beneficiarii au socializat si au lucrat impreuna cu
voluntarele si profesoarele de pictura de la Liceul
de Arta. Activitatile s-au desfasurat pe mai multe
ateliere tematice, dupa cum urmeaza: pictura,
sculptura, modelaj, insirat margele si confectionat
cosuri din hartie. In untima zi s-a organizat o
expozitie a lucrarilor realizate atat de cate
beneficiari cat si de catre voluntari. Ziua s-a
incheiat cu un program artistic sustinut de catre
solistul de muzica populara Petrica Muresan, si
premierea tuturor participantilor.
A fost
asigurata, zilnic, masa de pranz pentru
participantii la activitati.
In perioada 20 - 21 iunie 2015 s-a organizat o
excursie la Targu Mures unde s-au vizitat Gradina
Zoologica, precum si manastitile Recea si Rimet
din judetul Alba. La aceasta activitate au participat
un numar de 33 beneficiari si aprox 10 insotitori
(personal si voluntari). Scopul excursiei a fost
acela de recreere si socializare, precum si
dezvoltarea abilitatilor de viata independenta
pentru tinerii cu dizabilitati.

Iulie - August
Pe parcursul celor doua luni au fost desfasurate 3
actiuni de ecologizare la Lacul Albastru din Baia
Sprie

Septembrie
Participare cu stand in cadrul Festivalului
Castanelor, pe durata a 3 zile. Cu aceasta ocazie
participantii la eveniment au putut cunoaste mai
bine activitatea centrului de zi ASSOC (ce servicii
furnizam; unde se pot inscrie; criteriile de
admitere), si unde beneficiarii si-au prezentat
produsele realizate in cadrul Centrului de Zi.

Decembrie
In data de 18.12.2015, a fost organizata serbarea
anuala de Craciun, in cadrul careia Tinerii
Centrului de zi ASSOC au pregatit o sceneta cu
tematica Nasterii Domnului. La eveniment au
participat cu program de colinde: elevi din cadrul
Liceului de Arta Baia Mare, corul horitoarelor de la
Sapaia, corul barbatesc din Lucacesti. Serbarea a
avut loc in sala de evenimente a Liceului de Arta
Baia Mare. La finalul serbarii Mos Craciun a oferit
pachete tuturor.
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Pe parcusul anului 2015, activitatea Cantinei
Sociale & Masa pe Roti s-a concretizat in
furnizarea de servicii de asistenta sociala si
hrana zilnica, unui numar de 50 de persoane
care fac parte din categoriile vulnerabile
mentionate in Legea 208/ 1997 privind
cantinele de ajutor social.
Stabilirea persoanelor care au beneficiat de
serviciile Cantinei Sociale & Masa pe Roti sa realizat in urma analizei cererilor pentru
furnizarea de servicii si in baza anchetei
sociale, precum si in urma analizei situatiilor
individuale ale beneficiarilor existenti in
evidenta noastra, cu mentiunea ca
persoanele nedeplasabile si varstnicii au
avut prioritate in furnizarea de servicii.
Pe langa persoanele de varsta inainata si
persoane nedeplasabile, au beneficiat de
hrana de la cantina sociala a organizatiei si
persoane care se afla intr-o situatie sociala,
medicala sau profesionala dificila, copii
aflati intr-o situatie de vulnerabilitate.

Pentru

persoanele

care

s-au

aflat

in

imposibilitatea de a se deplasa la sediul
organizatiei, ASSOC a asigurat transportul
zilnic al hranei la domiciliu. Astfel, in anul
2015, pentru serviciile furnizate in baza legii
208/1997, au fost asigurate o medie de 15
portii pe luna, la domiciliu.
Si pe parcursul acestui an, asistentii sociali si
voluntarii serviciului au purtat discutii
individuale

cu

beneficiarii

pentru

identificarea gradului de satisfactie in ceea ce
priveste furnizarea de servicii, au discutat cu
privire la starea de sanatate si situatii dificile
cu care se confrunta beneficiarii.
Totodata, ASSOC a furnizat, in baza HCL
353/ 2014, servicii catre 70 de copii asitati ai
Centrului Comunitar Romanii, cu sustinere
financiara din partea Serviciului Public de
Asistenta Sociala Baia Mare
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CENTRU DE
RECUPERARE ȘI
REABILITARE PENTRU
PERSOANE CU
DIZABILITĂȚI – CRRPH
PINCCHIO CĂRBUNARI
Beneficiarii serviciului social CRRPH
Pinochio Cărbunar au vârstele cuprinse între
21 de ani și 37 de ani, mai exact (1 persoană
de 38 ani, 1 persoană de 28 de ani, 2 persoane
de 26 de ani 6 persoane de 25 de ani, 2
persoane de 24 de ani, 1 persoană de 23 de
ani, 1 persoană de 22 de ani).
Cei 14 locatari au fost mutați la Cărbunari, în
baza măsurii de transfer stabilită de către
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap, din subordinea Consiliului
Județean Maramureș.
Finanțarea serviciului social este asigurată
prin contractare în baza contractului de
furnizare serivicii sociale, nr.7171 din
04.03.2014 dintre Direcția Generală de
Asisență Socială și Protecție a Copilului
Maramureș și ASSOC, contract reînnoit în
31.03.2015/nr.9412, 28.12.2015/nr.39111
Exemple de acțiuni realizate cu
beneficiarii
Tinerii au frecventat biserica, Restaurantul
Social & Catering ASSOC, CEDAM(Centrul de
evaluare si dezvolatre a deprinderilor
autonome de muncă) ASSOC, Întreprinderea
de Cartoane ASSOC, Unitățile Protejate
ASSOC și Centru de Zi ASSOC din Baia Mare

