RAPORT
A N UA L
2 0 1 6
Asociația Profesională Neguvernamentală
de Asistență Socială ASSOC Baia Mare
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Despre noi
Asociația ASSOC a fost înființată pe 13 noiembrie 1995 și activează în domeniul serviciilor sociale
dezvoltând activități care vin în sprijinul grupurilor vulnerabile. După mai mult de 21 de ani de
muncă neîncetată, organizația deține filiale în București, Arad, Suceava și Râmnicu Vâlcea.

Misiune:
Promovarea asistenţei sociale prin îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a persoanelor defavorizate.

Viziune:
Să devenim o voce puternică
în serviciile sociale și economia
socială, iar proiectele iniţiate de
noi să schimbe în bine viețile
persoanelor din grupurile
vulnerabile social.

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.

Valori:
Solidaritate, demnitate, parteneriat, responsabilitate
socială, respect pentru natură.

Ce facem
Asociația ASSOC dezvoltă și implementează proiecte
pentru crearea de programe economice pe termen
lung care permit persoanelor cu dizabilităţi și nu
numai, să devină autonome mai degrabă decât să
depindă de serviciile sociale. Ca o urmare firească a
acestor acţiuni, am înfiinţat, în parteneriat cu diferite
persoane juridice, publice și fizice, structuri de
economie socială ca mijloace de integrare şi susţinere
a persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor
vulnerabile. ASSOC deține prin SES Întreprindere
Socială ASC primul atestat de întreprindere socială la
nivel de județ cu nr. 0001 din 29.11.2016.

Aceste întreprinderi de inserție socială se
concentrează pe principii de solidaritate, şanse egale
şi dezvoltare personală şi profesională pentru
persoanele care întâmpină dificultăți în a se angaja pe
piața muncii. Veniturile generate de către structurile
de economie socială sunt folosite pentru susținerea și
dezvoltarea acestora.

ASSOC oferă 4 servicii sociale acreditate / licențiate:
1. Cantina socială ;
2. Centru de Zi pentru tineri cu dizabilități ;
3. Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și
copii – CCSPC VIAȚA ;
4. Centru de Recuperare și Reabilitare pentru
Persoane cu Handicap – CRRPH Pinochio Cărbunari.
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Cantina sociala

Servicii Sociale

Înființată și administrată de către ASSOC din anul 1997,
Cantina socială funcționează în baza Legii 208/1997, cu
susținere financiară din partea Consiliului Local al
Primăriei Baia Mare, prin Serviciul Public de Asistență
Socială.
Pe parcusul anului 2016, activitatea Cantinei Sociale s-a
concretizat în furnizarea de hrană zilnică, constând în
masă caldă (ciorbă plus fel de bază) şi un pachet cu hrană
rece pentru weekend-uri. De asemenea, s-au efectuat
demersuri sociale de tip evaluare, consiliere și mediere
socială, pentru cei 50 de beneficiari/lună, persoane care
fac parte din categoriile vulnerabile menționate în Legea
208/ 1997, privind cantinele de ajutor social; astfel,
beneficiarii serviciilor Cantinei sociale au fost:
- copii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea
acelor familii, al căror venit net mediu lunar pe o
persoană în întreținere este sub nivelul venitului net
lunar, pentru o singură persoană, luat în calcul la
stabilirea ajutorului social;

- persoanele care au împlinit vârsta de pensionare,
aflate într-una dintre următoarele situații: sunt
izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de
venituri;
- pensionari;
- alte persoane care nu realizează venituri;
- persoane în situații de risc, persoane cu dizabilități
și romi.
Beneficiarii serviciului au fost selectați în urma unei
analize a situațiilor individuale, reflectate în ancheta
socială și dosarul personal, vârstnicii și persoanele
nedeplasabile având prioritate în furnizarea de
servicii. Astfel, pentru persoanele care s-au aflat în
imposibilitatea de a se deplasa la sediul organizației,
ASSOC a asigurat gratuit, transportul zilnic al hranei
la domiciliu.
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Centrul de Zi

