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În baza OG 26/2000, prin Sentinţa civilǎ nr. 2803/13.05.2003 emisǎ de cǎtre Tribunalul 

Sibiu s-a înfiinţat Asociaţia Creştinǎ Germanǎ “Tabita”, iar prin Sentinţa civilǎ nr. 

4136/01.07.2003 emisǎ de cǎtre Judecǎtoria Sibiu s-a schimbat denumirea din Asociaţia Creştinǎ 

Germanǎ “Tabita” în Asociaţia Casa de Femei Creştinǎ Germanǎ “Estera”. Ea este o instituţie 

privatǎ care oferǎ servicii sociale specializate. 

Asociaţia Casa de Femei Creştina Germană Estera este o instituţie ce are ca scop 

promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor persoanelor afectate de violenţa în familie, în 

vederea dezvoltarii fiecărui membru al familiei într-un mediu lipsit de violenţă. 

Asociaţia se conduce în activitatea sa de Strategia naţională în domeniul prevenirii şi 

combaterii fenomenului violenţei în familie HG 686/2005 publicată în MO 678/28.07.2005. 

Scopul asociaţiei este de a facilita dezvoltarea personală şi socială a femeilor cu sau fără 

copii victime ale violenţei în familie, de a ajuta aceşti beneficiari să-şi realizeze potenţialul şi 

mai ales să obţină cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare pentru integrarea reuşită a lor în 

societate. 

Asociaţia Casa de Femei Creştină Germană Estera, este o organizaţie neguvernamentală 

(ONG), non-profit creată  în scopul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie şi 

vine în ajutorul femeilor şi a copiilor lor care sunt în  aceasta situaţie.  

Violenţa în familie reprezintă o realitate socială a cărei consecinţe nu poate fi ignorată. 

Principalul obiectiv al asociaţiei a fost şi este de a îmbunătăţi eficienţa activităţilor de 

protecţie a victimelor violenţei în familie. 

Asociaţia are drept scop: 

 să susţină şi să întărească comunitatea ONG-urilor care activează în domeniul 

bunăstării şi protecţiei femeilor şi a familiilor lor. 

 să dezvolte un sistem de servicii sociale specifice domeniului prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie, ţinând cont de complexitatea fenomenului, precum şi de nevoile 

specifice beneficiarilor, printr-o abordare sensibilă la diferenţele culturale, de vârstă şi gen. 

 să determine necesarul de resurse financiare şi umane în funcţie de nevoile 

identificate, precum şi identificarea surselor locale, naţionale şi internaţionale posibil de 

mobilizat. 

 desfasurarea unei activităţi pentru sprijinirea şi ocrotirea femeilor şi a copiilor, în 

spiritul moralei creştine, în vederea asigurării unei integrări normale în societate;  

 să creeze şi să administreze facilităţi de adăpostire pentru femeile nevoiaşe cu 

copii, precum şi pentru femeile victime ale violenţei în familie împreună cu copiii lor, dacǎ este 

cazul; 

 facilitarea dezvoltării personale şi sociale a femeilor victime ale violentei în 

familie, ajutorarea acestora în vederea obţinerii de cunoştinte, abilităţi şi atitudini necesare 

pentru implinirea potenţialului fiecăreia şi integrarea lor cu succes în societate, precum şi 

dezvoltarea de aptitudini şi comportamente non-violenţǎ pentru atingerea obiectivului “toleranţă 

zero” faţă de violenţa în familie. 

 

În decembrie 2005 am primit acreditarea,  iar în noiembrie 2011 reacreditarea ca furnizor 

de servicii sociale din partea Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Sibiu 

pentru următorul serviciu social: 

 

1. Descrierea activităţilor desfăşurate: 

 

În scopul realizării atribuţiilor, în anul 2012, asociaţia a oferit următoarele tipuri de 

servicii: 

 Identificare şi evaluare a nevoilor personale; 

 Găzduire pe perioadă determinată; 

 Informare în domeniu, educare;  
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 Orientare profesională; 

 Consiliere relaţionare şi comunicare interpersonală ( Consiliere psihologică, vocaţională, 

juridică, profesională, educaţie pentru sănătate, cuprinzând programe anti-drog, anti-

alcool, prevenire AIDS, planificare familială şi sănătate reproductivă); 

 Servicii de bază pentru activitaţile zilnice; 

 Servicii de suport pentru activitaţiile instrumentale ale vieţii de zi cu zi; 

 Servicii de natură medicală; 

 Servicii de îngrijire - sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză; 

 Promovare de relaţii sociale (socializare),  relaţionare şi comunicare interpersonală, 

recreere şi timp liber; 

 Alte  servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate; 

 Integrare / reintegrare socială. 