Tuturor tinerilor li s-au făcut documentele de
domiciliu stabil la Cărbunari prin Serviciul de
Evidența a persoanei din Baia Mare,
O activitate permanentă care să susțină
adaptarea facilă la specificul comunității
Cărbunari, zilnic sunt însoțiți la plimbare prin
împrejurimi,
Fiecare aniversare a tinerilor este sărbătorită
ca într-o familie, cu tort, cadou și felicitări,
Sărbătorile religioase sunt organizate cu
naturalețe și cât mai apropiate de specificul
zonal, așa cum sunt în familie, se merge la
Biserica din localitate, se mănâncă și se
păstrează un meniu specific fiecărei sărbători,
Zilnic, vecinii si anumite familii din Carbunar
solicită tinerii pentru ajutor in activitati
agricole, gospodaresti, urmare a acestei
munci, primesc si o remuneratie,
Au existat două colaborări prin care tinerii au
fost angrenați în activități de pregătire a
ghiozdanelor cu conținut prestabilit cu firma
Flyng Impex SRL si ambalarea de peleți cu SC
Nașul SRL.
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Tinerii din centru sunt sub supravegherea a 8
instructori de educatie și îngrijitori, care
lucrează 12 ore, câte 2 pe tură, urmată de o
perioadă de 24 de ore libere, asigurând
permanenta supraveghere. Este angajat 1
bărbat ca persoana de intretinere cladire.Cele
9 posturi sunt plătite din banii alocați de
Consiliul Judetean prin DGASPC Maramureș
in baza contractului de furnizare servicii
sociale.

Asistență pentru sănătate acordată
beneficiarilor
Cei 14 tineri însoțiți de asistenta medicală au
frecventat lunar medicul de familie, pentru
consult și eliberare rețete lunare de tratament,
au fost sprijiniți și duși la medici specialiști
psihiatrii și la un stomatolog, iar ori de câte ori
a fost nevoie medicul de familie a făcut trimiteri
spre alți specialiști din sistemul de sănătate.
Tinerii cu probleme stomatologice au fost
programați la tratament la cabinetul existent la
sediul ASSOC în Baia Mare, aceste tratamente
fiind gratuite pentru ei în baza colaborării
medicului cu ASSOC.
Tinerii cu recomandări spre psihiatrie au fost
însoțiți la consult psihiatric la Spitalul Județean
Maramureș și internați la Spitalul Cavnic din
județ pentru tratamente psihiatrice, lunar,
trimestrial sau ori de câte ori situația s-a impus.
Au fost contiuate planificările și programul
contraceptiv și de consiliere preventivă la
Planning în Baia Mare.

Echipa care participă la realizarea activităților
de recuperare și reabilitare este formată din 3
psihologi, 2 asistenți sociali pe langa echipa
formată din 8 instructori de educatie și
îngrijitori. Activitățile specifice de resurse
umane,
contabilitate,
administrative,
gospodărești, întreținere și deservire sunt
asigurate
de
3
persoane
din
ASSOC(responsabil
resurse
umane,
responsabil
financiar
si
responsabil
aprovizionare/achiziționare hrană pregătirea
hranei și realizarea serviciilor de catering).
Activitatea de coordonare este asigurată de 1
persoană (asisten social-sef centru) sprijinită
de structura de conducere a ASSOC.
Echipa ASSOC aduce un plus de valoare prin
furnizarea acestor servicii gratuit ca și
contributie proprie la furnizarea serviciilor de
calitate conform standardelor de cost aprobate
aflate în vigoare.
Totodată prin mijloacele proprii ale ASSOC,
respectiv mașini și microbuze, tinerii sunt
transportați în Baia Mare și în localitățile unde
au nevoie să își desfățoare activitățile.
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UNITATEA PROTEJATĂ AUTORIZATĂ
Secţia „ASSOC – UNITATE PROTEJATA”
În anul 2015, structura şi numărul personalului angajat în cadrul unităţii protejate autorizate, pe
fiecare lună în parte, au fost următoarele:
Luna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Total

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Număr
5
persoane
cu
handicap /
invaliditat
e gradul
III

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Procent % 83.3
3

83.3
3

83.3
3

83.3
3

83.3
3

83.3
3

83.3
3

83.3
3

83.3
3

83.3
3

83.3
3

83.33

angajaţi

Se va menţiona pentru situaţia existentă în luna decembrie 2015, structura pe grade de dizabilitate (grav,
accentuat, mediu, uşor)/invaliditate gradul III, a persoanelor cu dizabilităţi/invalide gradul III angajate
cu contract individual de muncă în cadrul unităţii protejate autorizate.
Nr. persoane cu
dizabiliăţi/invalide
gradul III, angajate şi
salarizate existent în
luna

