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CAPITOLUL I 
DESCRIEREA ACTIVITǍŢII 

 
 

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. Asociaţia este un loc 
pentru protecţia victimelor violenţei în familie. 
 
Denumirea serviciului social: 
 
CENTRU PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE în 
care funcţionează două servicii sociale: “Adăpost” şi “Centru de recuperare pentru 
victimele violenţei în familie”. 
 
Descrierea activităţiilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate: 
 

În scopul realizării atribuţiilor, în anul 2014, asociaţia a oferit următoarele tipuri de 
servicii: 

 Identificare şi evaluare a nevoilor personale; 
 Găzduire pe perioadă determinată; 
 Informare în domeniu, educare;  
 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; 
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 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. 
 

Durata în timp estimată: 
 

Durata de funcţionare a asociaţiei este nedeterminată. Durata de timp pentru acordarea 
serviciilor de asistenţă socială pentru un beneficiar este de 6 luni cu posibilitate de prelungire de 
până la 2 ani. 

 
Data de la care funcţionează serviciul social: 15.10.2005 
 

Aria de desfăşurare a activităţii: 
 
Toată ţara, dar cu prioritate este judeţul Sibiu 

 
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 2014 au fost: 

 Mama cu copilul, victime ale violenţei în familie – 16 persoane 
 Fete tinere însărcinate, care sunt neacceptate în familiile lor - 0 persoane 
 Fete tinere, victime ale violenţei - 0 persoane 
 Fete violate - 0 persoane 
 Fete, femei cu sau fără copii în dificultate socio-economică - 8 persoane 
 Fete, femei provenite din traficul de persoane, prostituţie - 0 persoane  
          

TOTAL: 24 persoane 
 

NUMǍRUL DE BENEFICIARI / ANUL 2014 
 

Anul 2014 a fost al nouǎlea an de activitate de asistenţǎ socială oferit de către asociaţie. 
În cursul anului am avut douǎzecişipatru beneficiari, repartizaţi astfel:  

   la  începutul anului 2014 am avut 3 beneficiari; 
 intrări de beneficiari în anul 2014 – 21; 
 ieşiri de beneficiari în anul 2014 – 14; 
 la sfârşitul anului 2014 am avut  10 beneficiari. 

 
PROGRESE OBŢINUTE, ACTIVITǍŢI 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: 
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 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 au procedat la evaluarea 
iniţială stabilind totodată primele obiective  pentru intervenţie. Ulterior, s-au făcut re-
evaluǎri şi monitorizǎri şi sau luat noi decizii cu privire la serviciile oferite, cu consultarea, 
iar apoi consimţǎmântul beneficiarilor. S-a fǎcut: 

o Identificarea nevoilor fiecărui beneficiar, analiza problemelor şi modul lor de 
soluţionare; 

o Identificarea locurilor de muncă vacante; 
o Identificarea unor locuinţe (gazdă sau chirie) în care beneficiarele cu venituri care 

le permit aceasta să poată locui; 
o Identificarea posibilelor centre în care au putut fi redirecţionate beneficiarele fără 

venituri sau care au avut venituri reduse şi nu-şi puteau plăti o chirie în momentul 
pǎrǎsirii centrului nostru; 

o Identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor beneficiarilor; 
o Întocmirea dosarelor beneficiarilor; 
o Întocmirea contractelor de furnizare a serviciilor sociale şi a actelor adiţionale la 

acestea; 
o Evaluarea şi re-evaluarea nevoilor fiecărui beneficiar; 
o Evaluarea şi re-evaluarea serviciilor oferite fiecărui beneficiar şi întocmirea 

rapoartelor de evaluare precum şi a planurilor de intervenţie şi protecţie din punct 
de vedere social, juridic, educaţional, medical, profesional şi psihologic. Planul de 
asistenţǎ şi îngrijire cuprinde obiectivele stabilite de comun acord cu beneficiara, 
perioada de finalizare a acestor obiective şi persoanele responsabile de realizarea 
obiectivelor; 

o Pe baza nevoilor identificate în urma evaluǎrii şi a monitorizǎrii, s-au actualizat 
planurile de intervenţie şi protecţie din punct de vedere social, juridic, educaţional, 
medical, profesional şi psihologic; 

o Monitorizarea serviciilor oferite pe plan social, educaţional, psihologic, juridic şi 
medical prevǎzute în PIP; 

o Deoarece concubinul unei beneficiare a refuzat sǎ-i înmâneze certificatul de naştere 
dupǎ plecarea ei de acasǎ, am luat împreunǎ cu beneficiara decizia de a solicita de 
la Serviciul Public de Evidenţǎ a Persoanei eliberarea unui nou certificat de naştere 
şi am depus cererea necesarǎ în acest sens; 

o Pentru înscrierea copiilor la şcoalǎ şi grǎdiniţǎ, era necesar ca mamele sǎ aibǎ 
reşedinţa în localitatea noastră. De aceea s-a solicitat SPCLEP, stabilirea reşedinţei 
în centrul nostru pentru mame; 

o S-a efectuat transferul copiilor la şcoală şi grădiniţă din localitatea de domiciliu în 
localitatea noastră. 

 
 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 Suport în vederea dezvoltǎrii abilitǎţilor pǎrinteşti pentru mamele gǎzduite în 

centru; 
o Informare şi promovare a unui mod de viaţă sănătos, etc; 
o Informare privind regulile casei, conduita în societate, comunicare corespunzătoare 
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o Pregătirea în mod gradual a deprinderilor de viaţă independentă (gestionarea    
bugetului personal); 

o Informare cu privire la asigurarea unui climat securizant; 
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 Informare cu privire la documentele şi procedura pentru obţinerea alocaţiei pentru 
susţinerea familiei monoparentale; 

o Informare cu privire la documentele şi procedura obtinerii partajului între soţi; 
o Informare cu privire la ordinul de protecţie faţǎ de agresor; 
o Informare cu privire la modalitatea şi documentele necesare pentru obţinerea unei 

locuinţe sociale; 
o Informare cu privire la drepturile şi obligaţiile ca cetǎţean într-o ţarǎ democraticǎ; 
o Noţiuni generale despre dreptul familiei; 
o Informare cu privire la modalitatea de obţinere a unui loc de muncǎ; 
o Informare cu privire la documentele necesare dosarului de persoanǎ în cǎutarea 

