
Cuvantul cel mai important care trebuie retinut este 
profesionalismul – in exercitarea profesiei, in acordarea 
serviciilor, in abordarea utilizatorilor de servicii, in planifi-
carea, gestionarea si evaluarea propriei activitati si, nu in 
ultimul rand, in cooperarea cu partenerii.       
 Atat ONG-urile, cat si autoritatile publice au rol 
important in asistenta sociala si se confrunta cu aceleasi 
provocari – ce constituie tot atatea motoare de actiune: 
nevoi sociale si categorii vulnerabile foarte diversificate, 
repartizare geografica a serviciilor in concordanta cu 

cererea, oferirea acelor 
servicii de care e intr-adevar 
nevoie, eficienta utilizarii 
resurselor, atingerea unui 
cost rezonabil al serviciilor 
oferite, exigentele de 
calitate, mecanisme de 
reglementare insuficient 
dezvoltate (anticipam deja 
teme ale viitoarelor module 
de curs si ale unor viitoare 
dezbateri). Iar pentru a le 
raspunde, parteneriatul este 
una dintre solutii.     

 Ne-am bucurat sa aflam ca cei prezenti la curs 
impartasesc acest punct de vedere si ca au apreciat nu 
numai temele prezentate, relevante pentru imbunatatirea 
comunicarii si colaborarii cu institutiile publice, ci si posi-
bilitatea de a se intalni cu organizatii similare si de a 
schimba idei si practici. Ne dorim ca acest tip de intalniri, 
atat intre sectoarele public si privat, cat si intre organizatii 
neguvernamentale, sa existe din ce in ce mai des, iar tinta 
unui PARTENERIAT PUBLIC – PRIVAT real sa prinda contur 
cat mai concret. Dar suntem la inceput de drum si ne 
propunem sa va povestim despre drumul nostru in atin-
gerea acestui scop si in urmatoarele editii ale DIALOG-
ului. 

Mirela Turcu - Manager proiect
CRIPS
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Odata cu numarul 2 al buletinului informativ dedi-

cat PARTENERIATULUI PUBLIC – PRIVAT in 

domeniul social,    ne bucuram sa impartasim ca am 
inceput una dintre activitatile – cheie ale proiectului 
nostru. La sfarsitul lunii martie, am gazduit la Bucuresti 
primul dintre cele trei module ale cursului adresat unui 
numar de 20 de reprezentanti ONG in vederea cresterii 
capacitatii de dezvoltare a parteneriatelor eficiente cu 
autoritatile publice locale.              
 Dupa ce, pe parcursul analizei nevoilor de 
formare, am avut posibili-
tatea sa “luam pulsul” a 50 
de organizatii din cele trei 
judete tinta ale proiectului 
cu privire la aspecte care ne 
preocupa pe toti cei care 
lucram in sectorul social, 
am avut acum prilejul sa ne 
intalnim fata in fata cu cei 
20 de cursanti, reprezent-
anti ai ONG-urilor. Am 
pornit de la analiza dificul-
tatilor intalnite in relatia cu 
structurile publice si incer-
cam sa gasim modalitati de a le surmonta aceste dificul-
tati. Dupa parcurgerea modulului I, de comun acord cu 
cei 20 de reprezentanti ai ONG-urilor, am stabilit ca 
acest numar al buletinului sa fie dedicat experientelor 
reusite de PARTENERIAT PUBLIC – PRIVAT. Astfel, am 
adunat exemple concrete din experienta colegilor nostri 
care evidentiaza modul in care autoritatile si ONG-urile 
au invatat sa lucreze impreuna pentru un scop comun, 
sa coopereze pentru a rezolva probleme ale comunitatii 
locale, sa isi imparta resursele pentru a raspunde cat 
mai adecvat unor nevoi sociale. De asemenea, am 
observat ca multe impedimente se pot rezolva prin 
negociere constructiva si ca, de ambele parti, exista 
numeroase prejudecati care pot fi adesea depasite prin 
comunicarea corecta si autentica intre parteneri. 
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ASOCIATIA „FAMILIA 2004”: „Atunci 

cand autoritatile locale si organizati-

ile neguvernamentale actioneaza 

impreuna, castiga beneficiarii”

Proiectul ,,Parteneriat public-privat pentru calitate in 
furnizarea de servicii sociale in judetele Alba, Botosani si 
Ialomita” cod SMIS 40135 este in plina desfasurare. In 
cadrul acestui proiect, in judetul Alba au avut loc o serie 
de activitati comune intre ONG–uri si institutii publice, 
demonstrand, inca odata, viabilitatea unor parteneriate 
deja existente in judet. Acest proiect a scos in evidenta 
faptul ca acolo unde autoritatile locale si organizatiile 
neguvernamentale actioneaza impreuna, cei care 
castiga sunt beneficiarii. In cazul asociatiei noastre, 
persoanele varstnice si copiii in dificultate. 

Asociatia ,,Familia 2004” Blaj are incheiate, pana in 
prezent, peste 20 de acorduri de parteneriat cu alte 
ONG-uri, dar si cu institutii publice din judet, atat la 
nivel de municipiu, cat si din localitati rurale de pe Valea 
Tarnavelor. Obiectivele acestor acorduri de parteneriat 
sunt dintre cele mai variate. Va facem cunoscut astazi 
mai pe larg unul dintre aceste parteneriate. Acordul 
cuprinde peste 10 parteneri, dintre care amintim: 
Primaria Municipiului Blaj, prin Domnul Primar Gheorghe 
Valentin Rotar, Liceul Teologic Greco-Catolic ,,Sf. Vasile 
cel Mare”, prin Dir. Prof. Angela Mosneag, Gradinita 
,,Surasul Copiilor”, prin Dir. Butas Claudia, Asociatia 
,,Caritasul Mitropolitan Gr. Catolic”, prin Pr. Anusca Nico-
lae, Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu”, prin Dir. Carol 
Badea, liceu care lucreaza cu copiii cu nevoi speciale, 
Scoala cu clasele I-VIII ,,Ion Retagan” din comuna 
Sancel, cu care organizatia noastra are o mai veche 
colaborare, prin Dir. Lenuta Bloj, DGASPC Alba, in a 
carei competenta coordonare se afla Serviciile Comuni-
tare pentru Protectia Copilului Blaj, prin Sef servicii Jr. 
Gabriela Cristea – si lista partenerilor ar putea continua. 
Motivarea incheierii acestui acord de parteneriat a fost 
dezvoltarea si consolidarea unui model de colaborare si 
buna practica intre specialistii din institutii publice si 
ONG-uri din mediul urban, dar si rural, precum si 
organizarea unor activitati comune sub forma ,,ateliere-
lor de creatie” unde, deopotriva, beneficiari ai serviciilor 
sociale si tineri voluntari din liceee si scoli generale au 
actionat pentru valorificarea produselor executate in 
aceste ateliere.                  .