 

Serviciile acordate de către Asociaţie  au contribuit la: 

 consilierea şi asistenţa psihologică şi juridică a femeilor şi a copiilor victime ale violenţei 

în familie; 

 pregătirea în mod gradual a deprinderilor de viaţă independentă (gestionarea bugetului 

personal, găsirea şi menţinerea unei locuinţe, deprinderi de auto-gospodărire, relaţii 

personale, sociale şi altele); 

 educaţie pentru sănătate şi promovarea unui mod de viaţă sănătos; 

 favorizarea accesului la educaţie, la cursuri de pregătire profesională; 

 stimularea capacităţii de comunicare a femeilor şi copiilor, victime ale violenţei în 

familie, prin crearea unui climat de încredere şi respect reciproc; 

 implicarea femeilor şi a copiilor în procesul de luare a deciziilor, consultare în stabilirea 

proiectului individual de integrare; 

 educaţie pentru cetăţenie democratică; 

 dezvoltarea respectului de sine, de întelegere şi acceptare a situaţiei sale, a propriei 

istorii; 

 dezvoltarea relaţiilor femeilor şi a copiilor cu comunitatea prin organizarea de vizite, 

desfăsurarea şi participarea la programe culturale, sportive, artistice, etc., stimularea 

activitǎţilor în comun ale femeilor şi copiilor din asociaţie cu celelalte femei şi ceilalţi 

copii din comunitate; 

 informarea femeilor şi a copiilor şi sporirea accesului la cultură; 

 activităţi de petrecere a timpului liber şi sport; 

 dezvoltarea programelor individualizate de integrare socială şi profesională şi alte 

activităţi care contribuie la dezvoltarea lor. 

 

2. Categoria de persoane beneficiare  

 

Asociaţia a oferit asistenţă tuturor femeilor cu sau fără copii fără discriminare, indiferent 

de rasă, culoare, sex, vârstă, confesiune religioasă, origine etnică, origine socială, orientare 

politică, familie, loc de reşedinţă sau orice altă caracteristică. 

 

Persoanele beneficiare a serviciilor sociale oferite de către asociaţie în anul 2012 au fost: 

 Mama cu copilul, victime ale violenţei în familie – 13 persoane 

 Fete tinere, victime ale violenţei - 2 persoane 

 Fete, femei cu sau fără copii în dificultate socio-economică - 2 persoane 

 Fete, femei provenite din trafic de persoane, prostituţie sau violate-1 persoane  

          

TOTAL: 18 persoane 
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Anul 2012 a fost al optulea an de activitate de asistenţǎ socială oferit de către asociaţie. 

În cursul anului am avut optsprezece  beneficiari.  

În rezumat: 

 la  începutul anului 2012 am avut 6 beneficiari; 

 intrări de beneficiari în anul 2012 –12; 

 ieşiri de beneficiari în anul 2012 – 13; 

 la sfârşitul anului 2012 am avut  5 beneficiari. 

 

3. Progrese obţinute, activităţi realizate, determinate de evenimente din viaţa persoanelor 

asistate: 

 

  Considerǎm că progresele fetelor, femeilor, mamelor şi copiilor, beneficiari ai servicilor 

noastre reflectă realitatea  realizărilor noastre. Printre beneficiile oferite menţionăm: 

 

 Identificare şi evaluare a nevoilor personale. În activităţile de identificare şi evaluare a 

nevoii sociale definirea problemei nu se poate face instantaneu ci reprezintă un proces în 

care fiecare problemă este luată în considerare atât în plan orizontal - în sensul 

ramificaţiilor sale în prezent, cât şi în plan vertical în sensul cauzalităţii din trecut. Odată 

cu identificarea şi preluarea cazurilor sociale angajaţii asociaţiei vor proceda la evaluarea 

iniţială stabilind totodată primele obiective  pentru intervenţie. Ulterior, se fac re-evaluǎri 

şi monitorizǎri şi se iau noi decizii cu privire la serviciile oferite, cu consultarea , iar apoi 

consimţǎmântul beneficiarilor. 

 Găzduire pe perioadă determinată – Beneficiarii sunt găzduiţi pe o perioadă de 6 luni cu 

posibilitate de prelungire de maxim 2 ani.  

 Informare în domeniu  
o Informare  şi promovare a unui mod de viaţă sănătos, etc; 

o Informare privind regulile casei, conduita în societate, comunicare 

corespunzătoare; 

o Informaţii cu privire la punctele mai importante din oras cu scopul ca 

beneficiarele să se poatǎ deplasa singure în diferite locuri din oraş; 

o Participarea angajaţilor, o parte din foştii beneficiari şi beneficiarilor centrului  

la o  sesiune de informare împotriva discriminării. Cu această ocazie au fost 

prezentate tuturor, într-o întâlnire organizată în Centru: filmul pus la 

dispoziţie de către Centrul Local Antidiscriminare Sibiu, legislaţia în domeniu 

şi  tipurile de discriminare. La sfârşit au fost discuţii libere pe această temă; 

o Pregatirea în mod gradual a deprinderilor de viaţă independenta (gestionarea    

bugetului personal); 

o Participarea la campanii de informare, educare şi conştientizare cu privire la 

gravitatea şi urmările violenţei  în familie; 

o Derularea unor programe educaţionale cu părinţii pentru prevenirea violenţei 

în general şi a violenţei în familie în special; 

o Informarea părinţilor privind drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copii 

lor 

o Promovarea şi sprijinirea programelor de educaţie sexuală şi informare a 

femeilor în scopul prevenirii sarcinilor nedorite şi evitării riscului de abandon 

al copiilor, a programelor antidrog, anti AIDS, etc. 

o Cu ocazia zilei de 8 martie s-a desfăşurat o întâlnire organizată în colaborare 

cu Asociaţia A.L.E.G. din Sibiu în care s-au prezentat vieţile unor femei de 

succes din România şi de pe plan internaţional. La întâlnire au participat 

actualii şi o parte din foştii beneficiari. După terminarea prezentării, au avut 

loc discuţii libere pe această temă, iar o fostă beneficiară care a fost 
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reintegrată cu succes în câmpul muncii şi în societate şi-a prezentat pe scurt 

viaţa. 