unui loc de muncǎ vacant, dosar depus la ALOFM; 
o Informare cu privire la conduita în societate; 
o Informare cu privire la procedura efectuǎrii unui control de specialitate psihiatricǎ; 
o Modalitǎţi de prevenire a fi victimǎ a traficului de persoanǎ; 
o Modalitǎţi de prevenire a exploatǎrii în muncǎ; 
o Profilul victimei şi a agresorului în cazul violenţei domestice; 
o Prevenirea marginalizǎrii sociale; 
o Informare cu privire la drepturile persoanei victimǎ a violenţei în familie; 
o Informare cu privire la demersurile pe care le poate intreprinde victima violenţei în 

familie; 
o Informare cu privire la acordarea serviciilor de cǎtre Adǎpost şi Centrul de 

recuperare pentru victime; 
o Informare cu privire la documentele necesare pentru stabilirea reşedinţei; 
o Informare cu privire la documentele necesare înscrierii / transerului copiilor la 

grǎdiniţǎ şi şcoalǎ; 
o Douǎ dintre beneficiare au fost  informate  cu privire la: documentele necesare  

depunerii dosarului de divorţ (inclusiv partaj) la Tribunalul din localitatea de 
domiciliu şi obţinerea custodiei minorilor aflaţi în îngrijire;  

o Transferul alocaţiei de stat (cu mandat poştal) din localitatea de domiciliu în 
localitatea noastră; 

o Una dintre beneficiare a fost informatǎ cu prinvire la întocmirea dosarului pentru 
acordarea alocaţiei complementare; 

o Informarea beneficiarelor nou sosite în localitate cu privire la punctele mai 
importante din oraş, cu scopul ca ele să se poatǎ deplasa singure în diferite locuri la 
nevoie; 

o Participarea la campanii de informare, educare şi conştientizare cu privire la 
gravitatea şi urmările violenţei  în familie; 

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

o Informare cu privire la documentele necesare şi paşii de urmat pentru înscrierea sau 
transferul la un medic de familie  

 
 Îndrumare, Orientare, Orientare profesională – s-a urmărit identificarea şi dezvoltarea 

aptitudinilor beneficiarilor noştri, aceştia fiind stimulaţi să persevereze şi să îşi împlinească 
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potenţialul, menirea lor, să atingă ţeluri cât mai îndrăzneţe, bucurându-se de tot sprijinul de 
care au avut nevoie în acest sens.  

o Efectuarea profilului ocupaţional de cǎtre un psiholog pentru una dintre 
beneficiare; 

o Inserţia pe plan profesional prin încadrarea ca ajutor de bucǎtar la un restaurant 
pentru o fostǎ beneficiarǎ; 

o Participarea, unei foste beneficiare care a absolvit cursurile liceale în acest an, la 
„Bursa locurilor de muncǎ pentru absolvenţi”, pentru gǎsirea unui loc de muncǎ; 
Din pǎcate, deşi şi-a depus CV-ul la câteva firme, nu a mai fost contactatǎ în 
vederea angajǎrii; 

o Consiliere cu privire la gǎsirea unui loc de muncǎ pentru patru dintre fostele 
beneficiare; 

o Depunerea unor CV-uri la diverse societǎţi comerciale în vederea angajǎrii de 
cǎtre trei dintre beneficiare; 

o Continuarea şi susţinerea examenului de absolvire a cursului de bucǎtari de cǎtre 
beneficiara care a început acest curs în luna octombrie 2013; Examenul s-a 
susţinut la Târgu Mureş în data de 15.04.2014; 

o S-au achitat de cǎtre asociaţie ratele la cursul de bucǎtar pentru beneficiara care a 
urmat cursul de formare profesionalǎ ca bucǎtar; 

o O beneficiarǎ a lucrat ca ajutor de bucǎtar la un restaurant din localitatea noastrǎ, 
iar la sfârşitul lunii martie şi-a gǎsit un loc de muncǎ la Sibiu, localitate în care s-a 
şi mutat; 

o Îndrumare, orientare cǎtre alte instituţii publice sau private cu atribuţii în 
domeniul asistenţei sociale sau alte domenii de interes şi care pot interveni în 
soluţionarea cazurilor lor; 

o Începând cu luna martie, una dintre beneficiare a fost selectatǎ în vederea 
angajǎrii în urma interviului pe care l-a susţinut la un angajator din localitate. I s-a 
încheiat un contract individual de muncǎ pe o perioadǎ de probǎ de 60 de zile. 
Începând cu data de 01.05.2014 i s-a desfǎcut Contractul Individual de Muncǎ 
pentru cǎ nu a reuşit   sǎ-şi facǎ norma zilnicǎ de piese; 

o Dupǎ data de 04.05.2014 aceastǎ beneficiarǎ a reînceput procesul de depunere a 
unor CV-uri la diverse societǎţi comerciale în vederea angajǎrii. Începând cu data 
de 19.05.2014 ea a fost selectatǎ pentru angajare, în urma interviului susţinut în 
faţa angajatorului în data de 18.05.2014. I s-a întocmit un CIM pe perioadǎ 
nedeterminatǎ în funcţia de „Croitor” la aceastǎ societate; 

o S-a verificat lista cu locurile de muncă vacante afişată la A.L.O.F.M. pentru 
beneficiarele aflate în căutarea unui loc de muncă vacant; 

o O beneficiarǎ şi-a cǎutat o locuinţǎ cu chirie; 
o Deoarece una dintre mame primea alocaţia copiilor pe poştǎ, într-o altǎ localitate, 

am decis împreunǎ cu ea, deschiderea unui cont bancar pentru virarea alocaţiilor. 
Dupǎ deschiderea contului bancar, am solicitat A.J.P.S. Mureş, virarea alocaţiilor 
copiilor în contul respective; 

o Participarea unei beneficiare la câteva interviuri în vederea angajǎrii. Ea nu a fost 
selectatǎ în vederea angajǎrii în urma interviurilor susţinute, motivul principal 
fiind vârsta micǎ a copilului şi temerea angajatorilor cǎ ea va solicita concedii 
medicale pentru îngrijirea copilului bolnav. 
 