In cadrul parteneriatului ne-am propus sa stimulam 
creativitatea copiilor, sa le dezvoltam spiritul de initia-
tiva, sa le insuflam interesul pentru economia de piata si 
sa le stimulam increderea in capacitatea lor de creatie, 
sa valorificam obiectele, produsele executate de ei in 
cadrul atelierelor prin participarea la targuri si expozitii 
de prezentare in Municipiu Blaj, dar si in alte localitati 
din judet si din tara.                       .

Participarea la ,,Bazarul Primaverii”, Targul Martisoru-
lui, Targul de Miere cu stand de prezentare si vanzare a 
obiectelor executate de copii cu nevoi speciale din Cen-
trul de zi al Asociatiei ,,Familia 2004” a adus un plus de 
incredere, de dezvoltare a stimei de sine, de dezvoltare 
a abilitatilor de prezentare cu scopul valorificarii 
produselor, de socializare, de relationare, si, nu in 
ultimul rand, de sensibilizare a opiniei publice. Aceste 
activitati cu caracter socio-educativ si comunitar sunt 
activitati care sparg barierele dintre ONG-uri si institutii 
publice, care sporesc ,,plus valoarea” parteneriatului 
public - privat. Prezenta la targuri si expozitii de 
prezentare nu urmareste in primul rand o relatie de 
afacere, ci, mai curand, una de interelationare intre 
institutiile publice si ONG-uri. Parteneriatul nostru 
implica responsabilitati comune si distribuirea acestor 
responsabilitati pe parcursul parteneriatului unuia sau 
altuia dintre parteneri. Modul de prezentare la aceste 
targuri este unitar pentru fiecare organizatie neguver-
namentala sau institutie publica, iar fondurile obtinute 
din vanzari sunt folosite de catre fiecare partener in 
activitati proprii.           .

Activitatile in cadrul unui ONG nu ar fi posibile fara 
aportul nemijlocit al voluntarilor. De aceea, este de 
amintit daruirea voluntarilor din Liceul Teologic 
,,SF.Vasile cel Mare”, indrumati de Sr. Benigna, o volun-
tara nu numai a Asociatiei ,,Familia 2004”, ci un bun 
sfatuitor al tuturor copiilor aflati in nevoie. In decursul 
anilor s-a observat o dezvoltare frumoasa a acestor 
copii care frecventeaza intalnirile prevazute in partene-
riatul nostru. Desigur, nu ne-au lipsit nici dificultatile, 
mai ales tinand seama ca unii dintre copii si tineri sunt 
marcati de anumite experiente negative inca din primii 
ani de viata sau ca altii dintre ei n-au participat in mod 
sistematic la intalnirile prevazute in programul de 
parteneriat. De-a lungul drumului parcurs impreuna am 
avut de invatat, de imbunatatit si de perfectionat 
modalitatile de lucru si de abordare a copiilor, tinerilor 
si a tematicilor activitatilor din cadrul proiectului 
nostru.

Bianu Luciana - Presedinte 
Asociatia Familia 2004 



DIALOG nr 2, aprilie 2013 - buletin informativ realizat de CRIPS in cadrul proiectului SMIS 40135

Parteneriatul public  -  privat - un 

beneficiu pentru serviciile rezidentiale 

de protectie a copilului din judetul 

Alba 

Organizatia Caritas Alba Iulia colaboreaza de aproxima-
tiv doi ani cu Consiliul Judetean Alba prin DGASPC Alba 
in sustinerea Centrelor de plasament de tip familial Pro 
Familia Teius si Sf. Ghelasie Stremt.      .

Desi in Romania nu exista o legislatie clara care sa 
incurajeze dezvoltarea de parteneriate public-private in 
domeniul social, in judetul Alba functioneaza cu succes 
astfel de modele parteneriale, create cu scopul abordarii 
mai eficiente a nevoilor si cresterii calitatii serviciilor 
oferite beneficiarilor. Aceste parteneriate constau in 
asumarea de roluri si atributii de catre institutiile 
(publice si private) implicate.      .

Caritas Alba Iulia a preluat astfel componenta de admi-
nistrare a celor doua centre, iar DGASPC Alba realizeaza 
managementul de caz. Putem vorbi deci despre un 
model de complementaritate in furnizarea de servicii, in 
care institutia publica contribuie cu expertiza si o parte 
din resursele financiare, iar partenerul privat aduce 
inovatie, creativitate, o abordare si o gestionare mai 
apropiate de nevoile beneficiarilor si completarea 
resurselor necesare.    .

Dupa aproximativ doi ani de parteneriat, de eforturi 
comune, la nivelul celor doua centre au aparut o serie de 
rezultate pozitive materializate in: diversificarea gamei 
de servicii oferite, cu un accent deosebit pus pe compo-
nenta de dezvoltare personala a copiilor si tinerilor, o 
gestionare mai eficienta a resurselor in beneficiul 
centrelor. De asemenea, atentia a fost indreptata si 
asupra dezvoltarii de abilitati de lucru pentru personalul 
centrelor, astfel incat relatia cu beneficiarii sa fie bazata 
pe profesionalism si eficacitate. 