din care
Grad
de Grad de
dizabilitate
dizabilitate
Grav
accentuat

Grad
de Grad de
dizabilitate
dizabilitate
Mediu
uşor

Gradul III
invaliditate

de

decembrie
0

2
3

0

0

În anul 2015, Secţia "ASSOC - UNITATE PROTEJATĂ" a participat cu produse realizate în cadrul
Centrului de Zi ASSOC, la o manifestare organizată cu prilejul zilelor oraşului şi a avut o expoziţie
permanentă cu vânzare la sediul asociaţiei. În cadrul acestor expoziţii, s-au valorificat produse din
atelierul de obiecte artizanale şi din atelierul de pictură-turnat ipsos.
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Personalul unităţii protejate beneficiaza periodic de servicii de evaluare medicală din partea medicului
de medicină muncii, de instructaj periodic în ceea ce priveşte protecţia şi securitatea muncii. Toate
persoanele angajate în cadrul unităţii protejate sunt evaluate atat la angajare, cât şi periodic cu
instrumentul de evaluare CASPER deţinut de organizaţie.
În cazul unităţilor protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi care
desfăşoară şi activităţi de vânzări/intermedieri se vor preciza programele de integrare
socioprofesională pentru persoanele cu dizabilităţi în urma reinvestirii a minimum 75% din profitul
obţinut.
Valoarea totală a veniturilor din 2015 s-a ridicat la suma de 385186.56 lei fără TVA, profitul realizat
fiind în sumă de 30.730.95 lei. Profitul realizat a fost utilizat de organizaţie în vederea asigurării
cofinanţărilor proiectelor cu obiective sociale. În 2015 ASSOC a finalizat implementarea ca solicitant
sau partener a 16 proiecte POSDRU. Dintre acestea, proiectele POSDRU, DMI 6.1 Dezvoltarea
economiei sociale, au asigurat înființarea a 72 de structuri de economie socială la nivel național, un
model pentru modul în care munca persoanelor cu dizabilități poate fi valorizată într-un context în care
întreaga activitate devine profitabilă.

UNITATEA PROTEJATĂ AUTORIZATĂ
ASSOC – UNITATE PROTEJATĂ II
În anul 2015, structura şi numărul personalului angajat în cadrul unităţii protejate autorizate, pe fiecare
luna în parte, au fost următoarele:
Luna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

9

9

Număr persoane cu
dizabilităţi /
invaliditate gradul
III

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

7

7

Procent %

71.4
3

71.4
3

71.43

75

75

75

75

75

75

75

77.78

77.7
8

Total angajaţi
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Se va menţiona pentru situaţia existentă în luna decembrie 2015, structura pe grade de dizabilitate (grav,
accentuat, mediu, uşor)/invaliditate gradul III, a persoanelor cu dizabilităţi/invalide gradul III angajate
cu contract individual de muncă în cadrul unităţii protejate autorizate.
Nr. persoane cu
din care
dizabilităţi/invalide
Grad de
Grad de
Grad de
Grad de
gradul III, angajate dizabilitate dizabilitate dizabilitate dizabilitate
şi salarizate
grav
accentuat
mediu
uşor
existent în luna
0
7
0
0
Decembrie

Gradul III de
invaliditate
0

În anul 2015 au fost angajate în cadrul unităţii protejate trei persoane, toate cu dizabilităţi, respectiv
facturist, agent vânzari şi arhivar, iar o persoană a părăsit unitatea protejată.
Activitatea în unitatea protejată este distribuită în funcţie de solicitările şi comenzile primite de la
persoanele juridice cu care s-a semnat un acord de parteneriat in baza Legii 448/2006.
ASSOC - Unitatea Protejata II continuă colaborarea cu SC Intreprinderea Socială ASC SRL (în care
ASSOC este asociat unic), participând la creşterea volumelor de vânzări a produselor din carton.
Menţionăm ca în cadrul Intreprinderii Sociale ASC SRL sunt angajate persoane vulnerabile şi persoane
cu dizabilităţi.
Personalul unităţii protejate beneficiază periodic de servicii de evaluare medicală din partea
medicului de medicina muncii, de instructaj periodic în ceea ce priveşte protecţia şi securitatea muncii.
Toate persoanele angajate în cadrul unităţii protejate sunt evaluate atat la angajare, cât şi periodic cu
instrumentul de evaluare CASPER deţinut de organizaţie.
În cursul anului 2015 au fost realizate: lucrări de întreţinere a spatiilor unde unitatea protejată îşi
desfăşoară activitatea; revizii ale aparatelor de aer condiţionat; s-a început amenajarea unui depozit
pentru materialele şi produsele comercializate; s-au achizitionat două autoutilitare pentru transportul
comenzilor către clienţii unităţii protejate.
Valoarea totală a contractelor fara TVA în anul 2015 a fost de 1.959.241,23 lei, profitul realizat fiind în
sumă de 79.732,87 lei. Profitul realizat a fost utilizat de organizatie in vederea asigurarii cofinantarilor
proiectelor cu obiective sociale (grupuri vulnerabile – persoane cu dizabilitati) conform anexei ASSOC
Contributie 2014.
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PRINCIPALELE 2015
ACTIVITĂȚI

28.04.2015
CONFERINŢA DE ÎNCHIDERE
A PROIECTULUI – “FĂRĂ
DISCRIMINARE PENTRU O
VIAŢĂ ÎMPLINITĂ”

Proiectul s-a
adresat unui grup
vulnerabil cu nevoi
complexe și
cronice, având ca
obiectiv general
facilitarea
accesului pe piața
muncii a 202
persoane de etnie
romă aflate în risc
de marginalizare și
excluziune socială
din 3 județe ale
regiunii Nord-Vest.

BENEFICIAR
DIRECȚIA GENERALĂ DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI MARAMUREȘ
PARTENERI
ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ
NEGUVERNAMENTALĂ DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC
ASOCIAȚIA CENTRUL DE
CERCETARE ȘI FORMARE A
UNIVERSITĂȚII DE NORD BAIA
MARE
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Nord-

07.05.2015, am fost

07.05.2015
VIZITA MINISTRULUI JUSTIȚIEI,
ROBERT MARIUS CAZANCIUC, ÎN
ORGANIZAȚIA NOASTRĂ

onorați să primim vizita
ministrului justiției, Robert
Marius Cazanciuc, în
organizația noastră! În
cadrul vizitei au fost
prezentate rezultatele
proiectelor implementate
de ASSOC şi Penitenciarul
Baia Mare în domeniul
asistenţei post detenţie şi
probaţiunii persoanelor
private de libertate.
Cu această ocazie, domnul
ministru a apreciat
serviciile sociale
desfăşurate în cadrul
ASSOC.