 Educaţie şcolară (formalǎ). Integrarea  tuturor beneficiarilor într-o formă de învăţământ 
adecvată vârstei şi abilitǎţilor sale pentru evitarea riscului de abandon şcolar (grădiniţǎ, 
şcoalǎ, liceu, şcoalǎ profesională, etc) 
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o Fiecare copil a fost înscris pentru frecventarea unei forme de învǎţǎmânt 
adaptatǎ vârstei lui. Astfel: un copil a fost înscris la creşǎ, patru copii la 
grǎdiniţǎ şi trei copii la şcoalǎ. 

o Frecventarea cursurilor liceale pânǎ la absolvirea lor de cǎtre beneficiara care 
a fost elevǎ în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic Automecanica şi susţinerea 
Bacalaureatului în perioada 15 iunie - 04 iulie 2014. Probele susţinute au fost 
la Limba şi literatura Românǎ oral şi scris, Limba englezǎ-oral, TIC-oral, 
Matematicǎ-scris şi Geografie-scris. Aceasta nu a obţinut o notǎ de trecere la 
matematicǎ, deci, în consecinţǎ a re-susţinut examenul la matematicǎ în 
sesiunea din august. 

 
Educaţie informalǎ 

o Educaţie în ceea ce priveşte îngrijirea şi creşterea copilului; 
o Obţinerea documentelor de stare civilǎ pentru persoanele cărora le lipsesc 

acestea; 
o Obţinerea documentelor necesare şi pregătirea dosarului în vederea obţinerii 

unui certificat de handicap pentru o fostă beneficiară; 
o Transferul copiilor la şcoală şi grădiniţǎ; 
o Unui copil care în luna ianuarie 2015 v-a împlini 6 ani, i s-a efectuat o 

evaluare psiho-educaţionalǎ la Grǎdiniţa Pinocchio, de cǎtre Consilierul şcolar 
A.M., în vederea orientǎrii lui spre şcoalǎ (în clasa pregǎtitoare) sau 
continuarea grǎdiniţei. În urma evaluǎrii, copilul a obţinut un procentaj de 
75% (care a fost la limita inferioarǎ a admiterii la şcoalǎ), iar mama a fost 
sfǎtuitǎ de cǎtre d-na psiholog sǎ înscrie copilul la grǎdiniţǎ încǎ un an. 

 
            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; 
o Doi dintre copii (de patru ani respectiv cinci ani)  nu au fost înscrişi într-o 

formǎ de învǎţǎmânt deoarece mama lor a refuzat înscrierea lor la grǎdiniţǎ, 
dar cu aceştia s-a făcut educaţie preşcolară cu ajutorul pedagogului şcolar; 

o Sprijin în procesul educaţional pentru două dintre fostele beneficiare; 
o Beneficiarele au fost implicate în pregǎtirea mesei, coacerea de prǎjituri şi 

conservarea alimentelor pentru iarnǎ, respectiv în prepararea de gem, zacuscǎ, 
murǎturi, ş.a. 

 
 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 Consiliere de bază în comunicare, relaţionare; 
o Consiliere privind gestionarea eficientă a bugetului personal; 
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 Consiliere cu privire la familie şi la drepturile şi obligaţiile familiei; 
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o Dezvoltarea abilitǎţilor parentale; 
o Consiliere cu privire la trauma suferită pe perioada divorţului şi a procesului 

de încredinţare a minorei pentru una dintre beneficiare; 
o Formarea unei conduite decente şi adecvate vârstei şi statutului; 
o Consiliere în vederea identificǎrii şi utilizǎrii unor modalitǎţi mai eficiente de 

comunicare şi relaţie pǎrinte-copil, copil-pǎrinte şi copil-copil; 
o Consiliere cu privire la responsabilizarea în vederea achitǎrii datoriilor 

restante pentru o fostǎ beneficiarǎ care are un credit bancar nerambursat; 
o Consiliere cu privire la conduita în societate şi rezolvarea conflictelor; 
o Consiliere cu privire la dezvoltarea motivaţiei de învǎţare; 
o Suport emoţional, social şi juridic oferit beneficiarilor; 
o Asistarea beneficiarilor pe durata gǎzduirii în demersurile intreprinse de cǎtre 

aceştia, pânǎ la soluţionarea cazului; 
o Acordarea serviciilor în favoarea beneficiarilor cu respectarea principiului 

confidenţialitǎţii informaţiilor, a siguranţei victimei şi respectarea celorlalte 
principii de lucru în domeniul violenţei în familie; 

o Consiliere cu privire la depǎşirea traumei suferite prin desfacerea Contractului 
Individual de Muncǎ, dupǎ încetarea perioadei de probǎ; 

o Consiliere cu privire la rezolvarea traumelor sufleteşti. 
 

 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 au urmat 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 Oferirea unui mediu ambiental plăcut; 
o Pregătirea  în mod gradual a deprinderilor cum ar fi: gestionarea bugetului 

personal, deprinderi de auto-gospodărire, decorarea casei, ţinuta vestimentară; 
o Participarea la programul zilnic de îngrijire al casei; 
o Participarea la activităţi culinare - Femeile au fost învǎţate să pună provizii pe 

iarnǎ (murături, zacuscă, gem, etc), să facă prăjituri; 
o Participarea copiilor la activităţi gospodăreşti urmărind responsabilizarea 

acestora; 
o Educaţie în vederea obţinerii unei igiene corespunzătoare şi  prepararea hranei; 
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 
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situaţii; să transmită verbal şi nonverbal mesajele afective; să exprime 
empatie faţă de alte persoane; să exprime emoţii complexe precum: ruşine, 
vinovăţie, mândrie ş.a. 

 
 Servicii de asigurare a hranei şi a suplimentelor nutritive; 

Asociaţia a asigurat tuturor beneficiarilor hrană şi suplimente nutritive pe care le-a 
achiziţionat de la furnizori interni sau au fost primite din donaţii.  