o În perioada 30 ianuarie – 2 februarie o angajată a participat la un set de 

seminarii cu tema „O nouă şansă.”, seminarii organizate în colaborare cu 

M.M.S.S.F. Cu această ocazie s-a elaborat un Manual de bune practici 

împotriva discriminării şi s-a prezentat legislaţia naţională şi internaţională cu 

privire la combaterea discriminării. 

o Informare cu privire la procedura şi documentele necesare deschiderii 

procesului de divorţ şi de încredinţare a custodiei copiilor spre creştere şi 

educare. 

o Informare cu privire la documentele şi procedura pentru obţinerea alocaţiei 

pentru susţinerea familiei monoparentale; 

o Informare cu privire la documentele şi procedura obţinerii partajului între soţi; 

o Informare cu privire la transferul copiilor la şcoalǎ şi grǎdiniţǎ; 

o Informare cu privire la obţinerea permisului de conducere pentru o fostǎ 

beneficiarǎ. 

o Informare cu privire la obţinerea pensiei de urmaş. 

o Ajutor în ceea ce priveste transferul alocaţilor şi indemnizaţiilor de la vechea 

la actuala adresǎ şi înscrierea la un alt medic de familie; 

 Orientare, Orientare profesională - se urmăreşte identificarea şi dezvoltarea 

aptitudinilor beneficiarilor noştrii, aceştia fiind stimulaţi să persevereze şi să îşi 

împlinească potenţialul, menirea lor, să atingă ţeluri cât mai îndrăzneţe, bucurându-se de 

tot sprijinul de care au nevoie în acest sens.  

o  Una dintre beneficiare a continuat sǎ meargǎ la Centrul pentru ajutorarea 

persoanelor cu dizabilităţi şi anume la Asociaţia Phoenix Speranţa; 

o Beneficiarii împreunǎ cu personalul Centrului, au pregǎtit împreunǎ felicitǎri 

şi prǎjituri pentru zilele onomastice, serbarea de 8 martie, Paşte, Crǎciun şi 

Anul Nou; 

o Beneficiarii împreunǎ cu personalul Centrului, au pregǎtit împreunǎ provizii 

pentru iarnǎ (zacuscǎ, gemuri, murǎturi, s.a.). 

o Înscrierea copiilor noi la şcoală şi grădiniţă; 

o Copiii de vârstǎ şcolarǎ, au urmat cursurile de învaţǎmânt specific vârstei lor; 

o Educaţie în ceea ce priveşte îngrijirea şi creşterea copilului; 

o Depunerea documentaţiei pentru obţinerea reşedinţei a două dintre beneficiare 

şi a domiciliului pentru o beneficiară care a fost fără adăpost; 

o Înscrierea unei beneficiare în baza de date a A.L.O.F.M. Mediaş ca persoană 

în căutarea unui loc de muncă vacant; 

o S-a luat legătura cu medicul de familie din localitatea de domiciliu a unei 

beneficiare şi i s-a solicitat o adeverinţă medicală necesară dosarului de 

persoană în căutarea unui loc de muncă vacant. 

o S-a verificat lista cu locurile de muncă vacante afişată la A.L.O.F.M. Mediaş 

pentru beneficiara aflată în căutarea unui loc de muncă vacant; 

o S-au depus noi cereri de angajare la trei firme din Mediaş de către una din 

beneficiare. 

o Una dintre beneficiare, elevă în clasa a XI-a la un liceu din Mediaş, a 

descoperit că mama ei, care a abandonat-o de la vârsta de 14 ani, beneficia de 

pensia de urmaş datorată decesului tatălui, pensie care i se cuvenea 

beneficiarei. Am pregătit documentele necesare transferului dosarului de 

pensie de urmaş de pe numele mamei pe numele beneficiarei la Casa de Pensii 

Mediaş. Începând cu luna mai beneficiara noastră beneficiază de pensia de 

urmaş. 
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o Beneficiarele au fost implicate în conservarea alimentelor pentru iarnǎ, 

respectiv în prepararea de gem, zacuscǎ şi murǎturi. 

 Educaţie şcolară (formalǎ). Integrarea  tuturor beneficiarilor într-o formă de învăţământ 

adecvată vârstei şi abilitaţilor sale pentru evitarea riscului de abandon şcolar (grădiniţǎ, 

şcoalǎ, liceu, şcoalǎ profesională, etc) 

o G. E. a învăţat croitoria, confecţionarea lumânărilor şi a lavetelor în cadrul 

Asociaţiei Phoenix Speranţa Mediaş;  

o N.L.M., N.Ş., N.A.E. şi D.E. au fost înscrişi  la  grădiniţă  cu program de 

patru ore; 

o N.S., N.L.M. au frecventat cursurile Şcolii Generale nr 5 din Mediaş  şi au 

avut rezultate bune  la şcoală; 

o B.R.I. a frecventat cursurile Liceul Mediensis; 

o Copiii de vârstǎ şcolarǎ şi preşcolarǎ, urmeazǎ cursurile de învaţǎmânt 

specific vârstei lor; 

Educaţie informalǎ 

o Educaţie în ceea ce priveşte îngrijirea şi creşterea copilului; 

o Obţinerea de documente de stare civilǎ pentru persoanele cărora le lipsesc 

acestea; 

o Obţinerea de documente necesare şi pregătirea dosarului în vederea obţinerii 

unui certificat de handicap a uneia dintre beneficiare; 

o Ajutor acordat uneia dintre beneficiare în pregătirea dosarului în vederea 

renoirii certificatului de handicap; 

o Transferul copiilor la şcoală şi grădiniţǎ; 