Servicii Sociale

În fiecare săptămână se desfășoară activități pentru
dezvoltarea abilităților manuale, cognitive, sportive
(beneficiarii participând la antrenamente de fotbal, handbal,
tenis de masă). Însă există luni în care desfășurăm și alte tipuri
de activități sau participăm la evenimente deosebite, descrise
succint în cele ce urmează:

Februarie
- Confecționare de mărțișoare la finalul lunii și oferirea acestora
în data de 1 martie angajaților din diferite instituții partenere.
- Olimpiada Specială de Iarnă, organizată de Hope & Homes for
Children, unde beneficiarii Centrului de Zi au participat la
concursuri de săniuțe, trasul frânghiei și fotbal pe zăpadă.

Aprilie
- Programul școala altfel – “Să știi mai multe, să fii mai bun” beneficiarii Centrului de zi au avut ocazia sa socializeze cu
elevi din diferite unități de învățământ: Școala Gimnazială
”Lucian Blaga” Baia Mare, Școala Gimnazială ”Avram Iancu”
Baia Mare, Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Baia Mare.
Li s-a prezentat elevilor Centrul de zi și au desfășurat activități
precum pictură, realizarea felicitărilor cu tema sărbătorilor
pascale, au pictat forme din ipsos, au jucat împreună șah și
”Nu te supăra frate”. În data de 20 aprilie, beneficiarii au
vizitat Brutăria Baia Sprie, unde au avut ocazia să vadă întreg
procesul de preparare a pâinii și să pună întrebări, pentru a-și
lămuri curiozitățile legate de fabricarea pâinii.

Mai

- Cu ocazia ”Săptămânii Naționale a Voluntariatului”, am
asistat prin amabilitatea voluntarilor de la ”Asociația Team
for Youth” la un spectacol de teatru de păpuși, cu tema ”Stil
de viață sănătos”.

Iunie
- Socializare și desfășurarea diverselor activități recreative cu
cinci studente voluntare din Franța, acțiune realizată prin
intermediul programului de voluntariat derulat de către
organizația Team for Youth Association.

- Plimbare în Parcul Central, unde tinerii din centru au admirat
colecția de cactuși ai renumitului sculptor Vida Gheza și au
efectuat exerciții de orientare spațială, prin labirint, fiind
organizați pe echipe.
- Meciul de fotbal între beneficiari și angajații ASSOC, jucat pe
terenul de sport al Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu”, tinerii
din centru fiind deosebit de entuziasmați la primirea cupei
pentru meritele sportive.

Ne bucurăm
de viața!

Plimbare în Parcul Central

Meciul de fotbal

Iulie

Tinerii din Centrul de zi au fost vizitați de către cinci
beneficiari de la “Fundația pentru dezvoltare locală
Speranța” din Târgu Neamț, au socializat,
povestindu-și experiențele.

La finalul lunii iulie, beneficiarii au participat la un concurs de
orientare pentru persoane cu dizabilități TRIAL-O “Cupa Rivulus
Dominarum”, organizat în parcul Regina Maria, unde tinerilor li s-a
înmânat câte o hartă și o fișă, urmând ca ei să parcurgă traseul
stabilit, trecând prin mai multe puncte și răspunzând la întrebările
aferente fiecărui punct. La finalul concursului, tinerii au fost
răsplătiți pentru efortul depus, cu medalii, cupe și diplome.

August

22-23 august – excursie în Vișeul de Sus: în aceste 2 zile tinerii au avut
ocazia să se plimbe cu Mocănița pe Valea Vaserului și să afle istoria
acesteia, descoperind totodată specificul zonei și minunatele
peisaje. Responsabili și autonomi, au ajutat la prepararea cinei, și-au
făcut ordine singuri în cameră.