 
 Servicii de natură medicală. Asistenţa medicală. Prin vizitele medicale bilunare  oferite de 

către medicul casei  s-a încercat   să se  acopere aceastǎ nevoie. Dar pe langă aceste servicii,  
beneficiariilor şi foştilor beneficiari, li s-au oferit în plus şi alte consultaţii de specialitate 
atunci când a fost necesar.  

o Majoritatea beneficiarilor din centru au primit tratament pentru tratarea virozelor;  
o Efectuarea unui consult de specialitate ginecologicǎ a unei beneficiare şi 

administrarea unui tratament medicamentos, la recomandarea medicului 
specialist; 

o Depunerea contestaţiei în vederea re-evaluǎrii gradului de handicap a unei 
beneficiare, în luna ianuarie; 

o În luna ianuarie, o fetiţǎ (fostǎ beneficiarǎ) cu probleme neuropsihice, a fost la un 
control neurologic de specialitate la Spitalul de Neuropsihiatrie Infantilă deoarece 
i s-a schimbat tratamentul şi i s-a făcut o re-evaluare a stării de sănătate în urma 
noului tratament administrat. I s-a efectuat un nou E.E.G. şi s-a recomandat 
continuarea tratamentului medicamentos. Tratamentul a fost prescis de cǎtre 
medicul de familie; 

o Evaluarea stǎrii de sǎnǎtate din punct de vedere a medicinii muncii şi a 
completǎrii fişei de aptitudine în vederea angajǎrii pentru două beneficiare, în 
lunile februarie şi mai; 

o Efectuarea unui consult de specialitate cardiologicǎ a unei beneficiare, în luna 
martie, la mun medic cardiolog din localitate; 

o O fostǎ beneficiarǎ, care are o malformaţie cardiacǎ, a efectuat un consult 
ambulator de cardiologie la Clinica de Cardiologie din Târgu Mureş, consult 
necesar în vederea operaţiei pe cord deschis; 

o O beneficiarǎ a urmat un tratament medicamentos pentru tratarea depresiei cu 
Stimuloton. Tratamentul a fost prescris de cǎtre medicul psihiatru Dr. Orǎştean 
Ovidiu;  

o Urmarea unui tratament medicamentos pentru tratarea afecţiunilor reumatologice 
de cǎtre beneficiara care a efectuat investigaţiile radiografice şi de laborator în 
trimestrul IV a anului 2013. 

o Efectuarea unor investigaţii medicale sangvine (VDRL şi testul HIV-doar adulţii), 
coproculturi şi exudatul faringian (toţi beneficiarii), de cǎtre beneficiarii sosiţi în 
centru; 

o Un copil a avut nevoie de efectuarea unui consult oftalmologic. Acesta s-a 
efectuat de cǎtre dr. P.O., în data de 09.07.2014. Beneficiarul a fost diagnosticat 
cu astigmatism cu miopie parţialǎ şi Ambliopie medie. I s-a recomandat purtarea 
de ochelari de corecţie a miopiei şi control la şase luni; 

o S-au achiziţionat ochelarii de corecţie prescrişi de cǎtre medicul oftalmolog, iar 
copilul a început să-i poarte; 

o S-au solicitat adeverinţe medicale şi dovezi de vaccinǎri de la medicii de familie 
la care au fost înscrişi, pentru cei şapte copii aflaţi în centru. Adeverinţele au fost 
necesare pentru înscrierea acestora la creşǎ, şcoalǎ şi grǎdiniţǎ; 

o Unei beneficiare şi la doi copii li s-a efectuat un tratament stomatologic de cǎtre 
dr. D.M.; 
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o S-a efectuat evaluarea psihologicǎ pentru 9 beneficiari de cǎtre d-na psiholog 
P.L.D.; 

o În urma unor analize mai amǎnunţite, o beneficiarǎ a fost diagnosticatǎ cu diabet 
zaharat tip II.  În urma diagnosticării ea a primit un tratament medicamentos cu 
insulină injectabilă, iar în urma unui control endocrin a fost diagnosticatǎ cu boala 
Basedow pentru care urmează o medicaţie specifică. La intervale scurte de timp, 
medicul de specialitate monitorizează evoluţia glicemiei şi a stării de sănătate; 

o S-a efectuat  o evaluare psihologicǎ de timp MMS în vederea stabilirii gradului de 
demenţǎ pentru una dintre beneficiare; 

o S-au efectuat diverse controale la medicul specialist psihiatru în vedrea obţinerii 
unui tratament pentru boala Altzheimer – demenţǎ senilǎ, pentru una dintre 
beneficiare; 

o S-a întocmit dosarul pentru obţinerea unui nou certificat de handicap, pentru una 
dintre beneficiare; 

o S-au solicitat adeverinţe medicale cu menţiunea „Clinic sǎnǎtos, apt pentru 
muncǎ”, pentru douǎ dintre beneficiare în vederea completǎrii dosarului de 
persoanǎ în cautarea unui loc de muncǎ vacant. 
 

 Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză – ne confruntăm des 
cu asemenea  situaţii şi soluţionarea lor depinde de caz. 

o Când nu am dispus de locuri libere, am direcţionat cazurile pe care nu le-am putut 
primi către alte centre de urgenţă; 

o S-a menţinut legătura cu beneficiarele care au plecat. Mai mulţi dintre beneficiarii 
care au plecat şi care  locuiesc în localitatea noastă şi în împrejurimi au continuat 
să viziteze centrul şi au primit  ajutor în caz de nevoie; 

o Pentru cǎ una dintre beneficiare a fost diagnosticatǎ cu depresie, o fostǎ 
beneficiarǎ care locuieşte la Satu Mare şi care s-a confruntat în trecut cu o 
depresie, s-a oferit sǎ o gǎzduiascǎ în perioada 10-21 ianuarie şi sǎ-i povesteascǎ 
despre trauma suferitǎ, experienţa ei şi modalitatea prin care a putut ieşi din 
depresie. Noi ne-am bucurat pentru aceastǎ iniţiativǎ şi am încurajat acest lucru, 
iar în perioada convenitǎ beneficiara a fost plecatǎ la Satu Mare. Acel timp a fost 
benefic pentru atât pentru actuala cât şi pentru fosta beneficiarǎ; 

o 14 dintre foştii beneficiari, ne-au contactat telefonic, oridecâte ori au trecut prin 
situaţii de crizǎ şi au fost consiliaţi psihologic, juridic sau social pentru a putea 
depǎşi repede şi uşor acele situaţii de crizǎ; 

o Cu ocazia Sǎrbǎtorilor de iarnǎ, foşti beneficiari împreunǎ cu actualii beneficiari, 
au participat la o serbare în care a fost  prezentat un program special cu colinde, 
iar la sfârşit fiecare a primit diverse cadouri; 

o Plata diferenţei de plată pentru cursul de bucǎtari frecventat de către o beneficiarǎ, 
în vederea formǎrii profesionale a acesteia.  