   .
Desi uneori dificil de gestionat prin diferentele de 
viziune, abordare si interventie ale organismelor impli-
cate, parteneriatele aduc intotdeauna o valoare adau-
gata in furnizarea unor servicii sociale de calitate. 
Elementele de succes care au contribuit la o buna reali-
zarea a activitatilor noastre in parteneriat sunt bazate 
pe profesionalism, comunicare si transparenta.    .

Mihaela Cristea - Coordonator
Biroul Social Caritas Alba Iulia

Talent si Perspicacitate

Concursul national “Talent si Perspicacitate” aduce de 
fiecare data in fata noastra tineri deosebit de frumosi si 
talentati. Denumit “Miss si Mister Tacerea Romania”, 
anul trecut a fost organizat la Alba Iulia in perioada 
27-29 iulie 2012. La aceasta competitie s-au aliniat 18 
fete si 10 baieti din 14 filiale.      .

Cele 18 fete si 10 baieti au demonstrat inca o data ca 
talentul si frumusetea imbinate fac un deliciu pentru 
publicul spectator si mai ales pentru aceia care nu 
cunosc aceasta categorie de persoane cu handicap audi-
tiv. M-am convins dupa ce la sfarsitul concursului multe 
din persoanele auzitoare prezente au ramas fara 
cuvinte, uimite de ceea ce pot face surzii, prin talent si 
perspicacitate.       .

“Chiar daca nu aud, au un mod de exprimare al trupului 
identic cu al unei persoane auzitoare. Proba de talent a 
fost uimitoare, am vazut niste exprimari prin dans si 
pantomima exceptionale”, declara la sfarsitul concursu-
lui unul dintre membrii juriului.                .

Multumim din suflet partenerilor nostri care au contribuit 
la reusita acestui proiect: Primaria Municipiului Alba 
Iulia, Consiliul Judetean Alba, Grup Corint, Olmi SRL, FM 
Grup Cosmetics.                     .

„Concursul a fost o reusita din mai multe puncte de 
vedere, frumusetea a excelat, iar probele de talent au 
fost cele care au dus la departajare, pentru ca eu le-as 
fi dat tuturor numai nota 10”, a mentionat unul dintre 
membrii juriului, reprezentant al firmei de cosmetice 
care a sponsorizat concursul. Concursul s-a desfasurat 
in sala Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, sala 
umpluta pana la refuz (500 locuri). Juriul, format in 
mare parte de reprezentanti ai firmelor care au sponso-
rizat concursul, a avut de “arbitrat” un “razboi” al 
frumusetii si candorii feminine greu de departajat. 
Acelasi lucru si cu baietii care, desi au participat in 
numar mai mic la concurs, au dovedit ca nu sunt minori-
tari in fata frumusetii feminine.              .

In definitiv, asa cum a precizat Mihail Grecu, presedin-
tele Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania, toti 
concurentii sunt castigatori intr-un fel sau altul. 
Prezenta lor intr-o astfel de competitie demonstreaza ca 
actul de cultura, frumusete, talent si istorie A.N.S.R 
trebuie sa continue, pentru ca sunt inca foarte multe de 
descoperit si, incetul cu incetul, tineretul Asociatiei 
trebuie sa preia stafeta pe mai departe.    .

Monica Ionele - Asistent social
Asociatia Nationala a Surzilor Filiala Alba

ONG-uri in parteneriat
judetul Alba
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Centrul de zi pentru copii 

„Sfantul Mucenic Ciprian” Ocna 

Mures 

In luna decembrie a anului 2012 a fost incheiat un 
parteneriat intre Primaria Municipiului Ocna Mures 
si Filiala Filantropia Ortodoxa Ocna Mures din care 
a rezultat un Centru de Zi pentru copii. Colabora-
rea intre Filiala Filantropia Ortodoxa Ocna Mures si 
Primaria Municipiului Ocna Mures dateaza inca din 
anul 2003, cand a inceput 
tot printr-un parteneriat care viza un Centru de Zi 
pentru copii, dar a suferit mai multe modificari 
de-a lungul anilor, iar cea mai noua conventie este 
cea amintita. 

Pentru derularea proiectului s-a format un comitet 
de conducere format din membri ai celor doi 
parteneri. Acest comitet se intalneste periodic in 
functie de nevoile care apar si se cauta mereu cele 
mai bune solutii pentru longevitatea proiectului. 
Din cauza lipsei fondurilor cu care s-a confruntat 
Filiala Filantropia Ortodoxa Ocna Mures, a fost 
nevoie sa se apeleze la Parohiile din Ocna Mures si 
din imprejurimi pentru plata hranei pentru copiii 
beneficiari. Asadar s-a format un trio care ajuta la 
buna desfasurare a activitatii Centrului de Zi. 

Beneficiarii Centrului sunt selectati de o comisie 
mixta formata din reprezentanti ai celor doi 
parteneri, pe baza unor criterii de admitere. Cen-
trul de Zi vine in sprijinul a 25 de copii care au 
domiciliul in orasul Ocna Mures, copii cu risc 
crescut de abandon familial sau scolar, care provin 
din familii defavorizate/ dezorganizate/ monopa-
rentale, precum si din familii cu venituri reduse si 
nivel educational scazut si desfasoara pentru aces-
tia o gama larga de activitati care raspund nevoilor 
de dezvoltare a copilului. De activitatile centrului 
beneficiaza si familiile copiilor, care sunt ajutate sa 
depaseasca anumite crize, cadrele didactice, 
precum si comunitatea locala, care are posibili-
tatea sa participe la activitatile desfasurate in 
centru prin voluntariat si prin donatii si sponsori-
zari.

Rezultatele nu au intarziat sa apara. La toti copiii 
s-au observat o crestere a responsabilitatii privind 
situatia scolara si o imbunatatire a acesteia. Lunar 
s-a efectuat cel putin o vizita pentru consilierea in 
familie la domiciliul acesteia. Totodata, am incercat 
sa valorificam potentialul de talent pe care il au 
acesti copii prin realizarea de spectacole cu ocazia 
diferitelor sarbatori, cu participarea ONG-urilor 
locale, a cadrelor didactice si a elevilor apartinand 
scolilor din zona. 