            Educaţie non-formalǎ 

o Consolidarea deprinderilor vârstei; 

o Formarea unei conduite decente şi adecvate vârstei şi statutului 

o Dezvoltarea motivaţiei de învăţare 

o Implicarea copilului în activităţi casnice şi gospodăreşti în parametrii 

accesibili copilului 

o Educaţia moral - civică 

 Consiliere relaţionare şi comunicare interpersonală. Implicarea   beneficiarilor în 

procesul de luare a deciziilor sau dezvoltarea respectului de sine, de înţelegere şi 

acceptare a situaţiei sale, a propriei istorii sunt câteva dintre obiectivele urmărite, dar la 

fel de importante pentru beneficiar sunt şi aspectele mai practice oferite: asistenţă în 

relaţiile cu diferite instituţii şi servicii auxiliare (consiliul local), acces la asistenţă 

psihologică, consiliere vocaţională, juridică, profesională, educaţie pentru sănătate.  

o Evaluarea psihologicǎ a beneficiarilor; 

o Oferirea de suport moral atât beneficiarelor cât şi copiilor acestora, pe  

perioada  procesului de încredinţare minori; 

o Consiliere de bază în comunicare, relaţionare; 

o Consiliere pentru depăşirea traumei psihice prin care au trecut beneficiarii; 

o Consiliere cu privire la modalităţi de creştere şi educare a copiilor într-un 

mediu lipsit de violenţă. 

o Două angajate au participat la un curs de consiliere pe tema: „Educaţia 

copilului”. 

o Consiliere cu privire la trauma suferită pe perioada divorţului şi a procesului 

de încredinţare a minorilor pentru una dintre beneficiare, iar pentru altă 

beneficiară doar pentru procesul de încredinţare a copiilor. 

o Consiliere cu privire la dreptul copiilor la pensia de urmaş după decesul unui 

părinte. 

o Consiliere cu privire la depăşirea durerii provocate de decesul bunicii uneia 

dintre  beneficiare (bunica a fost cea care a crescut-o). 
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o Consiliere cu privire la acceptarea avizului nefavorabil dat de către Comisia 

de Expertiză a persoanelor cu Handicap 

o Consiliere cu privire la familie şi la drepturile şi obligaţiile familiei; 

o Dezvoltarea abilitǎţilor parentale; 

o Consiliere în vederea identificǎrii şi utilizǎrii unor modalitǎţi mai eficiente de 

comunicare şi relaţie pǎrinte-copil şi copil-pǎrinte; 

o Consiliere cu privire la dezvoltarea motivaţiei de învǎţare; 

o Formarea unei conduite decente şi adecvate vârstei şi statutului; 

 Servicii de bazǎ pentru activitǎţile zilnice igienǎ corporală, hranǎ, îmbrăcăminte, 

încălţăminte, pregătirea lecţiilor, recreere şi timp liber. 

Deoarece majoritatea beneficiarilor provin din familii dezorganizate şi pline de violenţă, în 

asociaţia noastră, ei au beneficiat de grijă şi supraveghere permanentă, de un climat lipsit de 

violenţă, climat care poate constitui un indicator al stabilităţii. Zilnic ei urmează un program 

regulat în ceea ce priveste orele de masă şi de somn. 

o Educaţie în vederea obţinerii unei igiene corporale şi ambientale corespunzătoare 

o Folosirea adecvată a îmbrăcăminţii şi a încălţămintei 

 Servicii de suport pentru activitǎţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi;  
Cel mai important lucru pentru asociaţie este acela de a le arăta  beneficiarilor pe care îi 

îngrijim dragostea noastră. Asociaţia selectează cu atenţie angajaţii şi voluntarii, luând în 

considerare capacitatea lor de a-şi exprima dragostea şi grija pentru femei şi copii, de a lua 

mereu în considerare ceea ce este mai bine pentru ei. 

o Învăţarea modului în care se pregăteşte masa, spalarea şi călcarea hainelor, 

curăţenia în camere şi în casă; 

o O  bunǎ conduitǎ în societate; 

o Pregătirea  în mod gradual a deprinderilor cum ar fi: gestionarea bugetului 

personal, deprinderi de auto-gospodărire, decorarea casei, ţinuta vestimentară ; 

o Femeile sunt învatate să pună provizii pe iarna (murături, zacuscă, gem, etc), să 

facă prăjituri; 

o Participarea copiilor la activităţi gospodăreşti urmărind responsabilizarea 

acestora. 

o Pregătire pentru viaţa independentă 

 Asumarea responsabilităţilor în conformitate cu vârsta 

 Dezvoltarea pe arii de achiziţii corespunzătoare vârstei – s-a încercat 

dezvoltarea competenţelor emoţionale ca: temperament, limbaj, captarea 

atenţiei, gestică, rezolvarea asistată a problemelor; să identifice propriile 

emoţii în diverse situaţii, să identifice emoţiile altor persoane în diverse 

situaţii; să transmită verbal şi nonverbal mesajele afective; să exprime 

empatie faţă de alte persoane; să exprime emoţii complexe precum: ruşine, 

vinovăţie, mândrie. 

 Servicii de asigurare a hranei şi a suplimentelor nutritive; 
Asociaţia asigură tuturor beneficiarilor hrană şi suplimente nutritive pe care le 

achiziţionează de la furnizori interni sau sunt primite din donaţii. 