 
   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, cinema, jocuri, cărţi din literatura universală, 
sport, ieşiri în aer liber, etc; 

o S-a menţinut legătura cu fostele beneficiare prin vizitele efectuate de cǎtre acestea 
în centru; 

o Vizitarea oraşului şi a prietenilor, cunoaşterea patrimoniului cultural, dezvoltarea 
de hobby-uri; 

o Vizitǎ la Satu Mare, la o fostǎ beneficiarǎ care are trei copii, pe o perioadǎ de 11 
zile, a unei beneficiare; 

o Sǎrbǎtorirea zilelor de An Nou în compania prietenelor de cǎtre beneficiare; 
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o Serbare de 8 Martie; 
o Participarea la sǎrbǎtorirea zilelor de naştere; 
o Organizarea de seri recreative şi festive cu jocuri şi vizionare de filme; 
o Organizarea unor mese festive cu ocazia sǎrbǎtorilor de Paşte, Rusalii, 1 Mai, 1 

Iunie, Crǎciun, Revelion şi Anul Nou. Beneficiarii au putut interacţiona cu foşti 
beneficiari şi alte persoane din comunitatea localǎ care au participat la aceste 
întâlniri. 

o S-au făcut ieşiri la picnik în zona Greweln, ieşiri pentru relaxare şi recreere; 
o S-a sărbătorit plecarea fiecărei beneficiare din centru. Au fost organizate mese 

festive cu această ocazie; 
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 13.07.2014, douǎ mame au ieşit împreunǎ cu preşedinta asociaţiei la un 

restaurant din oraş. Ele au fost foarte bucuroase pentru aceastǎ ieşire şi au 
mǎrturisit cǎ aceasta a fost prima datǎ când au plecat undeva fǎrǎ copii şi au putut 
sǎ se detaşeze de toate problemele şi sǎ se simtǎ „rǎsfǎţate”; 

o Un bǎieţel a petrecut o zi întreagǎ împreunǎ cu tatǎl lui; 
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 
localitate. La aceastǎ întâlnire au participat 277 de femei din localitate şi 
împrejurimi. Tema întâlnirii a fost „ Frumuseţea unui nou  început”. Timpul 
petrecut cu aceastǎ ocazie 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 situaţiile din viaţǎ în care se aflǎ la o rǎscruce de 
drumuri şi trebuie sǎ ia o decizie cu privire la calea pe care sǎ o urmeze mai 
departe. Beneficiarele au putut socializa cu alte femei prezente la aceastǎ 
întâlnire; 

o În luna decembrie s-a făcut  o ieşire, cu toţi beneficiarii centrului la patinuarul 
special amenajat în centrul oraşului; 

o În data de 15 decembrie am avut o serbare de Crǎciun. La aceastǎ întâlnire au 
participat 30 de persoane (foşti beneficiari, voluntari şi angajaţi). Am avut un 
program artistic, s-a prezentat o scenetǎ, s-a colindat şi s-au servit prajituri; 

o Cu ocazia venirii zǎpezii, atât mamale cât şi copiii au putut merge la sǎniat  pe 
pârtii special amenajate; 

o În perioada 21 decembrie 2014 – 4 ianuarie 2015, o beneficiarǎ (care este elevǎ în 
clasa a VII-a) a fost în vizitǎ la naşii ei pe perioada vacanţei de iarnǎ, pentru a-şi 
petrece sǎrbǎtorile de Crǎciun şi Anul Nou împreunǎ cu aceştia. Ea a fost foarte 
bucuroasǎ pentru lucrul acesta; 

o Cu ocazia bazarului organizat de către centrul nostru, trei dintre fostele 
beneficiare ne-au ajutat la pregătirea acestui bazar, iar o altă beneficiară a venit în 
ziua în care a fost deschis bazarul şi a socializat cu invitaţii noştri. 
 

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 Implicarea copiilor în activitǎţi extraşcolare pe toatǎ perioada rezidenţei, sub 
supravegherea unei angajate care este pedagog şcolar; 

o Gǎsirea şi pǎstrarea unei locuinţe pentru două beneficiare după ce acestea au fost 
integrate în câmpul muncii la Sibiu, respectiv la Mediaş; 

o Integrarea în câmpul muncii a unei beneficiare care a absolvit cursurile liceale la 
o Şcoalǎ Specialǎ în sesiunea iunie 2013; 
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o Menţinerea legǎturii cu familia lǎrgitǎ a unei beneficiare care a pǎrǎsit domiciliul 
pǎrinţilor în urmǎ cu câţiva ani în urma abuzurilor fizice şi socio-economice 
suferite; 

o O beneficiarǎ şi-a gǎsit un loc de muncǎ într-o localitate dintr-un alt judeţ şi în 
consecinţǎ a pǎrǎsit adǎpostul nostru, reintegrându-se social, economic şi pe piaţa 
muncii; 

o O beneficiarǎ s-a reîntors la soţul ei împreunǎ cu cei doi copii. Soţul ei i-a promis 
că va face consiliere, va merge la dezalcolizare şi multe altele. Soacra ei le-a plătit 
chiria pentru o locuinţǎ şi beneficiara a dat o nouǎ şansǎ familiei. În perioada în 
care beneficiara a fost gǎzduitǎ în centrul nostru, soţul şi-a gǎsit un loc de muncǎ. 
Înainte de a veni în centru, aceastǎ beneficiarǎ a avut un loc de muncǎ, la care a 
renunţat în momentul sosirii la noi. Însǎ, dupǎ o scurtǎ perioadǎ de la 
reîntoarcerea la soţ situaţia conflictualǎ a revenit, soţul reîncepând sǎ consume 
alocool şi din aceea cauzǎ beneficiara solicitat re-primirea în centrul nostru 
împreună cu cei doi copii ai ei. S-a aprobat cererea ei, iar în consecinţă ei au fost 
re-primiţi în centru. Acesta a fost un demers eşuat cu privire la reintegrarea în 
familie; 

o S-a menţinut legătura cu beneficiarele care au plecat. Mai mulţi dintre beneficiarii 
care au plecat şi care  locuiesc în localitate şi împrejurimi au continuat să viziteze 
centrul şi au primit  ajutor în caz de nevoie. 
 

 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 Posibilitatea taţilor de a-şi vizita copiii în încǎperea pusǎ la dispoziţie de cǎtre 
Direcţia de Asistenţǎ Socialǎ; 

o Redactarea actelor beneficiarelor cǎtre instituţii publice; 
o Însoţirea beneficiarilor la instituţiile publice sau private care pot interveni în 

soluţionarea cazurilor lor; 
o Întocmirea planului de protecţie, în funcţie de situaţia reclamatǎ de beneficiare 

(înainte de intrare sau dupǎ intrarea în centru); 
o Decontarea cheltuielilor cu medicamentele şi analizele medicale; 
o Decontarea cheltuielilor cu alimentele, rechizitele şcolare, produsele de igienǎ 

personalǎ, etc. 
 