Septembrie

23 - 25 septembrie – am participat cu stand la Sărbătoarea
Castanelor, expoziție în cadrul căreia beneficiarii și-au
prezentat produsele realizate de ei, această experiență
ajutându-i să-și dezvolte competențele de comunicare prin
prezența dialogului cu diferite categorii de interlocutori.

– activități la Muzeul Satului din Baia Mare, în perioada 30 august.
– 2 septembrie, alături de voluntari și de copiii din parohia ortodoxă
Vima Mică, coordonați de preotul paroh Ioan Bucșa: au realizat
pictură de icoane pe sticlă,
au confecționat căsuțe din
carton. Ultima zi a fost
dedicată expoziției de lucrări
realizate de către participanți,
iar la finalul zilei s-a desfășurat
un program artistic și
premierea participanților.

Octombrie
- confecționare măști (pe care ulterior beneficiarii le-au purtat la
petrecerea de haloween) și sculptare dovleci, împreună cu elevii
claselor a VI-a, a VII-a și a VIII-a, de la Școala Gimnazială din
Remetea Chioarului.

Decembrie
- Pe lângă serbarea de Crăciun și împodobirea bradului,
beneficiarii Centrului de zi au realizat o activitate inedită, care
le-a adus multă satisfacție, fiind un element de noutate:
înregistrarea voce și video a colindei transmisă de ASSOC
colaboratorilor.
Această activitate a fost realizată cu ajutorul artistei Diana
Cârlig și a agenției de publicitate ”Yes Agency - Web Design Baia
Mare”, care a realizat montajul.
http://v.sunyoutube.com/watch?v=2WnJIqcaAL

Facem ce ne
place!

Serbarea de Crăciun
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Centrul de consiliere șsi
sprijin pentru păarințti șsi copii

Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii – CCSPC VIAȚA
În cursul anului 2016, au frecventat Centrul “Viața” un număr de 40
de copii.
Grupul țintă al Centrului ”Viața” include atât copii cu dizabilități, cât
și copii fără dizabilități, care necesită diferite tipuri de intervenție
psihologică (de natură emoțională, cognitiv - comportamentală,
vocațională), respectiv familiile acestora. Astfel, din grupul nostru
țintă fac parte:
-

Copii cu dizabilități, începând cu vârsta preșcolară;
Copii din familii cu risc de abandon timpuriu al școlii;
Copii provenind din familii cu nivel socio-cultural scăzut;
Copii din familii aparținând unor grupuri cu risc de excluziune
socială;
- Copii care au părinţii plecaţi în străinătate, la muncă;
- Copii care au cerințe educative speciale/ cu tulburăr
psihiatrice şi pediatrice ;
- Părinți cu risc de excluziune socială.
Tipurile de servicii oferite în cadrul centrului “VIAȚA” sunt:
Diagnostic și evaluare clinică:
- evaluare cognitivă, comportamentală, subiectiv-emoțională;
- evaluarea contextului familial, profesional, social, economic,
cultural, în cadrul căruia se manifestă problemele psihologice;