Acţiunea s-a desfăşurat în
sala de evenimente a
Hotelului Diafan Baia
Mare.
Proiectul lansat se va
implementa în perioada 15
aprilie 2015 - 30 aprilie
2016 în colaborare cu
Penitenciarul Baia
Mare,s.c. MINDUSTRIES,
Asociaţia Profesionala
Neguvernamentală de
Asistenţă Sociala ASSOC
şi Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului Maramureş şi
va urmări dezvoltarea unor
servicii integrate,
complementare, în ceea ce
priveşte violenţa în familie.

13.05. 2015

LANSAREA PROIECTULUI
``SOLUTII INTEGRATE PENTRU
VIOLENTA IN FAMILIE``
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11-17.05.2015

SAPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A
VOLUNTARIATULUI, EDITIA XIV

Organizator - Pro Vobis –
Centrul Naţional de
Resurse pentru
Voluntariat

Partener Local - Asociaţia
Profesională
Neguvernamentală de
Asistenţă Socială ASSOC

16.05.2015

ACŢIUNI RECREATIVE ŞI DE
ECOLOGIZARE ÎN REZERVAŢIA
NATURALĂ DE STEJAR PENDUCULAT
BAVNA

Sâmbătă 16.05.2015, în
cadrul părţii de
sustenabilitate a proiectului
``Drumeţul din pădure`` cod
SMIS 24418 şi în contextul
Săptămânii Naţionale a
Voluntariatului 2015, s-au
desfăşurat acţiuni recreative
şi de ecologizare în
Rezervaţia Naturală de
Stejar Penduculat Bavna
situată în zona Mireşu Mare.
Participanţii au igienizat
pădurea şi imprejurimile iar
la final au asistat la o
demonstraţie de Tae Kwon
Do oferită de echipa Martial
Arts Dojo. Tot aici copiii au
fost antrenaţi să participe şi
să inveţe câteva tehnici de
auto-apărare. Toţi cei
prezenţi au fost premiaţi cu
diplome şi materiale de
promovare a rezervaţiei şi a
proiectului.
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Plini de viaţă, talent şi
dăruire, tinerii din Centru de
Zi ASSOC au participat la
săptamâna de activităţi din

19.06.2015

``MÂINILE CARE SE ROAGĂ
SUNT MÂINILE CARE AJUTĂ``

cadrul celei de-a doua ediţii
a evenimentului ``Mâinile
care se roagă sunt mâinile
care ajută``.
Zi de zi, aceştia au lucrat
alături de profesori,
indrumători şi voluntari, în
Atelierele de Creaţie de tip
pictură, sculptură şi modelaj
amenajate în cadrul
Muzeului Satului din Baia
Mare.
Parteneri în cadrul
evenimentului:
Liceul De Artă Baia Mare
Muzeul de Etnografie şi Artă
Populară
Seven Studio

Partenerii proiectului
“ACCES pentru toti – Accesul
persoanelor cu dizabilitati la
ocupare si servicii”,
impreuna cu Agentia
Nationala pentru Ocuparea
Fortei de Munca (ANOFM) au
organiyat joi, 16.07.2015,
Bursa locurilor de muncă
adresată persoanelor cu
dizabilități.
Evenimentul a avut loc în
incinta hotelului Yesterday
din București, în sălile
Cotroceni și Politehnica,
începand cu ora 12 si s-a
bucurat de participarea
reprezentanţilor ANOFM, ai
Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi şi nu în ultimul rând - ai
Ministerului Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice

16.07.2015

BURSA
LOCURILOR DE MUNCĂ
ADRESATĂ PERSOANELOR CU
DIZABILITĂȚI
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14.08.2015
INAUGURAREA
CENTRULUI
MULTIFUNCŢION
AL „EDUCAŢIA –
VIITORUL
COMUNITĂŢII
PENTRU
REDUCEREA
INEGALITĂŢILOR
SI PROMOVAREA
INCLUZIUNII
SOCIALE ÎN
COMUNA
COLTĂU”

În data de 14.08.2015 am avut placerea
de a participa în calitate de parteneri
alături de grupul de iniţiativă „Aven
Romale” din Coltău, Primaria comunei
Coltau şi ACCFUNBM din Baia Mare, la
inaugurarea Centrului multifuncţional
din cadrul proiectului: Centrul
multifuncţional, Educaţia – Viitorul
Comunităţii, pentru reducerea
inegalităţilor şi promovarea incluziunii
sociale, în comuna Coltău, judeţul
Maramureş.
Evenimentul a avut loc începand cu ora
12, la obiectivul Centrul multifuncţional
din Coltău. Aici au fost prezenţi
reprezentanţi ai Prefecturii,
reprezentanţi din partea beneficiarului,
parteneri, grupul ţintă, colaboratori,
cadre didactice şi societatea civilă.
Obiectivele generale ale acestui proiect
sunt cresterea calitatii vietii membrilor
comunitatii rome in contextul abordarii
integrate a nevoilor educative, sociale,
de sanatate si ocupare, prin metode
educative formale si non-formale.

31.08.2015

MOMENTE DE BUCURIE
PENTRU BENEFICIARII
CENTRULUI DE ZI ASSOC
Acestia au jucat alaturi de
angajatii si voluntarii Asociatiei
ASSOC, partida de fotbal
organizata in scopul de a darama
zidul dizabilitatii si de a dovedi ca
si ei, ca toti ceilalti, pot fi mai
sanatosi si mai integrati in
comunitate, participand la actiuni
precum aceasta.
Lovitura de incepere a fost data de
Domnul Primar Catalin Chereches
iar meciul a fost arbitrat de domnul
Cristian Balaj.
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LANSARE STRUCTURĂ
DE ECONOMIE SOCIALĂ

„CENTRU COLECTARE DEŞEURI
NEPERICULOASE RURAL”
judeţul Constanţa
EFORIE NORD

STRUCTURA

DE

ECONOMIE

SOCIALĂ „S.C. RUCO CONSTANŢA
S.R.L” va are ca obiect principal de
activitate

colectarea

nepericuloase,
uleiurilor

în

deşeurilor
special

alimentare

a

uzate.