 Alte activităţi realizate, determinate de evenimente din viaţa persoanelor asistate 
o Petrecere de rămas bun cu ocazia plecării beneficiarilor; 
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 S-au sǎrbǎtorit zilele de naştere a beneficiarilor; 
o Unei foste beneficiare i s-a fǎcut un tort cu ocazia aniversǎrii zilei sale de naştere 

(10 ianuarie). Ea şi-a sǎrbǎtorit ziua de naştere cu prietenii, beneficiarii şi 
angajaţii din centrul în care este gǎzduitǎ în prezent. 

 
1.14. Dificultăţi întâmpinate 
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 Incapacitatea unor beneficiari de a se adapta la programul, regulamentul şi aşteptările 
asociaţiei; 

 Dificultăţi în comunicare; 
 Refuzul unor  beneficiari de a primi ajutor; 
 Vocabularul vulgar şi irascibilitatea unor beneficiari; 
 Conflicte între beneficiari; 
 Gelozie între beneficiarii vechi şi cei noi, mai ales la cei care provin dintr-o instiţuţie de 

ocrotire socială de stat; 
 Beneficiarii nu pot avea acces gratuit la serviciile oferite de către sistemul de sănătate 

deoarece majoritatea dintre ei nu sunt asiguraţi din punct de vedere medical; 
 Datorită faptului că unii dintre beneficiari nu au o educaţie şcolară corespunzătoare, este 

foarte dificil ca ei să fie integraţi pe piaţa muncii; 
 În 11 februarie, Parchetul de pe lângǎ Judecǎtoria Mediaş a emis o Ordonanţǎ de clasare şi 

de Neîncepere a Urmǎririi Penale la acuzaţia de lipsire de libertate în mod ilegal la adresa 
Asistentului Social şi a Directorului centrului. Plângerea a fost depusǎ de cǎtre soţul unei 
foste beneficiare. Ea împreunǎ cu cei trei copii ai ei, în luna iunie 2009, ne-au solicitat 
ajutorul şi au beneficiat pe o perioadǎ de un an, de adǎpost în centrul nostru, ei fiind 
victime ale violenţei în familie, soţul respectiv tatǎl copiilor fiind diagnosticat cu o boalǎ 
psihicǎ şi fiind foarte agresiv; 

 Luarea unei decizii pripite a unor beneficiari cu privire la plecarea din centru. O parte 
dintre femei cred promisiunile de schimbare fǎcute de cǎtre parteneri şi sunt „momite” sǎ 
se reîntoarcǎ acasǎ, apoi se reîncepe ciclul violenţei. 

 
Aspecte privind dezvoltarea serviciilor sociale din punct de vedere al extinderii şi 

calităţii. Proiecte derulate cu finanţare internă şi/sau externă 
 

 Nu avem în prezent nici un proiect de finanţare cu fonduri structurale, PHARE, bugetul 
local, bugetul de stat; 

 S-a continuat proiectul de extindere şi dotare a clǎdirii, proiect cofinanţat de cǎtre 
AVON România cu echivalentul în lei a 29.650 $ pentru mărirea numărului de locuri din 
adăpost de la 13 la 22 de persoane. Cheltuielile totale ale proiectului au fost de 
216.806,39 lei din care: suportate de către AVON - 96.911,03 lei reprezentând 44,70% 
iar din fondurile proprii - 119.895,36 lei în proporţie de 55,30%. Prin derularea acestui 
proiect, pânǎ la sfârşitul trimestrului al III-lea / 2014, au fost ridicate în gri: subsolul, 
parterul, etajul  I şi mansarda, s-a montat acoperişul, s-au finalizat lucrǎrile de finisaje 
interioare de la subsol şi parter, instalaţiile de apǎ şi canalizare interioarǎ şi exterioarǎ, 
instalaţia electricǎ, s-au izolat pereţii exteriori cu polistiren, s-a aplicat tencuiala 
decorativǎ, s-au montat geamurile termopan şi s-a montat centrala termicǎ, s-au montat 
cablurile şi camerele de supraveghere video, s-a pavat curtea cu dale de beton, s-a ridicat 
în roşu un gard construit din cǎrǎmidǎ şi s-au început lucrǎrile de tencuire a acestuia, s-a 
amenajat camera de joacǎ a copiilor şi s-au dat în folosinţǎ: camera de joacǎ a copiilor, 
sala de mese şi bucǎtǎria nou construite. S-au achiziţionat dotǎri pentru bǎile nou 
construite. La sfârşitul trimestrului al III-lea s-a finalizat derularea acestui proiect. Gardul 
nou construit s-a finisat prin aplicarea tencuielii decorative în trimestrul al IV-lea; 

 Continuǎm sǎ ajutăm foşti beneficiari  acordându-le ajutor la nevoie; 
 În data de 24 ianuarie am avut o şedinţǎ cu angajaţii şi voluntarii centrului, şedinţǎ în 

cadrul cǎreia s-au pus bazele noii proceduri le lucru cu beneficiarii; 
 În luna februarie am semnat un protocol de colaborare cu o doamnǎ avocat din Bucureşti 

pentru oferirea neremuneratǎ de consiliere juridicǎ; 
 În 14 mai 2014 douǎ dintre angajatele centrului au participat la Sibiu la Seminarul de 

lansare a proiectului „Corpul meu îmi aparţine – Violenţa sexualǎ în rândul tinerilor: 
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conştientizare şi centru de consiliere”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014. 
Seminarul a fost organizat de cǎtre Asociaţia A.L.E.G. din Sibiu prin Fondul ONG în 
România. Proiectul îşi propune creşterea accesului tinerilor în situaţii de risc la servicii de 
informare privind violenţa sexuală şi furnizarea de asistenţă de specialitate integrată 
victimelor violenţei sexuale, prin activităţi de informare şi conştientizare pentru tineri dar 
şi pentru specialişti (medici, asistenţi sociali, consilieri şcolari, poliţişti) din judeţele 
Sibiu şi Mureş, dar şi prin formarea unui centru pilot de asistenţă pentru victimele 
violenţei sexuale la Sibiu. Partenerii interni ai proiectului au fost: IEESR, ISJ Sibiu, ISJ 
Mureş, DGASPC Sibiu, Asociaţia EMA. Parenerul extern a fost: Stigamot. Cu această 
ocazie au luat parte reprezentanţi ai ONG-urilor, Poliţiei, ISJ Sibiu şi Mureş, DGASPC 
Sibiu, ISU Sibiu, Medicina Legalǎ, Inspectoratul Şcolar Sibiu; 