 Servicii de natură medicală. Asistenţa medicală. Prin vizitele medicale săptămânale   

oferite de către medicul casei  se încercă   să se  acopere aceasta nevoie. Dar pe langă aceste 

servicii  beneficiariilor  li se oferă   în plus şi alte  consultaţii de specialitate atunci când este 

necesar.  

o Majoritatea beneficiarilor din centru au primit tratament pentru tratarea 

virozelor. 

o Trei persoane adulte şi trei copii au făcut tratamente stomatologice; 

o S-au făcut evaluările şi re-evaluǎrile psihologice pentru toţi beneficiarii. 

o O fetiţă de un an a avut nevoie de un consult de specialitate pediatrică; 
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o O mamă împreună cu fetiţa ei au fost internate la Spitalul de Neuropsihiatrie 

Infantilă pentru o evaluare mai completă iar apoi pentru re-evaluǎri a stǎrii 

neuropsihice. Fetiţei i s-a recomandat un tratament pentru remedierea stǎrii 

de agitaţie pe care o are şi pentru corectarea anemiei. Pânǎ în prezent fetiţa a 

reacţionat pozitiv la tratamentul administrat. Fetita este tinuta sub observatie 

de catre medicul curant neurolog. 

o Un copil, cu un handicap la picior, a fost consultat de către un medic 

ortoped care i-a recomandat o nouă intervenţie chirurgicală la picior. 

Intervenţia chirurgicală s-a realizat în luna august. 

o Douǎ sǎptǎmâni din luna septembrie, bǎieţelul operat la picior a fost internat 

la Spitalul Judeţean Sibiu şi i s-a fǎcut tratament de kinetoterapie, deoarece 

în urma operaţiei n-a mai putut pǎşi pe piciorul operat. În prezent face 

exerciţii pentru întǎrirea muşchilor care i-au fost atrofiaţi la picior. 

o O fetiţǎ de trei ani a fost diagnosticatǎ cu o uşoarǎ formǎ de epilepsie la 

Spitalul de Neuropsihiatrie infantilǎ din Sibiu şi ea a primit un tratament 

medicamentos pentru aceastǎ boalǎ. 

o O beneficiarǎ urmeazǎ un tratament neurologic pentru tratarea depresiei. 

o O fostǎ beneficiarǎ care are o malformaţie cardiacǎ a fost însoţitǎ de cǎtre 

un reprezentant al centrului pentru un consult ambulator de cardiologie şi 

apoi a fost internatǎ la Clinica de Cardiologie din Târgu Mureş pentru un 

consult amǎnunţit de specialitate, necesar în vederea operaţiei pe cord 

deschis. 

o Examene clinice generale s-au efectuat de către fiecare  beneficiar din 

centru. Medicul centrului, bilunar a fǎcut consultaţii de rutinǎ, iar când a 

fost nevoie, a consultat şi mai des. 

 Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză – ne confruntăm des 

cu asemenea  situaţii şi soluţionarea lor depinde de caz. 

o Adǎpostirea în regim de urgenţǎ a unei beneficiare, victimǎ ale violenţei 

domestice. Ea are doi copii. 

o Adăpostirea în regim de urgenţă a unei beneficiare care a fost victimă a 

traficului de persoane, folosită în prostituţie. 

o În cazul în care noi nu dispunem de locuri libere, direcţionăm cazurile pe care 

nu le putem primi către alte centre de urgenţă; 

o Depunerea dosarului pentru încredinţarea minorilor şi acordarea pensiei 

alimentare la Tribunalul Sibiu de către o mamă cu cinci copii; 

o Obţinerea certificatului de naştere internaţional de către o beneficiară adultă; 

o Pregătirea dosarului pentru obţinerea alocaţiei pentru susţinerea familiei. 

o Obţinerea certificatului de naştere de către o beneficiară, pentru fetiţa ei. Soţul 

acesteia a ascuns certificatul de naştere al fetiţei înainte ca mama să 

părăsească domiciliul conjugal, iar mama a solicitat eliberarea unui nou 

certificat de naştere de la S.P.C.L.E.P. Sibiu; 

o Pregătirea dosarului pentru obţinerea alocaţiei pentru susţinerea familiei. 

o Deoarece una dintre beneficiare s-a plâns cǎ este obositǎ şi ar avea nevoie de 

un loc în care sǎ nu fie implicatǎ în gospodǎrie, pentru a putea sǎ se 

pregǎteascǎ pentru corigenţa la matematicǎ, ea a fost ajutatǎ sǎ petreacǎ timp 

de 10 zile într-un alt centru (din Codlea) pentru a se putea concentra asupra 

exerciţiilor de matematicǎ. Pe toatǎ perioada vacanţei de varǎ aceastǎ 

beneficiarǎ a fost meditatǎ la matematicǎ de cǎtre una dintre angajatele 

centrului. În 30 august, beneficiara a susţinut examenul de corigenţǎ şi a luat 

notǎ de trecere în anul urmǎtor. 

o Depunerea dosarului pentru încredinţarea minorilor şi acordarea pensiei 

alimentare la Tribunalul Sibiu de către o mamă cu cinci copii. În luna iulie, 



 9 

instanţa a dat o sentinţǎ favorabilǎ mamei în vederea încredinţǎrii spre creştere 

şi educare a copiilor, iar tatǎl a fost obligat la plata pensiei alimentare pentru 

cei 5 copii. 

o În luna septembrie s-a soluţionat procesul de divorţ a unei beneficiare. Fetiţa 

i-a fost încredinţatǎ mamei spre creştere şi educare. Pǎrinţii au custodie 

comunǎ asupra fetiţei. 

o Primirea în regim de urgenţǎ a unei persoane provenitǎ din traficul de 

persoane dupǎ intervenţia D.I.I.C.O.T.-ului şi a Agenţiei Naţionale Împotriva 

Traficului de Persoane Alba Iulia la locuinţa traficantului de persoane. 