Intervenție / asistență psihologică:
- educație pentru sănătate, promovarea sănătății și a unui stil de viață
sănătos (ex. prin prevenție primară și secundară);
- consiliere și terapie suportivă;
- consilierea în situații de criză;
- optimizare și dezvoltare personală, autocunoaștere;
- terapii de scurtă durată, focalizate pe problemă, prevenție terțiară,
recuperare și reeducare;
- managementul conflictului, mediere și negociere.
În cadrul intervenției, fiecare copil beneficiază timp de 1 oră/
săptămână de un anumit tip de terapie, în funcție de nevoi (terapie
cognitiv-comportamentală, logopedie, etc.). 80% dintre copii au
beneficiat de intervenții psihoterapeutice, prin tehnici precum: jocuri
de rol, desen, modelaj, pictură, colaje, învățări de cântece, povești
terapeutice, tehnici psihodinamice, exerciții de exprimare simbolică,
de autoexplorare.
Consiliere parentală, ”Școala părinților” și grupuri de suport
De asemenea, s-au realizat intervenții psihoterapeutice specifice
copiilor cu istoric de abuz și neglijare. Modificările cognitiv comportamentale au fost realizate prin tehnici de accelerare a
comportamentelor dezirabile/ de decelerare a comportamentelor
indezirabile, în cadrul ședințelor de consiliere parentală.
Alte Servicii desfășurate în cadrul Serviciului “Viața” sunt:
Terapie logopedică
Stimulare multisenzorială
Activităţi educative:
- ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor
suplimentare;
- dirijarea jocului individual și colectiv, în atmosfera de comunicare
stimulativă, facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii /
formarea conduitei de joc individual şi colectiv;
- dezvoltarea capacităţii de comunicare, constituirea şi
dezvoltarea limbajului activ;
- formarea deprinderilor igienice şi de autoservire.

Rezultate:
Ateliere de creație – prin activitățile desfășurate, se respectă
principiul intervenției personalizate, oferindu-li–se copiilor
posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile și de a alege dintr-o
paletă largă de ateliere:
- atelier de artă și meșteșuguri (copiii învață să confecționeze
diferite obiecte de artizanat, din diferite materiale – ață, lemn,
textile, etc.)
- atelier de ceramică (modelare obiecte din lut, ipsos,etc.)
- atelier de pictură (copiii învață tehnici de desen, tablou, etc.)

Parteneriatele realizate în cadrul Centrului “VIAȚA” sunt:
- Parteneriat cu Grădinița nr.4, Baia Mare – acestea presupun
activități copii – copii, specialiști – specialiști, cum sunt: “Un
zâmbet de vacanță”(activitate comună- ateliere de creație copiii din proiectul “Viața” cu copiii din grădiniță), Consilierea
educatoarelor în cadrul parteneriatului “Educația parentală”;
- Parteneriat cu DGASPC Maramureș.

Atât din chestionarele de evaluare a satisfacției părinților, cât și din
feedback-urile din partea cadrelor didactice, care lucrează cu copiii,
respectiv din situația lor școlară, reiese faptul că activitățile
desfășurate în cadrul Centrului contribuie la:
-corectarea diferitelor tipuri de tulburări (de limbaj,
comportamentale,cognitive, afective);
-evitarea riscului de abandon școlar, creșterea randamentului
școlar și a promovabilității;
-creşterea capacităţii de adaptare şi de integrare socio-şcolară,
sporirea capacităţii de relaţionare interpersonală, o capacitate mai
ridicată de autogospodărire;
-reducerea frecvenței comportamentelor şi atitudinilor negative
la copii şi formarea unor comportamente dezirabile social.
Așadar, Centrul “Viața” are atât scop preventiv (pe toate palierele
dezvoltării copilului), cât și de intervenție. Finalitatea este
frecventarea Serviciului ”Viața” în vederea facilitării tranziţiei spre
viaţa independentă. Prin intervenții psihopedagogice ,
psihoterapeutice centrate pe copil, se țintește însuşirea de către
acesta a valorilor, abilităţilor şi cunoştinţelor necesare integrării
sociale.

Echipa “VIAȚA”:
Vicepreședinte: dr. Cucu Kristina
Coordinator psiholog: Hotea Melinda
Educator: Bota Zorica
Psihopedagog: Mare Elena
As.social: Trifu-Suciu Dorina
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CRRPH PINOCHIO CĂRBUNARI
Centrul de Recuperare și Reabilitare
pentru Persoane cu Handicap

-

Odată cu sosirea primăverii, beneficiarii au săpat grădina de
zarzavat și au plantat legume (ceapă, usturoi, varză, morcovi,
pătrunjel, țelină, roșii, ridichi, salată verde, fasole, castraveți) și
fructe (căpșuni, zmeură și coacăze).