Marsul persoanelor

cu handicap - 

cursa inimii cetatii Alba

In  20 octombrie 2012, incepand cu ora 10.00, in 
Piata Cetatii din Alba Iulia a avut loc cea de-a V-a 
editie a “Marsului persoanelor cu handicap – Cursa 
inimii cetatii Alba”. Actiunea a fost organizata de 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Alba impreuna cu Asociatia “Cusset Aiud 
Echange” Franta si Societatea de Ajutorare “Dia-
konia” Alba Iulia. 

Sub deviza “Sa mergem impreuna”, participantii 
au purtat inimi rosii, confectionate de copiii de la 
Organizatia pentru copii si adulti cu nevoi speciale 
“Trebuie” Sebes, sepci rosii oferite de organiza-
tori, inscriptionate cu mesajul “Sa mergem 
impreuna – Cursa inimii cetatii Alba” si tricouri 
albe.

Scopul acestei actiuni a fost de a corecta percep-
tia gresita cu privire la diferitele categorii de 
persoane cu nevoi speciale si de a implica membrii 
comunitatii in 
sprijinirea lor. 

Olivia Daniela Ciorgovean - Asistent social
Societatea de Ajutorare Diakonia Alba Iulia

Colaborarea Filialei Filantropia Ortodoxa Ocna 
Mures cu Primaria Municipiului Ocna Mures a fost, 
inca de la inceput, una foarte buna. Elementele de 
succes care au stat la baza bunei functionari a 
parteneriatului si la sustenabilitatea proiectului 
sunt o foarte buna comunicare intre cei doi actori 
sociali, bazata pe acordarea de respect si incre-
dere, si respectarea clauzelor parteneriatului. 

Faptul ca rezultatele au putut fi vizibile in comuni-
tate si recunoscute de membrii societatii sau de 
catre cadrele didactice a ajutat la longevitatea 
parteneriatului si cresterea increderii institutiei 
publice cu privire la serviciile oferite la Centrul de 
Zi. 

Sorina Giurca - Asistent social 
Filiala Filantropia Ortodoxa Ocna Mures 
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Zilele Asistentei Sociale Botosani 2013

In luna martie a fiecarui an, Colegiul National al Asisten-
tilor Sociali din Romania sarbatoreste ”Zilele Asistentei 
Sociale”, luna Asistentei Sociale oferindu-le asistentilor 
sociali oportunitatea de a-si celebra profesia si de a 
reafirma munca pe care o desfasoara zi de zi in comuni-
tate. 

Anul acesta, Ziua Asistentei Sociale a fost marcata 
printr-o dezbatere, organizata la Botosani pe data de 28 
martie 2013, in Sala de Marmura a Teatrului Mihai Emi-
nescu. Organizatorii au fost Biroul Executiv al Structurii 
teritoriale Botosani a Colegiului National al Asistentilor 
Sociali in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Botosani. 

Dezbaterile s-au desfasurat sub sloganul ”Responsabili-
tate, Comunitate, Participare Sociala”, readucand in 
atentia publicului larg faptul ca asistentii sociali sunt 
persoanele care aduc plus-valoare societatii, activitatea 
acestora avand o importanta deosebita in stabilirea 
echilibrului social. 

La dezbatere au luat parte peste 100 de persoane, 
dintre care 70 asistenti sociali inscrisi in CNASR. Eveni-
mentul a beneficiat totodata de prezenta reprezentanti-
lor institutiilor publice cu responsabilitati in domeniul 
asistentei sociale (directori, sefi de institutii), ai sindi-
catelor reprezentative pentru asistentii sociali si alti 
specialisti din domeniu, ai ONG-urilor din judetul 
Botosani, precum si reprezentanti ai Politiei Locale, 
Jandarmeriei şi primari din comunele judetului. Remar-
cam si faptul ca la dezbatere au participat 5 parlamen-
tari din jud. Botosani si Lectorul universitar dr. Sebastian 
Nastuta, de la Univ. “Petre Andrei” din Iasi. 

Prin temele abordate si prin varietatea actorilor partici-
panti la dezbatere, evenimentul a contribuit la promova-
rea profesiei de asistent social in societatea romaneasca 
si la creşterea gradului de implicare a factorilor de deci-
zie la nivel judetean in domeniul asistentei sociale. 

Parteneriatul cu Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Botosani a fost unul strategic, avand 
in vedere faptul ca aceasta institutie reprezinta cel mai 
mare furnizor de servicii sociale din judetul Botosani, iar 
prin specialistii angajati in cadrul institutiei, ofera o 
expertiza insemnata in acordarea de servicii sociale 
specializate. Comunicarea foarte buna dintre parteneri 
si mediatizarea evenimentului au contribuit la succesul 
colaborarii si al intrunirii organizate in comun spre 
promovarea acestei profesii atat de importante pentru 
comunitate. 