 În data de 23.05.2014 douǎ dintre angajatele centrului au participat la Sibiu la Atelierul 
de lucru cu tema: „Protecţia şi asistarea copiilor victime ale violenţei în familie. Aspecte 
practice, provocǎri şi modele de intervenţie”. Întâlnirea a fost organizatǎ de cǎtre 
Institutul Est European de Sǎnǎtate a Reproducerii din Târgu Mureş, Diaconia Rheinland 
– Westfalen – Lippe din Germania în parteneriat cu Asociaţia Femeilor din Sibiu în 
cadrul Reţelei de Adǎposturi pentru victimele violenţei în familie din Regiunea 
Transilvania – „AGORA”. Obiectivele proiectului au fost: 

o Identificarea acţiunilor necesare unei strategii comune, în reţea, pentru ca în 
serviciile de adǎpostire din judeţele Sibiu, Mureş, Braşov, Covasna şi Harghita, 
copiii care au fost abuzaţi în familie sau au calitatea de martori la violenţa în 
familie sǎ beneficieze de servicii optime integrate; 

o Transferul de cunoştinţe şi abilitǎţi în managementul de caz şi protecţia copilului 
de la partenerii din Germania. 

 În data de 15.07.2014 am participat la Sibiu la conferinţa de lansare a proiectului 
„Violenţa în familie provoacǎ suferinţǎ – combaterea şi limitarea fenomenului de violenţǎ 
în familie în judeţul Sibiu”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul 
Fondului ONG în România. Proiectul a fost organizat de cǎtre Asociaţia Femeilor din 
Sibiu şi Asociaţia Femeilor şi Familiei din Norvegia. Proiectul îşi doreşte promovarea 
unor modele de bunǎ practicǎ şi intervenţie în combaterea violenţei în familie. 

 În data de 18.09.2014 am participat la Sibiu la întâlnirea reţelei „Rupem tǎcerea despre 
violenţa sexualǎ”, cu tema: „Bune practici în intervenţia pentru supravieţuitoare/ 
supravieţuitori ai violenţei sexuale”, întâlnire organizatǎ de cǎtre A.L.E.G. România în 
colaborare cu Stigamot din Islanda, proiect finanţat prin fondurile EEA Grants. Au fost 
prezentate manuale de bune practici ale asociaţiei Stigamot, experienţele centrului şi 
adǎpostului AFIV-ARTEMIS din Cluj Napoca şi prezentarea Centrului Pilot de asistenţǎ 
pentru violenţa sexualǎ adresat tinerilor (A.L.E.G.); 

 În data de 07.10.2014, cinci angajate au participat la Sibiu la campania „ Alǎturǎ-te luptei 
împotriva traficului de persoane în România”. S-au prezentat zece lucruri pe care le poţi 
face pentru a lupta împotriva traficului de persoane şi cum identifici un traficant. La 
sfârsitul întâlnirii s-a prezentat un  film despre traficul de persoane cu titlul „ Candy”. 
Întâlnirea a fost organizatǎ de cǎtre o asociaţie din SUA care are ca obiect de activitate 
prevenirea exploatǎrii în muncǎ şi a traficului de persoane; 

 În data de 16.10 2014 douǎ dintre angajate au participat la întâlnirea, din cadrul Reţelei 
AGORA, cu tema: „ Parteneriatul , o componentǎ esenţialǎ în prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie”, întâlnire care s-a desfǎşurat la Târgu Mureş şi a fost organizatǎ de 
cǎtre  Diaconia Rheinland-Westfalen-Lippe, I.E.E.S.R. Tg. Mureş  şi Asociaţia Femeilor 
din Sibiu.  Obiectivele întâlnirii au fost: 

o Identificarea acţiunilor necesare consolidǎrii parteneriatului inter-instituţional 
şi a elaborǎrii unei strategii comune în reţea, pentru ca serviciile de adǎpostire  
din judeţele Mureş, Sibiu, Braşov, Covasna şi Harghita, supravieţuitorii 
violenţei în familie sǎ beneficieze de servicii optime integrate; 
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o Transferul de cunoştinţe şi abilitǎţi în dezvoltarea şi menţinerea 
parteneriatului inter-instituţional, de la partenerii din Germania.  

 În data de 24.10. 2014, o angajatǎ a participat la Sibiu la conferinţa de presǎ organizatǎ 
de cǎtre asociaţia A.L.E.G., conferinţǎ organizatǎ pentru lansarea Centrului pilot de 
consiliere şi a Caravanei de informare privind violenţa sexualǎ şi drepturile victimelor – 
„Corpul meu îmi aparţine”. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Corpul meu îmi 
aparţine – violenţa sexualǎ în rândul tinerilor: conştientizare şi  centru de consiliere”, 
proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul fondului ONG România. 
Partenerii proiectului au fost: IEESR Târgu Mureş, ISJ Sibiu, ISJ Mureş, DSP Sibiu, 
DGASPC Sibiu, Asociaţia EMA din Braşov. Partenerul extern a fost Stigamot din 
Islanda; 

 În data de 2.12.2014,  o angajatǎ a participat la festivitatea de deschidere a expoziţiei cu 
decoraţiuni şi cadouri de Crǎciun, organizatǎ de Asociaţia Phoenix Speranţa la Casa 
Schuller din Mediaş. Toate articolele expuse, au fost confecţionate de cǎtre aceştia prin 
programul de formare profesionalǎ şi integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu 
dizabilitǎţi care sunt asistate în acest centru; 

 În data de 3.12.2014,  o angajatǎ a participat la „Ziua porţilor deschise” organizatǎ de 
cǎtre C.I.T.O. Mediaş şi Asociaţia Phoenix Speranţa, cu ocazia „Zilei persoanelor cu 
dizabilitǎţi”. Beneficiarii acestor centre au prezentat un program artistic, s-a prezentat 
istoricul şi activitatea centrului, iar la final s-a vizitat centrul; 

 În data de 9.12.2014, o angajatǎ a participat la Mediaş la campania de promovare a  
proiectului „Violenţa în familie provoacǎ suferinţǎ – combaterea şi limitarea fenomenului 
de violenţǎ în familie în judeţul Sibiu”,  proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în 
cadrul Fondului ONG în România. Proiectul a fost organizat de cǎtre Asociaţia Femeilor 
din Sibiu. Proiectul a promovat unele modele de bunǎ practicǎ şi intervenţie în 
combaterea violenţei în familie. La aceastǎ întâlnire au participat reprezentanţi ai 
adǎposturilor pentru victimele violenţei în familie, DAS Mediaş, Inspectoratelor de 
Poliţie şi Primǎriilor din Mediaş şi comunele aparţinǎtoare. Motto-urile întâlnirii au fost: 
„Violenţa în familie nu este o problemǎ de cuplu! Este o gravǎ problemǎ socialǎ! 
IMPLICǍTE!!!” şi „Viaţa nu meritǎ trǎitǎ cu fricǎ! Implicaţi-vǎ pentru ca agresiunile sǎ 
nu se mai repete!” 