Compania vine în sprijinul agenţilor
economici, desfăşurând activităţi
de colectare standardizată, stocare
pe termen scurt şi livrare a uleiului
alimentar

uzat

transformării

în

vederea

acestuia

în

biocombustibil sintetic. Activitatea
companiei

se

desfășoară

cu

4

angajați (1 manager SES și 3 agenți
contracte).

În perioada 25 – 27.09.2015, în
cadrul Festivalului Castanelor,
tinerii Centrului de zi ASSOC au
organizat un stand de produse
pe care le-au pregătit cu multă
muncă şi talent înaintea
evenimentului.
Încasările sunt pentru tinerii
beneficiari o mare realizare
care va duce la continuarea
activităţilor acestora în scopul
dezvoltării personale şi a
deprinderilor necesare
activităţilor zilnice.

25 –27.09.2015
FESTIVALULUI
CASTANELOR
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VIZITA AMBASADORUL FRANŢEI
FRANÇOIS SAINT-PAUL
ASSOC a participat alături de Ambasadorul Franţei
în România, domnul François Saint-Paul şi de
directorul general al Asociaţiei Franceze AFEJI,
domnul Daniel Fouillouse, la inaugurarea Centrului
integrat de incluziune socială (Centru de zi si Centru
pentru consiliere copii şi părinţi)din Ponorâta,
comuna Coroieni.
Pe

parcursul

zilei

reprezentanţii

au

avut

autorităţilor

loc

întalniri

locale,

cu

prefectul

judetului Maramureş Anton Rohian şi presedintele
Consiliului

Judetean

Zamfir

Ciceu,

în

scopul

îmbunatăţirii condiţiilor de viaţă ale persoanelor din
Ponorâta. Discuţiile au avut ca subiect principal
situaţia economico-socială a romilor şi proiectele
prin care se propune incluziunea socială a acestora.
Asociaţia AFEJI activează în domeniul incluziunii
sociale progresive a romilor în scopul îmbunatăţirii
condiţiilor de viaţă, fiind partener al proiectului de
realizare a Centrului integrat de incluziune socială
din localitatea Ponorâta, comuna Coroieni, finantat
de

Islanda,

Norvegiei

Principatul
si

Liechtenstein,

Guvernul

Regatul

României

privind

implementarea Mecanismului financiar al Spatiului
Economic European 2009-2014, având ca partener
de program Consiliul Europei (CoE)
La acest eveniment au fost prezenţi şi doamna
Ioana

Cazacu

–

Secretar

de

Stat

în

cadrul

Ministerului Muncii, Falimiei, Protecţiei Sociale si
Persoanelor

Varstince

–

Departamentul

pentru

Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, directorul
teritorial

al

AFEJ

–

Karim

Louzani,

Aurélien

Dierckens- Sef proiecte europene si internaționale,
preşedintele

Consiliului

Judetean

Maramureş-

Zamfir Ciceu, doamna deputat Arad – Claudia
Boghicevici, subprefectul judeţului Maramureş –
Alexandru Bondrea, Primarul comunei Coroieni
Gavril Ropan şi Preşedintele ASSOC – Florian
Sălăjeanu.
Proiectele dezvoltate de ASSOC corespund axelor
de

cooperare

în

domeniul

incluziunii

sociale

promovate de Ambasada Franţei în România.
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Asociația

Neguvernamentală

de

Asistenţă Socială ASSOC – Filiala
Arad, în parteneriat cu Asociația
Profesională Neguvernamentală de
Asistență Socială ASSOC, Asociaţia
Centrul de Cercetare şi Formare a
Universităţii de Nord Baia Mare și
Aproximar

–

Cooperativa

de

Solidaredade Social, CRL a lansat
joi, 15 octombrie, trei structuri de
economie

socială

înființate

în

comuna sătmăreană Turț printr-un
proiect cu finanțare europeană.

La

eveniment

Președintele
Florian

au

luat

parte

ASSOC

Baia

Mare,

Sălăjeanu,

managerul

de

proiect, Kristina Cucu, managerii
celor trei Structuri de Economie
Socială, reprezentanți ai ASSOC Baia
Mare și Arad, primarul comunei Turț,
Ioan Ciupac, dar și alți reprezentanți
ai

autorităților

județene,

inclusiv

prefectul Eugeniu Avram.

Evenimentul a debutat cu o vizită la
cele

trei

Sociala

Structuri

(Asociația

de
„La

Economie
carul

cu

bunătăți” Turț,Asociația „Sănătate și
solidaritate”
„Viavalis”

Turț,Asociația
Turț),

amplasate

în

clădirea fostului spital din localitate,
reabilitată la standarde europene
prin intermediul acestui proiect.
Cele aproximativ 200 de persoane
prezente la eveniment au aflat de la
inițatorii

proiectului

beneficiile

aduse de structurile de economie
socială inaugurate la Turț, în afara
locurilor de muncă create, acestea
oferind servicii necesare populației
din zonă.

TREI STRUCTURI DE
ECONOMIE SOCIALĂ,
INAUGURATE LA TURȚ
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A
LUCRĂTORILOR INTERPREȚI
ÎN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL
– BUCUREŞTI

Conferința

națională

interpreți

în

a

limbaj

lucrătorilor

mimico-gestual,

organizată în cadrul proiectului ”Inovare
în ocupare pentru femei – voci pentru
comunitate!