Lacramioara Radu - Vicepresedinte 
Colegiul National al Asistentilor Sociali din 

Romania Structura Teritoriala Botosani 

Gradinita din Burlesti renovata de 

ONG-uri in parteneriat cu autoritatile 

locale

 Micutii gradinitei din Burlesti, judetul Botosani, 
pot invata de acum in conditii civilizate. Gradinita lor a 
fost renovata si beneficiaza de apa curenta si canalizare, 
in urma unui proiect desfasurat de Fundatia Tom Payne’s 
Ministry in parteneriat cu Fundatia Jakobs Well si Primaria 
Comunei Unteni. Proiectul a urmarit amenajarea spatiului 
deschis experientelor de explorare si invatare ale copilu-
lui, astfel incat cei 22 de copii sa beneficieze de conditii 
mai bune de dezvoltare specifica varstei. 
 Cu ajutorul Fundatiei Tom Payne’s Ministry in 
parteneriat cu Fundatia Jakobs Well si Primaria Comunei 
Unteni gradinita a fost renovata. Lucrarile desfasurate in 
perioada iulie 2012 - martie 2013 au facut cladirea de 
nerecunoscut. In prima etapa a amenjarii, in perioada 
august - septembrie, ambele clase si holul gradinitei au 
fost renovate. Primaria din Comuna Unteni a renovat 
exteriorul cladirii si a inlocuit tamplaria si geamurile. In a 
doua etapa a proiectului, din februarie – martie 2013, s-a 
montat un sistem de alimentare cu apa a gradinitei si s-a 
amenajat un grup sanitar complet functional in interiorul 
cladirii. 
 Dupa finalizarea lucrarilor, cu ajutorul partene-
rilor, gradinita a fost dotata si cu materiale didactice, carti 
si jucarii potrivite cu nevoile de educatie ale copiilor. 
Copiii din Burlesti se bucura in mod deosebit de aceste 
lucruri, care pentru copiii din mediul urban sunt ceva 
obisnuit – precum cartile sau jucariile – pentru ca situatia 
lor materiala este una deosebit de precara. 
 Proiectul de la Burlesti a devenit un model pentru 
Botosani. Am reusit impreuna cu partenerii nostri - 
Fundatia Jakobs Well, Primaria Unteni, cu sprijinul Hiper-
market Ovisim, sa asiguram conditii mult mai bune de 
invatare copiilor din localitate, incercând in acelasi timp 
un nou tip de proiecte – proiectele comunitare. Ne dorim 
in viitor sa reusim sa ne implicam in cât mai multe pro-
iecte asemanatoare, pentru ca munca noastra sa aiba un 
efect pozitiv asupra cât mai multor comunitati din 
Botosani. 

Croitoriu Catalina Ionela - Director coordonator
Fundatia Tom Payne’s Ministry

Ziua portilor deschise

 Fundatia “Hand of Help”, in parteneriat cu Inspec-
toratul Scolar Judetean Botosani, a desfasurat proiectul 
“Ziua portilor deschise”. Actiunea s-a derulat in luna 
septembrie a anului 2012, impreuna cu sase scoli si licee 
din subordinea inspectoratului. Proiectul s-a desfasurat 
pe parcursul a trei etape: stabilirea activitatilor/ obiec-
tivelor, pregatirea materialelor necesare si realizarea 
activitatii finale, “Mireasma si dulceata toamnei”. 
 S-au creat ateliere de lucru (creatie, pictura, 
bricolaje, artizanat) in cadrul carora s-au intalnit copiii 
din centrul de plasament al fundatiei cu elevii si cadrele 
didactice din cadrul scolilor partenere. Obiectele obtinute

ONG-uri in parteneriat
judetul Botosani
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Evaluam abilitatea, nu dizabilitatea

 Fundatia Estuar in parteneriat cu Fundatia 
Estuar-Filiala Botosani, DGASPC Sector 6 Bucuresti, SC 
High Performance Team SRL, Agentia Judeteana pentru 
Ocuparea Fortei de Munca - Prahova, Comber Romanian 
Orphanage Appeal of Ireland a desfasurat in perioada 
ianuarie 2011-decembrie 2012 proiectul “Servicii inte-
grate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu pro-
bleme de sanatate mintala”, proiect cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, Investeste în 
oameni! POSDRU/96/6.2/S/64373. 
 Obiectivul general al proiectului a fost promova-
rea incluziunii sociale si cresterea accesului pe piata libera 
a muncii a adultilor cu probleme de sanatate mintala prin 
oferirea de servicii specializate de consiliere, formare 
profesionala si calificarea acestora in vederea ocuparii. 
 Fundatia Estuar-Filiala Botosani a oferit servicii de 
consiliere complexa, psihologica, psihiatrica, sociala, 
vocationala si ateliere lucrative pentru 79 adulti cu pro-
bleme de sanatate mintala din Botosani. 
La Botosani am beneficiat de sprijinul Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, care 
ne-a facilitat informarea adultilor cu probleme de sana-
tate mintala incadrati intr-o categorie de persoane adulte 
cu handicap, la serviciile de consiliere din cadrul centrului 
de zi al Fundatiei Estuar - Filiala Botosani. Astfel, in cadrul 
unei intalniri cu reprezentantii DGASPC Botosani, anga-
jatii serviciilor pentru adulti au fost informati despre 
obiectivele/ activitatile proiectului, avantajele orientarii 
adultilor cu probleme de sanatate mintala la serviciile 
Estuar. In cadrul intalnirii am distribuit si pliante, afise 
astfel incat informatia sa ajunga cat mai corect, rapid la 
beneficiarii proiectului. 
 Prin platforma web www.faraeticheta.org s-a 
facilitat accesul a 97 de adulti cu probleme de sanatate 
mintala la programe acreditate de formare profesionala 
individualizata si la locuri de munca. De asemenea, prin 
intermediul unor furnizori privati acreditati de formare 
profesionala a fost calificat/ recalificat profesional un 
numar de 25 adulti cu probleme de sanatate mintala in 
meseriile de lucrator comercial si operator calculator. 
 Proiectul si-a dorit o sensibilizare a angajatorilor 
si a membrilor comunitatii prin campanii de promovare in 
ceea ce priveste angajarea persoanelor cu probleme de 
sanatate mintala pe piata de munca deschisa. Au fost 
organizate 9 burse de locuri de munca (3 la Botosani cu 
sprijinul AJOFM Botosani) si 22 intalniri de mediere si 
informarea  angajatorilor cu privire la cadrul legal, 
beneficii, stimulente, in cazul in care angajeaza o 
persoana cu dizabilitati (la Botosani au fost organizate 6 
intalniri). 
 In cadrul proiectului am beneficiat de o colabo-
rare foarte buna cu AJOFM Botosani. Agentia ne-a 
sprijinit in contactarea potentialilor angajatori, a pus la 
dispozitie spatiul si ne-a asistat in organizarea burselor 
de locuri de munca si a intalnirilor de mediere cu anga-
jatorii din Botosani. Beneficiarii proiectului au avut astfel 
posibilitatea sa discute cu angajatorii impartasindu-le din 
experienta lor personala si solicitand prin depunerea CV- 
urilor drepturi egale pe piata muncii. In Botosani au fost 
informati un numar de 134 angajatori de catre echipa de 
proiect prin vizite directe la sediul societatilor comerciale.