De toate acestea s-au ocupat pe toată perioada verii și a toamnei, au
plivit, au udat, iar spre sfârșitul sezonului legumele și fructele
obținute le-au folosit la conserve, murături, dulcețuri și compoturi
pentru perioada iernii.
În parteneriat cu angajații E.ON Gaz, am desfășurat o acțiune de
responsabilizare socială prin care, în jur de 25 de persoane
angajate au participat la repararea și vopsirea gardului casei,
săparea și punerea răsadurilor în grădina de zarzavat și plantarea
de pomi fructiferi, toate acestea fiind sponsorizate de către
compania E.ON Gaz.
-

Lunar, DGASPC Maramureș au vizitat și monitorizat activitățile și
ne-au elaborat un raport de monitorizare.

-

În august 2016, Inspecția Socială ne-a verificat modul de
respectare al standardelor minime de calitate și ne-au acordat
licența în furnizarea serviciilor sociale.

-

Tinerii au fost pentru 10 zile la recuperare în stațiunea 1 Mai, în
baza unor unor bilete obținute prin Casa de Pensii Maramureș, iar
transportul dus-întors a fost sponsorizat de către Universal Alloy
Corporation Europe Srl, din Dumbrăvița.

-

În perioada 31.08.2016 - 19.10.2016, beneficiarii au echipat
ghiozdane în baza unui contract cu Flying Impex.

În anul 2016, cei 14 beneficiari din CRRPH Pinochio Cărbunari au
fost implicaţi în următoarele activități:
-

Pentru dezvoltarea abilităților de muncă, cu sprijinul unor firme
locale, am reușit să angajăm 11 tineri din centru (dintre cei 14
beneficiari ai centrului), cu contracte de muncă cu timp parțial.

-

12 dintre tineri au participat zilnic la activităţi gospodăreşti în
localitatea Cărbunari, unde au ajutat sătenii la munci agricole (fân,
prășit, grădinărit, tăiat/aranjat lemne, au avut grijă de animale,
cules fructe, curățenie).

Mulțumim organizațiilor și firmelor care au ajutat CRRPH Pinochio pe parcursul anului 2016:

- Bisericii Nou Apostolică, care ne-a donat casa în care locuim;
- Consiliului Județean Maramureș;
- Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș;
- Echipei E.ON Gaz, domnului director general adjunct Precup George și doamnei coordonator centru
Ciobanu Daiana;
- Fabricii S.C. ROMDIL PROD S.R.L;
- Firmei S.C. Nașu S.R.L., din Baia Mare, care a angajat un beneficiar din centrul CRRPH Pinochio;
- Firmei Flying Impex S.R.L.;
- Primăriei Dumbrăvița;
- Parohiei Ortodoxe Dumbrăvița;
- Copiilor, părinților și educatoarelor de la Grădinița Nr.20, Baia Mare, pentru donații;
- Copiilor, părinților și cadrelor didactice de la Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”, Baia Mare;
- Școlii din localitatea Dumbrăvița, pentru sprijin;
- Vecinilor și sătenilor, din localitatea Cărbunari, pentru că manifestă multă înțelegere față de noi;
- Firmei Printmasters, din localitatea Cicârlău;
- Cramei Recaș;
- Casei de Pensii Maramureș, pentru înțelegerea și atenția deosebită acordată persoanelor cu
dizabilități;
- Companiei Universal Alloy Corporation Europe SRL, din localitatea Dumbrăvița, pentru asigurarea
transportului dus-întors la stațiunea ”Băile 1 Mai”;
- Echipei Restaurantului Social & Catering ASSOC, pentru sprijinul acordat și hrana pregătită;
- Preotului paroh Sălăgean Florin Petru, de la Parohia Ortodoxă cu Hramul Cuvioasa Paraschiva, din
Lucăcești, pentru donație și ajutor.
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ASC – ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ

ASSOC Unitate Protejată
În anul 2016, în cadrul unităţilor protejate autorizate au fost angajate
un număr de 12 persoane cu dizabilități, din totalul de 16 angajați.
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 Protejată 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 că în cadrul Intreprinderii Sociale ASC SRL sunt
angajate persoane vulnerabile şi persoane cu dizabilităţi. Profitul
realizat a fost utilizat în vederea asigurării cofinanțărilor proiectelor
cu obiective sociale (grupuri vulnerabile, persoane cu dizabilități).