(IOF)

a

reunit

175

de

participanți din toată țara, profesioniști
cu diferite nivele de formare în domeniul
interpretării
persoane

în

limbaj

surde,

autorităților
Conferința

reprezentanți

publice
a

mimico-gestual,

oferit

și

ai

ONG-urilor.

contextul

pentru

schimb de experiență, posibilitatea de a
cunoaște mai bine nevoile de comunicare
ale persoanelor surde, clarificări privind
demersurile ulterioare necesare pentru
dezvoltarea profesiei și o foarte bună
ocazie pentru motivare în scopul formării
continue și specializării.
Pentru

cei

aproximativ

23.000

de

persoane surde la nivel național, acest
proiect a asigurat faptul că 685 de femei,
calificate ca lucrător interpret în limbaj
mimico-gestual

se

alătură

celor

aproximativ 90 de interpreți autorizați, la
nivel

național.

Nevoia

de

a

asigura

servicii de interpretare în limbaj mimicogestual pentru persoanele surde nu este
suficient acoperită, însă este un pas
important
domeniu

pentru

dezvoltarea

ocupațional

și

acestui
pentru

respectarea dreptului la comunicare al
persoanelor surde.

Raport de activitate 2015

26 / 27.10.2015

In data de 26 si 27 octombrie 2015, a avut
loc conferinta transnationala “ACCES
pentru toți – accesul persoanelor cu
dizabilități la ocupare și servicii”, in cadrul
proiectului cu acelasi nume.
Partenerii și invitații noștri portughezi:
Tiago Leitao, Pedro Neves, Carlos Nunes,
Carina Carreia, Felix Lungu ne-au prezentat
o imagine complexă a etapelor
implementării programelor cu finanțare FSE
în Portugalia, soluții eficiente pentru
incluziunea persoanelor cu dizabilități,
economie socială și ONG-uri cu programe
transparente în care atrag în primul rând
oameni, apoi bani.
Ioana Morar, Comisar Șef de Penitenciare
Director General Adjunct al Autorității
Naționale a Penitenciarelor ne-a atras
atenția asupra unuia dintre grupurile
vulnerabile cu un risc ridicat de excluziune
– persoanele cu dizabilități din penitenciare
și asupra modalităților de îmbunătățire a
programelor de incluziune pentru aceștia.
Daniela Tontsch, președinte al Consiliului
Național al Dizabilității din România ne-a
încurajat să promovăm programele de
accesibilizare și ne-a oferit soluții concrete
în acest sens.
Florin Geogescu, președintele Asociației
Tandem, sursă de energie și inspirație
pentru proiecte de accesibilizare și
activități în tandem, ne-a prezentat o soluție
de ghidare a nevăzătorilor în vederea
utilizării mijloacelor de transport în comun
fără ajutorul unui asistent personal.

CONFERINȚA TRANSNAȚIONALĂ
“ACCES PENTRU TOȚI – ACCESUL
PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
LA OCUPARE ȘI SERVICII”
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VIZITA MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII
NICOLAE BĂNICIOIU ŞI CEL AL
FINANŢELOR, EUGEN
TEODOROVICI ÎN LOCALITATEA
TURȚ, JUDEȚUL SATU MARE

Ministrul Sănătăţii Nicolae
Bănicioiu şi cel al Finanţelor,
Eugen Teodorovici, au participat
vineri, 30 octombrie, în
localitatea Turţ, județul Satu
Mare, la o întâlnire cu o parte din
echipa proiectului ,,Economia
Socială – Instrument de creştere
a calităţii vieţii” reprezentată de
Preşedintele ASSOC Florian
Sălăjeanu şi Vicepreşedintele
ASSOC Kristina Cucu. În cadrul
acestui proiect au fost înfiinţate
în localitatea Turţ patru structuri
de economie socială.
_____________________

Pe parcursul întâlnirii au fost
vizitate trei dintre acesta, cei doi
miniştri arătându-se încântaţi de
noua înfăţişare a clădirii care
găzduieşte în prezent structurile
şi au promis că vor sprijini
demersurile viitoare ale acestora
în măsura în care poziţia actuală
le va permite.
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Luni, 09.11.2015, a avut loc evenimentul
de lansare a celor 11 Structuri de
Economie Socială din cadrul proiectelor
“Economie Socială – Implicare şi
responsabilitate” ID 145814,
“Diversitate în economia socială” ID
146189 şi “Muncă – Adaptabilitate –
Tradiție – Coeziune – Acțiune”ID 145899.
Economia socială s-a dezvoltat din
necesitatea de a găsi soluţii noi şi
inovatoare pentru unele probleme
sociale, economice sau de mediu ale
comunităţilor şi membrilor acestora.
Scopul său principal, spre deosebire de
economia de piaţă, nu este obţinerea de
profit, ci îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă şi oferirea de noi oportunităţi
persoanelor dezavantajate sau din
categorii vulnerabile.