Adina Pascal - Director executiv
Fundatia Estuar, filiala Botosani

in cadrul atelierelor au fost prezentate in cadrul unei 
expozitii cu vanzare, la care au participat reprezentanti ai 
Inspectoratului Scolar Judetean, elevi si cadre didactice din 
cadrul scolilor partenere, precum si reprezentanti ai altor 
institutii de profil. 

 Datorita acestei initiative, copii beneficiari ai 
centrului de plasament au petrecut timp impreuna si au 
lucrat alaturi de copii si adultii din comunitate. Aceasta 
interactiune este benefica pentru dezvoltarea imaginatiei 
si a creativitatii beneficiarilor. Institutiile partenere au avut 
o buna relationare si colaborare pe parcursul proiectului, 
care s-a dorit a fi totodata o modalitate de prevenire a 
abandonului scolar, precum si a marginalizarii benefici-
arilor de servicii sociale. 

 Aceasta actiune a generat si efecte pe termen 
lung: beneficiarii centrului au fost inscrisi la scolile aflate in 
subordinea Inspectoratului Scolar Judetean; s-au pus 
bazele unei bune colaborari intre fundatie si celelalte insti-
tutii de invatamant; s-a reusit implicarea actorilor sociali ai 
comunitatii in viata beneficiarilor de servicii sociale ai 
centrului de plasament. 

Matei Dumitru - Director executiv 
Fundatia “Hand of Help”

Formare continua pentru o calitate 

crescuta a muncii

 Asociatia ”Clara” Dorohoi, in parteneriat cu Agentia 
Judeteana de Prestatii Sociale Botoșani, a implementat 
proiectul cu titlul “Formare continua – calitate crescuta a 
muncii”, cod contract POSDRU/108/2.3/G/79643, finantat 
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, DMI 2.3 ”Acces și partici-
pare la formare profesionala continua (FPC)”. 

 Proiectul s-a derulat pe o perioada de 14 de luni, 
intre 1 iunie 2011 si 31 iulie 2012. Valoarea totala a proiec-
tului a fost de 527 480 lei, din care 498 662 lei reprezinta 
asistenta financiara nerambursabila solicitata si 11 000 lei 
contributia partenerilor. Obiectivul general al proiectului a 
fost cresterea nivelului de calificare al persoanelor anga-
jate pe piata muncii și dezvoltarea serviciilor de formare 
continua. Obiectivele specifice au constat in:imbunatatirea 
accesului si participarii angajatilor la programe de formare 
continua prin servicii integrate de formare profesionala 
(organizarea de cursuri de calificare pentru cel putin 100 
angajati) si actiuni de informare și consiliere (2 campanii 
de constientizare si informare, precum si promovarea ser-
viciilor de consiliere in cariera) promovarea egalitatii de 
sanse intre femei si barbati pe piata muncii. 
 
 In cadrul proiectului s-au desfasurat actiuni inte-
grate care au vizat implementarea mai multor activitati din 
domeniul masurilor active si anume: informare si consiliere 
profesionala, formare profesionala continua, mediere pe 
piata muncii. Aceste actiuni s-au adresat persoanelor care 
au o situatie dificila pe piata muncii, reprezentate de anga-
jati care nu au dezvoltate competente minime necesare 
unui loc de munca calificat. 

Claudia Chirila - Director programe
Asociatia ”Clara” Dorohoi



“Impreuna suntem mai buni” -
Mars de solidaritate cu ocazia Zilei 
Internationale de Constientizare a 

Autismului
 Asociatia “Ajutati-ne sa intelegem lumea” a 
organizat pentru copiii cu autism din centrul Piccolini din 
Slobozia, marti, 2 aprilie 2013, un mars de solidaritate cu 
ocazia Zilei Internationale de Constientizare a Autismului. 
 Evenimentul a dorit sa atraga atentia populatiei 
asupra problemelor cu care se confrunta o persoana care 
sufera de autism. Marsul s-a desfasurat la Slobozia pe 
traseul: Bd-ul Matei Basarab (parcare Supermarket Ialo-
mita) - Bd-ul Unirii (Casa de Cultura Municipala, fostul 
cinema Galax). Cei care au venit in sprijinul acestei mani-
festatii au fost atat elevi, voluntari, profesori, parinti si 
copii care sufera de autism, cat si reprezentanti mass 
media. Mesajul activitatii desfasurate a fost "Impreuna 
suntem mai puternici!". 
 In parteneriat cu Colegiul 
National "Mihai Viteazul" 
Slobozia, Asociatia 
"Ajutati-ne sa intelegem 
lumea" a fost gazda 
concertului caritabil ce a 
avut loc in incheierea mani-
festatiei stradale, cu scopul 
de a strange fonduri pentru 
copiii care sufera de autism. 
Interpreti au fost elevi ai 
liceelor din Slobozia, voluntari 
la centrul de zi Piccolini. 
Numarul spectatorilor a fost 
unul record, 750 de persoane 
venind in sprijinul cauzei. 
 Cristina Avram, mama 
unei fetite cu autism din centrul 
Piccolini a declarat: "Acest specta-
col caritabil este doar unul dintre 
lucrurile marete pe care echipa 
Asociatiei "Ajutati-ne sa intelegem 
lumea" le-a realizat. Pentru unii 
dintre noi, suportul oferit inseamna 
totul, inseamna viitorul copiilor 
nostri." 
 Partenerii cu sprijinul carora 
acest eveniment caritabil a avut loc 
sunt: Seminarul Teologic Sfantul Ioan 
Gura de Aur, Liceul de Arta "Ionel Perlea", Direc-
tia Municipala pentru Cultura, Invatamant, Sport si 
Tineret, Fundatia Floarea Ialomiteana, Observator24 si 
Tipografia D&P Advertising. 
 Evenimentul caritabil si marsul organizat pe stra-
zile orasului Slobozia au avut drept scop constientizarea 
populatiei cu privire la numarul in crestere al cazurilor 
copiilor diagnosticati cu autism. Autismul este o tulburare 
complexa, neurobiologica, ce afecteaza comunicarea, 
relatiile sociale si comportamentul persoanei bolnave. 
Conform celor mai recente cercetari, autismul afecteaza 1 
din 100 de copii. Autismul a devenit o criza globala in 
sanatatea publica, avand cel mai rapid ritm de crestere.