   Promovare relaţii sociale (socializare) – petrecere a timpului liber.  

o Punerea în contact cu alţi beneficiari şi/sau alte persoane de aceeaşi vârstă, s-

au pus la dispoziţie filme educative, jocuri, cărţi din literatura universală, 

sport, ieşiri  în aer liber, etc; 

o Organizarea de seri recreative şi festive cu jocuri şi vizionare de filme; 

o S-au sǎrbǎtorit zilele de naştere ale beneficiarilor; 

o Organizarea unei mese festive cu ocazia zilei de 8 Martie; zilelor de Paşte şi 

Rusalii, 1 Mai şi 1 Iunie; 

o In data de 7 Martie Asociaţia ALEG a prezentat un program, tuturor 

beneficiarilor, cu vizionarea unui material având ca tema istoricul şi 

bibliografia unor femei (din Romania şi alte ţări) care au obţinut succese 

deosebite în viaţă; 

o  Cu  ocazia zilei de 8 martie, atât actualii beneficiari cât şi o parte din foştii 

beneficiari au putut sǎ-şi împǎrtǎşeascǎ experienţele avute la Centru precum şi 

alte experienţe din viaţa lor personalǎ.  

o Pentru o bună colaborare şi integrare în comunitatea locală, beneficiarii 

noştrii, au participat la programele destinate femeilor şi tinerilor în cadrul 

bisericilor.  

o În data de 17 martie toate beneficiarele au participat la o întâlnire 

interconfesională „Mic dejun pentru femei”, întâlnire care s-a ţinut la 

Restaurantul Edelwais din oraş. Tema întâlnirii a fost „Să fim mulţumitori 

pentru toate lucrurile”. 

o De 1 Mai s-a făcut grătar şi mici iar toţi beneficiarii au sărbătorit ziua muncii 

într-un ambient plăcut şi relaxant; 

o Cu ocazia zilei de  “1 Iunie” a fost organizat o petrecere şi o masă festivă la 

care au participat toţi beneficiarii şi personalul adăpostului; 

o S-a făcut o ieşire la un picknic în zona Greweln din Mediaş, ieşire pentru 

relaxare şi recreere; 

o Pentru că în această iarnă am avut parte de multă zăpadă, copiii şi mamele au 

ieşit la săniuş pe dealurile din împrejurimi. 

o O beneficiară şi-a vizitat o prietenă la Târgu Jiu pe o perioadă de două 

săptămâni în luna aprilie. Au petrecut împreună un timp deosebit şi a fost un 

timp benefic pentru beneficiara noastră care se afla într-o depresie cauzată de 

avizul nefavorabil dat de către Comisia de Expertiză a Persoanelor cu 

Handicap din Bucureşti la contestarea deciziei luată de către Comisia din 

Sibiu. A mai vizitat aceastǎ prietenǎ încǎ 12 zile in luna octombrie. 

o S-a participat la întruniri de tineret cu tineri din Mediaş, Brateiu şi satele 

aparţinătoare. 

o Participarea a doi dintre beneficiari în tabere organizate în satul Prod. 

o O beneficiară a fost plecatǎ pe o perioadǎ de 10 zile la un Centru maternal din 

Codlea, pentru a se relaxa, învǎţa şi a-şi face cunoştinţe noi. Acolo s-a 

împrietenit cu alţi adolescenţi şi tineri care au fost gǎzduiţi în cel centru. 
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o În luna august s-au vizitat: grǎdina zoologicǎ şi Muzeul satului (Muzeul 

Astra) din Sibiu; 

o O fetiţǎ a fost vizitatǎ de tatǎl ei de patru ori în trimestrul IV. Întâlnirile s-au 

desfǎşurat în încǎperea pusǎ la dispoziţia centrului nostru de cǎtre Direcţia de 

Asistenţǎ Socialǎ Mediaş. 

o Mama împreunǎ cu cei 5 copii şi-a vizitat fratele, cumnata şi nepoţii la Sibiu. 

o O beneficiarǎ (care este cadru didactic) împreunǎ cu fetiţa ei şi-a vizitat 

pǎrinţii la Botoşani, în vacanţa din luna octombrie pe o periodǎ de o 

sǎptǎmânǎ. 

o În luna noiembrie, câteva beneficiare au participat la o întâlnire 

interconfesionalǎ de “Mic Dejun pentru Femei”, întâlnire care a avut loc la un 

restaurant din Mediaş. La aceasta întâlnire au participat 270 de femei din 

Mediaş şi împrejurimi. Tema întâlnirii a fost „Depresia – cauze şi modalitǎţi 

de ieşire din ea”. Timpul petrecut la aceastǎ întâlnire a fost deosebit de 

benefic pentru beneficiare. Ele s-au regǎsit în situaţiile expuse şi au putut sǎ-şi 

revizuiascǎ atitudinea şi comportamentul vizavi de depresie şi de obţinere a 

liniştii şi a pǎcii interioare. Beneficiarele au putut socializa cu alte femei 

prezente la aceastǎ întâlnire. 

o Cu ocazia Crǎciunului, a Revelionului şi a Anului Nou, toţi beneficiarii au 

participat la serbǎri şi mese festive. Ei au putut interacţiona cu foşti beneficiari 

şi alte persoane din comunitatea localǎ care au participat la aceste întâlniri. 

o Asociaţia a organizat petreceri de rămas bun cu ocazia plecării  beneficiarilor 

din centru. 