În 2010 ASSOC a început concretizarea unui model de sprijin pentru
integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități prin crearea
Centrului de Evaluare și Dezvoltare a Abilităților pentru Muncă,
cunoscut pe piața furnizorilor de servicii ca și Întreprinderea de
ambalaje de carton ASSOC Packing, Str. Independenței 57K, Baia Mare.
În 29.11.2016 această structură a devenit S.C. Întreprindere Socială
ASC S.R.L.
Ceea ce ne doream încă de atunci era o întreprindere în care
persoanele cu dizabilități să beneficieze de sprijin pentru a se dezvolta
profesional și a folosi acest context pentru a accesa noi oportunități de
piața liberă a muncii. Numărul persoanelor cu dizabilități angajate în
acești 6 ani a variat de la 4 la 11 persoane, în permanență persoanele cu
dizabilități având “prioritate” la angajare.
Legea economiei sociale aduce noi reglementări în acest domeniu și
sperăm, subvenții pentru a sprijini crearea cât mai multor locuri de
muncă pentru persoanele cu dizabilități.

ASSOC

ASSOC

Unitate Protejatã

Întreprindere Socialã ASC
Packing

Nu întâmplător, Atestatul de întreprindere socială pentru această
întreprindere dezvoltată de către ASSOC are numărul 1, fiind primul în
Maramureș. Pare un nou prim pas. De fapt, este unul din cei mulți,
făcuți deja.

Persoanele cu dizabilități au nevoie de sprijin și servicii specializate
pentru angajare asistată pe piața liberă a muncii! Ne dorim să le fim
alături și putem face acest lucru cu atât mai bine cu cât această
nevoie este recunoscută de către toate instituțiile implicate.

http://www.assoc.ro/cedam/
http://www.assoc.ro/intreprindere-sociala/

Venituri ASSOC 2016
Activități fără scop patrimonial
Cheltuieli activități fără scop
patrimonial
Excedent
Număr mediu de angajați

1.902.397 ron
1.684.825 ron
217.572 ron
21 angajați

Activități economice

5.401.290 ron

Cheltuieli activități economice

5.394.285 ron

Profit
Număr mediu de angajați

7.005 ron
23 angajați

ASSOC
Întreprindere Socialã
Restaurant Social & Catering

Restaurant Social & Catering
ASSOC

Restaurant Social & Catering ASSOC
În anul 2016, am continuat activitatea, crescând atât ca și număr de
angajați, cât și prin diversificarea serviciilor oferite.
Astfel, Restaurantul Social & Catering ASSOC este primul
restaurant din Baia Mare, care oferă meniul zilei Raw Vegan, felul 1
și felul 2.

RAW VEGAN
Luni

Supa de rosii - gulioare, telina, marar, iaurt 8 ron
Salata de cruditati cu seminte - amstec salate, rosii, ardei, castraveti 12 ron

Marti

Supa de avocado si naut - naut, avocado, morcovi 8 ron
Salata Andaluzia - orez basmati, rosii, porumb 12 ron

Miercuri

Joi

Vineri

Supa crema de dovlecel - dovlecel, caju, marar, seminte de dovleac 8 ron
Salata exotica - morcovi, curmale, portocale, migdale 12 ron
Supa de rosii cu chimen - rosii, caju, morcovi, chimen 8 ron
Salata de naut - naut, fasole verde, masline, susan 12 ron
Supa crema de mar si avocado - mar, avocado, scortisoara 8 ron
Tortilla cu guacamole - bob, ardei, avocado, ceapa verde 12 ron

VEGAN
100% NATURAL

Raw vegan este o dietă care combină vegetarianismul cu mâncarea
neprocesată. Exclude carnea și produsele de origine animală cât și
preparatele care sunt gătite la o temperatură care depășește 48 °C.