Ghita Eugen - Presedinte
Asociatia „Ajutati-ne sa intelegem lumea”

Activi in comunitate

 Asociatia Socio-Culturala „Matei Basarab” 
Slobozia, in parteneriat cu Episcopia Sloboziei si Calarasi-
lor, a implementat in perioada 1 ianuarie 2009 – 30 
septembrie 2011, in judetele Ialomita si Calarasi, proiec-
tul „Activi in comunitate”, cu un buget in valoare de 
413.998 RON. 
 Proiectul „Activi in comunitate” a fost finantat in 
cadrul Fondul Social European prin 
POSDRU/41/3.3/G/38861 si a avut ca scop consolidarea 
capacitatii structurilor parohiale de a promova dezvolta-
rea comunitara si coeziunea sociala la nivel local. 
Activitatile proiectului s-au desfasurat pe mai multe 
paliere, implicand direct un numar de 27 de parohii: 
instruire si calificare profesionala, organizare de ateliere 
d e     lucru, initierea unor structuri organizatorice 

comunitare, concurs de proiecte, informare 
si promovare. 
 Astfel, prin intermediul proiectului, au fost 
instruiti 56 de membri ai comitetelor paro-
hiale din 27 de parohii in domeniul 
dezvoltarii comunitare; au fost calificate 
24 de persoane ca lucratori sociali, prin 
cursuri de formare profesionale autori-
zate, ca resurse necesare asigurarii 
standardelor de calitate a serviciilor 
sociale si acreditarea acestora conform 
legii; au fost organizate 2 workshop-
uri la care au participat reprezentantii 
institutiilor publice locale si ai 
comitetelor parohiale; 27 de 
comitete parohiale au dezvoltat 
capacitati organizatorice in vederea 
initierii si implementarii de actiuni 
comunitare pentru incluziune 
sociala; 10 proiecte comunitare, 
selectate in urma unui concurs de 
proiecte, au fost sustinute prin 
asistenta tehnica, schimb de 
experienta si au mobilizat 
resurse umane din cele 27 de 
parohii; s-au realizat 2000 de 
brosuri de promovare, care au 

fost distribuite in 294 de parohii pentru 
promovarea modelelor de buna practica rezultate din 

proiectele comunitare implementate; s-au derulat actiuni 
de informare si publicitate cu privire la rezultatele proiec-
tului si a modelelor de buna practica la nivel national. 
 Proiectul a contribuit la cresterea coeziunii sociale 
si imbunatatirea incluziunii sociale atat pentru prezent, 
cat si prin consolidarea activitatilor comitetelor parohiale, 
pentru viitor. Dupa incetarea finantarii, Asociatia Socio-
Culturala Matei Basarab si partenerul acesteia, Episcopia 
Sloboziei si Calarasilor, asigura sustenabilitatea proiectu-
lui in conformitate cu obligatiile asumate in cererea de 
finantare, punand un accent deosebit pe dinamizarea si 
mobilizarea comitetelor parohiale din judetele Ialomita si 
Calarasi in vederea implicarii in proiecte locale de incluzi-
une sociala. 

Mariana Munteanu - Asistent social (voluntar)
Asociatia Socio-Culturala Matei Basarab
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ONG-uri in parteneriat
judetul Ialomita



Locuinta protejata “Casa Sperantei” - 

caminul care te face mai bun

 Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Spe-
ciale "Trebuie!" filiala Fetesti defasoara proiectul 
Locuinta protejata "Casa Sperantei", inceput in anul 
2007. Scopul proiectului este crearea unui modul de tip 
familial care sa ofere unor persoane adulte cu handicap, 
aflate in situatii critice, un serviciu alternativ de protec-
tie si asistenta de specialitate permanenta, pentru 
formarea deprinderilor si abilitatilor necesare auto-
gospodaririi si integrarii lor in societate. 
 Finantatorii si partenerii Organizatiei pentru 
Copii si Adulti cu Nevoi Speciale "Trebuie!", filiala Fetesti 
implicati direct in derularea acestui proiect sunt: Prima-
ria municipiului Fetesti – partener principal, Consiliul 
Judetean Ialomita, Agentia Nationala a Persoanelor cu 
Handicap din Romania, D.G.A.S.P.C. Ialomita, S.C. 
SPICONS S.R.L., S.C. GENERAL SERVICE GRUP '98 
S.R.L. Fetesti; S.C. AGROFAM HOLDING S.R.L. Fetesti. 
 Locuinta protejata gazduieste 6 adulti cu varste 
cuprinse intre 18 – 40 ani, cu handicap psihic, aflati in 
situatii critice (fara familie sau sustinatori, fara 
adapost). In acest serviciu, beneficiarii sunt sprijiniti sa 
isi dezvolte autonomia personala si sociala pentru 
formarea abilitatilor de trai independent, prin terapie 
ocupationala. Evolutia beneficiarilor este urmarita inde-
aproape de catre personalul angajat, datele 
monitorizandu-se in planurile de interventie personali-
zate. 
 Parteneriatul cu Consiliul Judetean Ialomita, cu 
Primaria Municipiului Fetesti, cu celelalte institutii din 
cadrul administratiei de stat a fost impulsionat de 
organizarea si desfasurarea cu succes a unor activitati, 
cum ar fi: acordarea spre folosinta gratuita a spatiului 
achizitionat pentru locuinta protejata, cu sprijin major 
din partea Consiliului Local Fetesti; asigurarea specialis-
tilor necesari demararii proiectului de catre D.G.A.S.P.C. 
Ialomita; asigurarea unui post de psiholog – pedagog 
recuperator la organizatie pentru consilierea benefici-
arilor locuintei protejate – cu sprijinul Consiliului Jude-
tean Ialomita; asigurarea fondurilor necesare asigurarii 
hranei beneficiarilor; vizite la Gradina Zoologica si 
Muzeul "Grigore Antipa" din Bucuresti, cu un mijloc de 
transport asigurat de catre Primarie; deplasari la Bucu-
resti si Slobozia cu beneficiarii locuintei protejate pentru 
reevaluari medicale, cu miloace de transport asigurate 
de Primarie etc. 
 Ceilalti parteneri, din mediul privat, au avut o 
contributie importanta in realizarea proiectului, prin 
asigurarea materialelor de constructie necesare reno-
varii locuintei protejate si asigurararea alimentelor 
necesare prepararii hranei lucratorilor pe perioada ame-
najarii locuintei protejate. 
 Eforturile comune ale Organizatiei pentru Copii si 
Adulti cu Nevoi Speciale "Trebuie!", filiala Fetesti si ale 
partenerilor au dus la concretizarea unui proiect care nu 
trebuie sa rămână singular. Acesta trebuie sa fie un 
inceput de succes al realizarii a cat mai multe "camine 
ale sperantei" pentru semeni ai nostri aflati in dificul-
tate. 