 Reintegrare socială - aceasta este o ţintă spre care tindem, însă se doreşte a fi un proces 

monitorizat şi întotdeauna vom urmări interesul suprem al beneficiarilor noştri şi vom 

respecta deciziile lor. Prioritate are reintegrarea socială. 

o S-a menţinut legătura cu beneficiarele plecate. Ele  au continuat să viziteze 

centrul şi au fost ajutate cu diverse lucruri necesare în gospodărie; 

o Implicarea copiilor în activitǎţi extraşcolare pe toatǎ perioada rezidenţei, sub 

supravegherea uneia dintre beneficiare care este cadru didactic; 

o Deoarece una dintre beneficiare a fost repetentǎ doi ani şi în aceastǎ varǎ a 

fost corigentǎ la matematicǎ şi a existat riscul de a rǎmâne repetentǎ al 

treilea an, în urma meditǎrii la matematicǎ pe perioada verii, beneficiara a 

absolvit clasa a XI-a şi a putut sǎ-şi continue studiile în clasa a XII-a, la 

cursurile de zi. Astfel, a fost evitat abandonul şcolar şi ea s-a reintegrat pe 

plan educaţional. 

o Echilibrare emoţională 

 Alte sevicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate 
o Ajutor constând în îmbrăcaminte la persoane sărace, plata biletelor pentru 

transportul feroviar şi auto pentru beneficiarii noştrii, rechizite şcolare, suport 

financiar în vederea asigurării unei bune stări de sănătate (tratamente, analize 

medicale, vizite la medici de specialitate); 

o Pe perioada vacanţei de iarnǎ (3 sǎptǎmâni) a anului şcolar 2011-2012, o fatǎ 

cu deficienţe de vorbire şi auz, care urmeazǎ cursurile unei şcoli speciale 

pentru persoane cu dizabilitǎţi din Cluj Napoca, pentru cǎ a fost abandonatǎ 

de pǎrinţi de la naştere şi nu a avut unde sǎ stea pe perioada vacanţei, a fost 

direcţionatǎ de cǎtre Asociaţia Crown din Sighişoara cǎtre noi pentru a primi 

gǎzduire în aceastǎ perioadǎ. 

o Ajutor financiar, însemnând plata transportului până în oraşul în care s-a 

desfăşurat procesul de încredinţare minori  (oraşul Sibiu, judeţul Sibiu); 

o Tatăl uneia dintre beneficiare şi-a exprimat dorinţa de a-şi vizita fiica şi a 

putut face acest lucru, fără a i se îngrădi dreptul la vizită. 
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 Alte activităţi realizate, determinate de evenimente din viaţa persoanelor asistate 
o Petrecere de rămas bun cu ocazia plecării unei fete la un centru din Reghin, 

judeţul Mureş dupǎ ce a eşuat încercarea de a le apropia pe mamǎ şi fatǎ, 

precum şi pentru o mamǎ cu cinci copii care au fost redirecţionaţ cǎtre un alt 

centru din satul Rotbav, judeţul Braşov; 

o Sprijin constând în lenjerie, veselă, îmbrăcăminte, încǎlţăminte, inclusiv 

transportul acestora la domiciliu la plecarea din centru a beneficiarelor; 

o Fostelor beneficiare li se acordă în continuare consiliere, sfătuire, şi li s-a 

acordat posibilitatea de a vizita oricând centrul; 

o Toţi beneficiarii şi foştii beneficiari prezenţi la serbarea de Crăciun au 

primit cadouri; 

o In luna septembrie Judecătoria de pe lănga Tribunalul Sibiu a emis sentinţa 

de divorţ şi încredinţare a minorei spre creştere şi educare unei beneficiare, 

iar în luna august Tribunalul Sibiu  a emis sentinţa de încredinţare a copiilor 

spre creştere şi educare unei beneficiare care are cinci copii. 

 

4. Resursele umane folosite pentru realizarea serviciului social în anul 2012:  
 

Asociaţia a avut 6 angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată de 

8 ore/zi, 12 voluntari (medic, profesor, etc) şi un colaborator (psiholog) 
Structura de personal: 

 Personal implicat în acordarea de servicii sociale pe tipuri de profesii 

o Asistent social – o persoană 

o Medic – o persoană 

o Asistent medical – o persoană 

o Psiholog – o persoană 

o Educator – douǎ persoane 

o Consilier – o persoanǎ 

o Psiholog – preşedinta asociaţiei  

 Personal administrativ şi de intretinere pe tipuri de profesii 

o Director (Economist) – o persoană 

o Vicepreşedintele asociaţiei-administrator 

o Administrator cumpǎrǎri – o persoană 

o Îngrijitor cladiri - douǎ persoane 

o Menajeră – douǎ persoane 

o Ajutor la lucruri practice – patru persoane 

 

5. Costurile serviciului  

 

 Costurile pe anul 2012 au fost în cuantum de 263.233,49 lei şi sunt regăsite în: 