În cadrul acestui eveniment au fost
lansate următoarele Structuri de
Economie Socială:
-CENTRU DE LOGISTICĂ ŞI SERVICII ÎN
ECONOMIA SOCIALĂ
-ASOCIAȚIA SERVICIILOR INTEGRATE
DE CONTABILITATE – CONTASSOC
-CENTRU SOCIAL PENTRU SANĂTATE –
DENTA GROŞI
-ASSOC INTREPRINDERE SOCIALĂ –
RESTAURANT SOCIAL & CATERING
-SC SAFE ARCHIVE NORD SRL
-SC TRAINIC CONSTRUCT GROŞI SRL
-SC SERVICII DE CURĂŢENIE GROŞI SRL
-SC SERVICII DE CONTABILITATE ÎN
ECONOMIA SOCIALĂ RURAL SRL
-SC SERVICII ÎNTREŢINERE NATURĂ
RURAL SRL
-SC SERVICII DE MARKETING GROŞI
SRL
-SC ATELIER CERAMIC NORD PROD SRL

09.11.2015

LANSAREA A 11
STRUCTURI DE ECONOMIE
SOCIALĂ
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ZIUA INTERNAȚIONALĂ A
PERSOANELOR CU
DIZABILITĂȚI

Asociaţia ASSOC alături de Primăria
Municipiului Sighetu Marmaţiei şi
Direcţia

Generală

Socială

şi

Maramureş,

de

Asistenţă

Protecţia

Copilului

au

organizat

joi,

3

decembrie 2015, Ziua Internaţională
a

Persoanelor

cu

dizABILITĂŢI.

Evenimentul a avut loc în sala de
spectacole

a

Centrului

Cultural

Sighetu Marmaţiei, începând cu ora
11:00.
______________________
3 Decembrie, Ziua Internațională a
Persoanelor cu Dizabilități are ca
obiectiv

promovarea

înțelegerii

referitor la problemele cu care se
confruntă

aceste

persoane

și

susținerea demnității, a drepturilor și
a bunăstării acestora.
______________________
Prin

evenimentul

organizat

pentru

pe

care

persoanele

l-am
cu

dizabilități din județul Maramureș,
dorim să exprimăm solidaritatea și
respectul

față

sărbătorindu-i

de

printr-un

aceștia,
program

artistic și cultural. Este momentul
pentru o schimbare de atitudine față
de acestia prin eliminarea barierelor
în

ceea

ce

privește

implicarea

persoanelor cu dizabilități în diverse
sfere de activitate.
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TÂRGUL DE JUCĂRII
EDIȚIA 7
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FINALUL IMPLEMENTĂRII
PROIECTELOR POSDRU 20072013

Am ajuns la finalul implementării
proiectelor POSDRU 2007-2013. În
cadrul acestor proiecte, am reuşit
în

calitate

de

beneficiari

sau

parteneri, să înfiinţăm un număr de
72

de

Structuri

de

Economie

Socială la nivel naţional, structuri
care

funcţionează

precum:

în

domenii

catering,

arhivare,

meditaţii, curăţenie, colectare de
ulei

alimentar

domiciliu,

uzat,

îngrijiri

transport

întreţinere

natură,

marketing,

la

special,

contabilitate,

centru

rezidenţial

pentru persoane vârstnice, servicii
stomatologice,

etc.

noastre

opresc

nu

parcursul

se

Realizările
aici,

implementării

proiecte,

echipele

au

pe

acestor

reuşit

să

formeze profesional, prin cursuri de
calificare, un număr de 4960 de
beneficiari

aparţinând

grupurilor

vulnerabile care au fost consiliaţi
vocaţional

şi

sprijiniţi

pentru

accesul pe piaţa muncii.
Conferinţa

de

închidere

a

proiectelor a avut loc sâmbătă,
12.12.2015, la Restaurantul Athos
din Baia Mare, unde, mare parte a
echipei ASSOC şi partenerii CCF,
Aproximar şi ASSOC Arad, au fost
prezenţi

pentru

a

prezenta

discuta rezultatele realizate.

şi
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SERBARE DE CRĂCIUN

Tinerii Centrului de zi ASSOC au avut
vineri, 18.12.2015, o frumoasă serbare
de Crăciun, pregătită cu multă muncă
pentru toţi cei care au avut plăcerea de
a participa şi de a se bucura alături de
ei în ajun de sărbători.
Iata câteva dintre momentele serbării,
pentru că tot efortul lor merită văzut şi
apreciat.

La serbare au participat si corul de
horitoare din Săpâia, corul bărbătesc
din Lucăceşti şi elevele de la Liceul de
Arta Baia Mare.
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PROIECTE 2015
Perioada de implementare: mai 2014 –
decembrie 2015
Descrierea pe scurt a proiectului:
Proiectul propune consolidarea domeniului
ocupațional al interpretariatului mimico-gestual şi
are ca obiectiv creșterea accesului la piața muncii
pentru femeile cu studii medii și superioare la
nivelul întregii țări, prin formarea profesională și
stimularea antreprenoriatului în acest sector.

Perioada de implementare: mai 2014 noiembrie 2015
Descrierea pe scurt a proiectului: Scopul
proiectului este crearea unei schimbări
importantante în rândul a 720 persoane cu
dizabilități provenite din regiunile de
desfășurare a proiectului: Nord-Vest, NordEst, Vest și Bucuresti-Ilfov.Obiectivele
urmărite vizează cresterea capacității de
ocupare pe piața muncii a 720 de persoane
cu
dizabilități
influenând
astfel
independența financiară a persoanelor cu
dizabilități; o creștere sustenabilă a calității
vieții prin îmbunătățirea capacităților de
accesare a unui loc de muncă;

Perioada de implementare: noiembrie 2014–
decembrie 2015
Descrierea pe scurt a proiectului: Proiectul îşi
propune promovarea conceptului de economie
socială în regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru
şi Vest ca instrument de valorizare a resurselor
comunităţii. Prin îmbunătățirea cunoștințelor și
competențelor pentru ocupare realizand
programe de formare profesională care implică
cunoștiințe articulate în domenii care să
contribuie la creşterea potenţialului economic şi
valorificarea forţei de muncă din cele 4 zone
implicate.
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Perioada de implementare: octombrie 2014 decembrie 2015
Descrierea pe scurt a proiectului: proiectul
vizeaza dezvoltarea activitatilor de economie
sociala la nivelul regiunilor Nord-Vest si
Bucuresti-Ilfov, in vederea cresterii calitatii vietii
pentru 780 persoane din grupuri vulnerabile
care vor beneficia de servicii de ocupare
(informare,
consiliere/orientare,
mediere,
formare profesionala), care vor creste sansele
de angajare atat pe piata muncii formale cat si in
cele 14 structuri de economie sociala (SES)
infiintate pe durata proiectului.