Introducerea mâncării raw vegan în meniul Restaurantului Social și Catering ASSOC se explică
prin misiunea noastră de a juca un rol esențial în îmbunătățirea stării de sănătate, bunăstare,
corelate cu sprijinul oferit producătorilor locali de la care achiziționăm legumele pentru
preparatele noastre.

Proiecte
Proiect finanțat prin ERASMUS +
ASSOC participă în perioada septembrie 2016 – septembrie 2019 la
implementarea proiectului DESIGN – Disabled Employability
Signalling (2016-1-FR01-KA204-02390) finanțat prin programul
Erasmus +.
În perioada 5 – 9 septembrie 2016 a avut loc, în cadrul proiectului
Erasmus MPATH în care ASSOC este partener, primul ”short term joint
training”. Acest training, care a adus împreună echipele organizațiilor
partenere din Portugalia, Cipru, Ungaria și România a avut ca scop
crearea unui cadru comun de lucru pentru activitățile și rezultatele
proiectului, prin prezentări tehnice, sarcini de lucru în grup, seminarii
ale organizațiilor portugheze centrate pe prezentarea și transferul
diferitelor modele de mentorat.
În 9 și 10 noiembrie 2016 a avut loc prima întâlnire de management a
proiectului, la Lille, Franța, unde am fost primiți de către organizațiile
partenere franceze AFEJI și ANDICAT, organizații cu care ASSOC
realizează schimb de experiențe din anul 2010.

Proiecte
Domeniul de interes al proiectului este dezvoltarea competențelor
celor care lucrează în serviciile de plasare pe piața muncii a
persoanelor cu dizabilități, în special a competențelor de evaluare și
consiliere vocațională, potrivire cu profilul unui loc de muncă,
comunicare și dezvoltare a unei strategii de sensibilizare a
angajatorilor.
Parteneriatul proiectului reunește experiența unor organizații cu
experiență în domeniul inovării sociale, cum este APROXIMAR Portugalia și al furnizării de servicii directe pentru persoanele cu
dizabilități, cum sunt AFEJI – Franța, KEZENFOGVA ALAPITVANY –
Ungaria, AFID - Portugalia.
Proiectul va genera un model replicabil la nivel european al seviciilor
de plasare pe piața muncii pentru persoane cu dizabilități, incluzând
un curs de formare a personalului acestor servicii și instrumente de
abordare și comunicare cu angajatorii din piața liberă a muncii.

Proiect MIGRANET

Proiecte

Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC Baia Mare în parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj,
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală (DASM) Cluj-Napoca, şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) – Biroul în România, implementează în
perioada mai 2016 – mai 2017 proiectul „MigraNet – Reţeaua regională pentru integrarea migranţilor”, finanţat prin Programul Naţional – Fondul pentru
Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI/15.03.04), în valoare de 943.060,31 lei.
Proiectul îşi propune îmbunătăţirea procesului de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie şi resortisanţilor statelor terţe aflaţi cu şedere legală
în România, prin crearea la nivelul regiunii a unei coaliţii formată din actori instituţionali/organizaţionali care funcţionează ca reţele locale de sprijin în
vederea creşterii calităţii serviciilor integrate acordate publicului ţintă principal. Proiectul se desfăşoară în judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj,
Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba. Vor fi deschise două Centre Regionale de Integrare în oraşele Baia Mare şi Cluj-Napoca, dar şi trei puncte de
lucru la Şomcuta Mare, Targu-Mureş şi Sibiu.
In data de 09.06.2016, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului „MigraNet – Reţeaua regională pentru integrarea migranţilor”.