1. Cheltuieli cu combustibilii  -    5.635,80 lei; 

2. Cheltuieli privind piesele de schimb -  17.598,56 lei; 

3. Cheltuieli priv. alte mat. consumab. -  41.910,34 lei; 

4. Cheltuieli priv. ob. de inventar -    7.801,01 lei; 

5. Cheltuieli cu mat. nestocate  -        -80,66 lei; 

6. Cheltuieli privind energia si apa -    7.758,18 lei; 

7. Cheltuieli priv intret.si reparatiile -    1.413,42 lei; 

8. Cheltuieli cu primele de asigurare -    2.422,21 lei; 

9. Cheltuieli priv. comisioane, onorarii. -       272,80 lei; 

10. Cheltuieli priv. transp. de bunuri -         42,81 lei; 

11. Cheltuieli postale sit taxe de telec. -     2.035,24 lei; 

12. Cheltuieli cu serv. bancare   -        853,34 lei; 

13. Alte cheltuieli executate de terti -   29.696,29 lei; 
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14. Cheltuieli cu alte imp si taxe asim -        641,87 lei; 

15. Cheltuieli cu salariile   -   87.969,00 lei; 

16. Cheltuieli cu tichetele de masa -     9.819,00 lei; 

17. Cheltuieli priv contr unit la as soc. -   19.440,00 lei; 

18. Contributia unit la ajutorul de somaj -        440,00 lei; 

19. Contributia unit la CASS  -     4.574,00 lei; 

20. Contributia unit la conc si indemniz -        747,00 lei; 

21. Contr.unit.la fd.de garantare a sal. -        217,00 lei; 

22. Donaţii şi subvenţii acordate  -            0,00 lei; 

23. Diferente nefavorabile de curs valutar-    7.392,05 lei; 

24. Cheltuieli privind amortizarile -   14.634,23 lei. 

  

6. Resurse financiare pentru susţinerea serviciului  

 

   Veniturile în numerar ale asociaţiei au fost în cuantum de 327.937,69 lei şi au provenit 

din donaţii din partea asociaţiei Esther Frauen bringen Hoffnung e.V. din Germania şi de la 

persoane fizice din ţară şi din străinătate.   Veniturile în natură ale asociaţiei au provenit din 

donaţii din partea asociaţiei Esther Frauen bringen Hoffnung e.V. din Germania. 

                  lei 

Din fondurile proprii ale furnizorului 0,00 

Din subvenţii de la bugetul de stat/ din fondul de somaj 0,00  

Din subvenţii de la bugetele locale 0 ,00 

Din contribuţii ale partenerilor                                                                   313.753,16 

Din contribuţii ale beneficiarilor 8.320,00 

Altele: sponsorizari, dobanzi, diferente de curs valutar, etc  5.864,53 

 

Veniturile în valoare de 327.937,69 lei sunt regăsite în: 

1. Venituri din donaţii   -   322.073,16 lei; 

2. Venituri din sponsorizări  -          863,49 lei; 

3. Venituri din dobânzi   -       1.630,63 lei; 

4. Venituri din dif. de curs val.  -       3.331,49 lei; 

5. Alt even.din act.f.sc.lucrativ  -            38,92 lei 

 

Excedentul în anul 2012 a fost de 64.704,20 lei.  

 

7. Rezultatele preconizate ale activităţii: 

 

 stabilitate pentru beneficiarii serviciilor oferite de către asociaţie; 

 persoanele asistate, victime ale violenţei în familie să fie reintegrate social şi în câmpul 

muncii în momentul în care părăsesc asociaţia; 

 recǎpǎtarea echilibrului emoţional şi recâştigarea valorii şi încrederii în sine; 

 autonomie în momentul părăsirii asociaţiei. 

 

8. Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii 

 

Asociaţia a dezvoltat o bună colaborare cu Centrul maternal din Codlea - judeţul Brasov,  

Serviciul de Autoritate tutelară din cadrul Primariei Mediaş, Poliţia Mediaş, Asociaţia Phoenix 

Speranţa din Mediaş, D.G.A.S.P.C. Sibiu ş.a. 

 

9. Protocoale şi Parteneriate încheiate în 2012 
 

 În 2012 s-au încheiat protocoale de colaborare şi parteneriate cu: 
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 Direcţia de Asistenţǎ Socială din cadrul Primăriei Mediaş; 

 Psiholog – Prisǎcaru Dora Luciana; 

 Asociaţia Phonix Speranţa- Centru de recuperare pentru persoane cu dizabilitaţi 

 Cabinet Medic Familie - Dr. Pinte Zmeurica  

 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu 

 Agenţia Judeţeană de Ocupare şi formare profesională 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu  

 

 10. Modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele acestora 
 

Informarea comunităţii cu privire la activităţile şi rezultatele asociaţiei se face prin 

Manualul de Bună Practică, pliante şi prin participarea la seminariile de informare cu 

participarea ONG-urilor din comunitatea locală şi regionalǎ precum şi Reteaua locală pentru 

victimele violenţei în familie. 

Lunar  se trimit rapoarte  statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de 

beneficiari, către D.G.A.S.P.C. Sibiu 

Trimestrial se trimit rapoarte de activitate către Serviciul de Asistenţǎ Socială din cadrul 

Agenţiei pentru Prestaţii Sociale Sibiu, D.G.A.S.P.C. Sibiu şi Direcţia de Asistenţa Socială 

Mediaş. 

Se mai întocmeşte şi Raportul anual care este pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

 
 

 