Perioada de implementare: octombrie 2014 –
decembrie 2015
Descrierea pe scurt a proiectului: proiectul
are ca obiectiv general dezvoltarea conceptului
de economie socială, sprijinirea şi promovarea
grupului vulnerabil din cele trei regiuni, în
vederea accesului şi dezvoltării durabile în
ocupare, pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă,
îmbunătăţind
gradul
de
informare
şi
conştientizare a resurselor umane.

Perioada de implementare: octombrie 2014 decembrie 2015
Descrierea pe scurt a proiectului: proiectul
contribuie la dezvoltarea comunitatilor in care
este implementat prin infiintarea a 11 structuri de
economie sociala (SES) care vor contribui la
dezvoltarea durabila a regiunilor, generand
locuri de munca, inclusiv pentru persoanele
vulnerabile, contribuind concret la economia
regiunilor, prin cresterea numarului de persoane
ocupate.
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Proiectul „Educaţia alternativă la sărăcie” îşi
propune să intervină în comunitatea romă Ponorâta
din comuna Coroieni, judeţul Maramureş, prin
crearea unui centru de incluziune socială în măsură
să ofere servicii integrate către copiii şi tinerii aflaţi
în situaţie de risc cu scopul creşterii gradului de
acces la educaţia formală, non-formală, bunăstare,
sănătate şi ocupare.

Perioada de implementare: august 2013 –
februarie 2015
Descrierea pe scurt a proiectului: proiectul se
adreseaza unui grup vulnerabil cu nevoi
complexe si cronice, avand ca obiectiv general
facilitarea accesului pe piata muncii a 202
persoane de etnie roma aflate in risc de
marginalizare si excluziune sociala din 3 judete
ale regiunii Nord-Vest.

Perioada de implementare: octombrie 2014 –
noiembrie 2015
Descrierea pe scurt a proiectului: Obiectivul
general al proiectului este: sprijinirea
accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii
si promovarea incluziunii sociale prin
intermediul dezvoltarii de structuri ale
economiei sociale. Atingerea obiectivului
general al proiectului va avea drept rezultat
crearea a 6 structuri de economie sociala, in
cadrul carora vor lucra 39 de persoane, dintre
care 26 de persoane care fac parte din grupuri
vulnerabile.
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Perioada de implementare: iulie 2013 – martie
2015
Descrierea pe scurt a proiectului: proiectul
vizeaza promovarea unui pachet de masuri
eficiente pentru cresterea capacitatii de
ocupare a fortei de munca a unu grup tinta
format din 140 de persoane cu dizabilitati din
Satu Mare si Maramures. Persoanele selectate
vor urma cursuri de calificare/ certificare,
acestea fiind asistate si la interviurile de
angajare. Prin proiect se propune infiintarea
unui centru de accesibilizare si adaptare a
autoturisemlor pentru persoane cu dizabilitati si
autorizarea ueni scoli de soferi pentru persoane
cu dizabilitati locmotorii.
Perioada de implementare: iulie 2013 – martie
2015
Descrierea pe scurt a proiectului: proiectul
vizeaza promovarea unui pachet de masuri
eficiente pentru cresterea capacitatii de
ocupare a fortei de munca a unu grup tinta
format din 140 de persoane cu dizabilitati din
Satu Mare si Maramures. Persoanele selectate
vor urma cursuri de calificare/ certificare,
acestea fiind asistate si la interviurile de
angajare. Prin proiect se propune infiintarea
unui centru de accesibilizare si adaptare a
autoturisemlor pentru persoane cu dizabilitati si
autorizarea ueni scoli de soferi pentru persoane
cu dizabilitati locmotorii.
Perioada de implementare: octombrie 2014
– decembrie 2015
Descrierea
pe
scurt
a
proiectului: promovarea conceptului de
economie sociala la nivelul regiunilor
Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si
Vest, ca instrument de dezvoltare durabila,
adresate cresterii calitatii vietii GT. GT este
format din 250 pers de etnie roma, 250 femei
aflate in situatii de risc, 140 familii care au mai
mult de 2 copii si 140 familii monoparentale,
Acestia vor beneficia de servicii de ocupare
(inf, consiliere/orientare, mediere, FP), care
vor creste sansele de angajare atat pe piata
muncii formale cat si in cele 11 structurile de
economie sociala infiintate pe durata
proiectului.

Raport de activitate 2015
Perioada de implementare: 15/04/2015 –
30/04/2016
Descrierea pe scurt a proiectului: Proiectul
vizează reducerea numărului infractorilor și al
participanților la săvârșirea infracțiunilor, prin
realizarea unor programe de intervenție
psihologică, acreditat la nivel Administrației
Naționale a Penitenciarelor ale agresorilor;
asistență socială, psihologică, servicii de
cazare, asistență medicală, juridică, victimelor
violenței în familie

Obiectivul proiectului este de a sprijini
incluziunea sociala a romilor prin crearea unui
Centru de tineret multifunctional, activitati de
tutorat pentru parinti, si educatie formala si
informala pentru copii, tineri si parinti. Este de
asteptat ca proiectul sa atinga urmatoarele
rezultate: imbunatatirea abilitatilor de viata ale
copiilor, cresterea accesului copiilor la educatia
prescolara, imbunatatirea frecventei scolare,
sprijinirea incluziunii socio-profesionale si
dezvoltarea abilitatilor parentale.