Dalia–Iulica Contis - Vicepresedinte 
Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi

Speciale "Trebuie!", filiala Fetesti
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In tacere la muzeu

Proiectul cultural “In tacere la muzeu“ este un proiect al 
Muzeului National al Agriculturii din Slobozia, finantat de 
Administratia Fondului Cultural National si derulat in 
parteneriat cu Asociatia Nationala a Surzilor din Româ-
nia - Filiala Ialomita, pe parcursul unui an de zile, intre 
octombrie 2011 si septembrie 2012. 

Scopul proiectului a fost oferirea de servicii culturale 
persoanelor cu deficiente auditive, cu scopul integrarii 
lor in societate prin dezvoltarea lor personala si genera-
rea unei atitudini pozitive fata de cultura, cresterea 
interesului pentru trecutul cultural al poporului român, 
imbogatirea universu lui cunoasterii pentru aceasta 
categorie de persoane. 
Proiectul “In tacere la muzeu“ a constat in desfasurarea 
de activitati culturale si educationale impreuna cu 30 de 
persoane cu deficiente auditive din cadrul Asociatiei 
Nationale a Surzilor din România - Filiala Ialomita. Prin 
aceste activitati, participantii s-au familiarizat cu 
muzeul, cu obiceiurile si mestesugurile traditionale 
românesti. Toate acestea intr-un  spatiu adecvat, ame-
najat special pentru acest proiect, o “Scoala a satului de 
odinioara”. 

Persoanele cu deficiente de auz au avut posibilitatea de 
a lua parte la o serie de ateliere cu teme cât se poate de 
variate: „Arta impletirii perpendiculare a firelor”, „Mos 
Andrei Cap de Iarna”, atelier pentru Sarbatorile de iarna, 
„Macinicii – traditii populare românesti”, „Oul de Paste”, 
atelier de impletit spice de grâu: “Barba lui Dumnezeu” 
si multe altele.
In cadrul acestora, ei s-au familiarizat cu uneltele din 
industria casnica textila si tesutul la gherghef, au 
preparat retete din batrâni, au cunoscut obiceiuri si 
ritualuri traditionale specifice, au confectionat diferite 
obiecte decorative, au pictat pe lemn sau au vizionat 
filme documentare. 

Proiectul s-a incheiat cu o festivitate care a gazduit o 
expozitie foto-documentara din timpul derularii activita-
tilor. Cu ocazia festivitatii, toate persoanele deficiente de 
auz care au participat la aceste activitati au primit 
diplome si premii de participare. Domnul Stan Paraschiv, 
Presedinte al Asociatiei Nationale a Surzilor din România 
- Filiala Ialomita, a multumit pentru colaborare si impli-
care domnului Director al muzeului, Prof. Dr. Gheorghe 
Petre si muzeografilor care au coordonat proiectul, 
doamnele Angelica Buzoianu si Magdalena Petre-Filip. 

Entuziasmul cu care a fost primit proiectul de catre 
persoanele cu deficiente auditive si buna colaborare 
dintre parteneri a dus la continuarea acestui parteneriat 
prin proiectul “In tacere la muzeu” editia a II-a – “Lada 
de zestre“, care se va desfasura in perioada iunie 2013 
- ianuarie 2014. 

Carla Alexandru - Referent social
Asociatia Nationala a Surzilor din Romania,

filiala Ialomita 
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Judetul Alba
Asociatia Caritas Asistenta Sociala – Filiala Organizatiei Caritas Alba Iulia www.caritas-ab.ro 
Asociatia Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj www.caritas-blaj.ro 
Asociatia Nationala a Surzilor din Romania - Filiala Alba www.ansr.org.ro 
Asociatia Non-Guvernamentala Maria Beatrice Alba Iulia www.mariabeatrice.ro
Filiala Filantropia Ortodoxa Ocna Mures filantropiaortodoxa.ro/filantropia/2011/07/filiala-ocna-mures/ 
Organizatia Trebuie! Sebes
Societatea de Ajutorare Diakonia Alba Iulia

Judetul Botosani
Asociatia Clara Dorohoi www.asociatiaclara.ro 
Asociatia Lumina pentru copii 
Asociatia Sarepta sareptadorohoi.wordpress.com
Colegiul National al Asistentilor Sociali – Structura teritoriala Botosani www.cnasr.ro
Fundatia Estuar – Filiala Botosani www.estuar.org
Fundatia Hand of Help www.handofhelp.ro 
Fundatia Tom Payne’s Ministry-Bridge of Christian Relief England 

Judetul Ialomita
Asociatia Ajutati-ne sa intelegem lumea
Asociatia Nationala a Surzilor din Romania – filiala Ialomita www.ansr.org.ro 
Asociatia Socio-Culturala Matei Basarab Slobozia www.ascmb.ro 
Fundatia Cuvioasa Paraschiva
Fundatia New-Life www.fundatianewlife.com
Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale “Trebuie!” filiala Fetesti trebuiefetesti.ro

ONG-urile participante la Cursul de formare a specialistilor din organizatii neguvernamentale 

pentru imbunatatirea parteneriatului public privat in domeniul social