CASPER

Sistem de evaluare a potențialului de
muncă a persoanelor cu dizabilități

CASPER - evaluarea abiliăților de muncă
În anul 2016 am continuat furnizarea serviciilor de evaluare și consiliere a persoanelor cu dizabilități, utilizând sistemul de evaluare a abilităților de
muncă – CASPER. Creat pentru evaluarea candidaților/angajaților a căror muncă necesită dexteritate manuală, abilități mai puțin ”vizibile” în cadrul
unui interviu, sistemul de evaluare CASPER permite identificarea persoanelor cu abilități ce pot asigura productivitate, în contextul muncii
industrializate.
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC desfășoară, de peste 20 de ani, servicii sociale și de ocupare pentru persoane
din grupuri vulnerabile ale comunității. Prin evaluarea și selectarea angajaților, oferim șanse egale persoanelor cu bune abilități de muncă, care nu
trec bariera socială a interviurilor pentru angajare.
Echipa de psihologi a organizației oferă, de asemenea, servicii de evaluare psihologică complexă, incluzând evaluarea abilităților cognitive și a
personalității candidaților.

Eveniment
MULȚUMIM VOLUNTARILOR ASSOC:

Deoarece ne bucurăm împreună cu voluntarii de realizarea
anumitor activități, dorim să le mulțumim și să îi asigurăm de
deschiderea noastră pentru a-i primi în echipă. Aceștia aduc
mereu un plus de valoare muncii depuse spre ajutorul
persoanelor vulnerabile în domenii cum sunt:
· voluntariat în Centrul de Zi – realizare de obiecte
artizanale, pictură şi desen; însoţirea beneficiarilor din
Centrul de Zi la diverse excursii şi tabere;
· planificare şi participare la activităţi şi evenimente
culturale;
· dezvoltarea de campanii de publicitate şi de
conştientizare;
· integrarea persoanelor străine cu ședere legală în
Romania, refugiați sau persoane din țări noneuropene.

De ce să fii voluntar? Poți să găsești multe motive
pentru asta, însă povestea mea începe așa: Am intrat
în Centrul de zi din cadrul organizației ASSOC Baia
Mare într-un moment foarte greu al vieții mele.
La vârsta a doua, m -am întâlnit cu acești tineri
deosebiți și ei mi-au schimbat viața. Eu, ca voluntar
activ, timp de 4 ani zi de zi, pot să spun că activitatea
în sine și tinerii din centru m-au făcut să văd viața cu
alți ochi.
Parcă a fost ieri: am intrat, m-am îndrăgostit de ei și
nu am mai plecat!
Tinerii mi-au arătat și m-au învățat să privesc bucuriile
mici ca pe ceva extraordinar. Nicicând nu credeam că
a te simți util și în folosul altora înseamnă a asculta și
a participa activ la activități care nu presupun altceva
decât a fi om, a fi cetățean responsabil și a fi prezent
în viața unor persoane pe care societatea le vede întrun mod distinct, deosebiti.
Cel mai important pentru mine a fost faptul că, a fi
voluntar m-a ajutat să mă vindec de trecut și de
prejudecăți;
Le mulțumesc.

Constanța Meteș, voluntar adult

ASSOC

ASSOC
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Servicii Sociale

Întreprindere Socialã
Restaurant Social & Catering

Asociația Profesională Neguvernamentală de
Asistență Socială ASSOC Baia Mare
Strada Rachetei nr. 3, Baia Mare,
Maramureș , România
Telefon / Fax: (+40) 262 222 226
Email: assoc@assoc.ro

ASSOC

ASSOC

Unitate Protejatã

Întreprindere Socialã ASC
Packing

Întreprindere Socială ASC S.R.L.
Bd. Independenţei nr.57K, Baia Mare,
Maramureş, România
Tel: 0752 231 408
Email: asc@assoc.ro