 Cu ocazia Campaniei de 14 zile de luptǎ împotriva violenţei în familie, am distribuit prin 
douǎ magazine din localitate 800 de fluturaşi cu mesajul: „Întinde mâna pentru a 
mângǎia, nu pentru a lovi! Violenţa distruge vieţi!”. 

 Pentru masa de Crǎciun, aproximativ 30 de familii nevoiaşe din localitate, au primit din 
partea asociaţiei sarmale, cozonac şi pâine. 

 
Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii 

 
Prin parteneriate s-a îmbunătăţit relaţia cu autorităţile locale, s-au organizat unele întâlniri, 

seminarii sau workshop-uri, s-a îmbunătăţit capitalul de imagine câştigat în comunitate.  
Asociaţia a dezvoltat o bună colaborare cu Centrul maternal din Codlea - judeţul Brasov,  

D.A.S. Mediaş, Serviciul de Autoritate tutelară din cadrul Primariei Mediaş, Poliţia Mediaş, 
asistentul social din cadrul Spitalului Mediaş, Asociaţia Phoenix Speranţa din Mediaş, 
D.G.A.S.P.C. Sibiu, Institutul Est European de Sǎnǎtate a Reproducerii Tg. Mureş, Asociaţia 
A.L.E.G., Asociaţia Femeilor din Sibiu ş.a.  

Prin workshop-urile la care am participat am ajuns la o metodologie de lucru agreată de 
toate  părţile, metodologie care asigură în prezent un flux informaţional real şi util activităţii 
noastre de bază. Tot prin intermediul workshop-urilor organizate sau frecventate am reuşit să 
facem cunoscută autorităţilor întreaga noastră activitate şi să fim recunoscuţi ca actori sociali 
importanţi în prevenirea violenţei în familie. 
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Protocoale şi Parteneriate încheiate în 2014 
 
 În 2014 s-au încheiat sau prelungit protocoale de colaborare şi parteneriate cu: 
 

 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 Judeţean de Jandarmi Sibiu 
 Inspectoratul de Poliţie Mediaş 
 Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională Sibiu 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu  
 Reţeaua de Adǎposturi pentru Victimele Violenţei în Familie din regiunea Transilvania 
 Asociaţia Crown Child Placement 
 Cabinet Individual Avocat “Necula Maria” 
 Centrul maternal Emmanuel 

 
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 Reţeaua de adǎposturi 
pentru victimele violenţei în familie din regiunea Transilvania. 

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 care sunt 
interesaţi. 

 

CAPITOLUL II 
Resursele umane folosite pentru realizarea serviciului social în 

anul 2014: 
 

Asociaţia a avut 6 angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată de 
8 ore/zi, 12 voluntari şi un colaborator  

 
Structura de personal: 

 Personal implicat în acordarea de servicii sociale pe tipuri de profesii; 
Psiholog - douǎ persoane  
Asistent social - o persoană 
Medic - o persoană 
Asistent medical - o persoană 
Avocat - o persoanǎ 
Pedagog şcolar - o persoanǎ 
Educator - o persoanǎ 
Consilier - o persoanǎ 

 Personal administrativ şi de intreţinere pe tipuri de profesii 
Director general (Economist) - o persoană 
Vicepreşedintele asociaţiei (administrator) - o persoanǎ 
Contabil - o persoanǎ 
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Administrator cumpǎrǎri – o persoană 
Îngrijitor cladiri - douǎ persoane 
Menajeră – douǎ persoane 
Ajutor la lucruri practice – douǎ persoane 
 

CAPITOLUL III 
DATE FINANCIARE 

 
 

3.1. Costurile serviciului  
 
  Costurile pe anul 2014 au fost în cuantum de 579.969,63 lei. Repartizarea pe tipuri de 
cheltuieli şi ponderea acestora este astfel: 
 

Tip cheltuialǎ        Valoarea (lei)                                             Ponderea 
Cheltuieli materiale 330.868,13 57,04% 
Cheltuieli cu serviciile executate de terţi 86.507,41 14,95% 
Cheltuieli cu alte taxe, impozite şi 
vǎrsǎminte asimulate 

695,00 0,1% 

Cheltuieli cu personalul 146.824,80 25,32% 
Cheltuieli financiare 7.204,45 1,24% 
Cheltuieli cu amortizǎrile 7.869,84 1,35% 
 
 
3.2. Resurse financiare pentru susţinerea serviciului  

 
   Veniturile în cuantum de 608.561,17 lei au fost în numerar şi în naturǎ. Veniturile în 
numerar 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. 
 Repartizarea pe tipuri de venituri şi ponderea acestora este astfel: 
              

Tipul venitului Valoarea (lei) Ponderea 
Din fondurile proprii ale furnizorului 8.540,00 1,40% 
Din subvenţii de la bugetul de stat/ din fondul de 
somaj 

-439,00   

Din subvenţii de la bugetele locale 307,49   
Din contribuţii ale partenerilor                                                                  412.990,29 67,86% 
Din contribuţii ale beneficiarilor 1.372,00 0,22% 
Din sponsorizǎri 99.911,03 16,41% 
Altele:  dobânzi, diferenţe de curs valutar, etc 85.879,36 14,11% 
 

În anul 2014 au fost venituri în valoare de 608.561,17 lei, iar cheltuielile au fost în 
valoare de 579.969,63 lei. Rezultǎ cǎ: 

- Excedentul în anul 2014 a fost de 28.591,54 lei.  
 

Imobilizǎrile în curs de execuţie înregistrate în anul 2014 au fost în valoare de 80.678,23 
lei. Valoarea totalǎ a investiţiei reprezentând extindere şi mansardare a fost de 388.859,24 lei. 
 
 


