ANEXA A
la H.C.L.S 6 Nr. _______ / ___________

FIŞA TEHNICĂ
privind unitatea de asistenţă socială

1. Unitatea de asistenţă socială:
- denumirea: Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti
- tipul de unitate: organizaţie non-guvernamentală
2. Sediul unităţii de asistenţă socială:
Str. Răsăritului nr. 59, sector 6, TEL: 021.777.07.95; 0722.356.625
3. Justificarea unităţii de asistenţă socială în raport cu necesităţile şi priorităţile
de asistenţă socială ale comunităţii:
Omul este prin definiţie o fiinţă socială "el nu poate supravieţui, nu se poate
dezvolta şi afirma decât în şi prin societate." De aceea are nevoie să-şi afirme cât mai
substaţial individualitatea, unicitatea, dar şi să fie înţeles, apreciat de ceilalţi semeni
ai săi.
Educaţia incluzivă înseamnă a oferi sprijin educaţional care să răspundă nevoilor
fiecărui copil în parte. Incluziunea este strâns legată de recunoaşterea diversităţii, dar
este mai mult decât atât: educaţia incluzivă este printre priorităţile politicilor
educaţionale promovate în lume şi reprezintă unul din obiectivele principale ale acestui
proiect.
Pedagogii sunt de acord că elevii sunt diferiţi, se manifestă diferit, învaţă diferit, au
experienţe diferite, au bagaje diferite de cunoştinţe şi ritm propriu de dobândire a
deprinderilor. Caracteristicile individuale diferă (şi este normal să fie aşa) şi de aceea
centrul de zi trebuie să ofere fiecărui copil şanse egale de a participa la acţiuni pentru
propria educaţie într-o lume pentu toţi.
În prezent, se constată o creştere a numărului persoanelor care solicită ajutor social
sau alte forme de sprijin social, persoane/familii cu risc crescut de marginalizare
socială şi de abandon timpuriu al educaţiei.
Pe raza sectorului 6, un număr considerabil de copii se regăsesc în riscul excluziunii
sociale, criza fianciară actuală contribuie la înrăutăţirea acestei situaţii. Consecinţele
în plan socio-educaţional sunt numeroase, atât pe termen lung, cât şi pe termen scurt:
abandon şcolar, instituţionalizare, comportament violent, sărăcie, abuz, izolare, etc. O
mare parte dintre copiii proveniţi din familii aflate în dificultate nu au acces la

învăţământul preşcolar de stat, având în vedere numărul redus de grădiniţe existente la
nivelul sectorului 6, care nu acoperă numărul mare de solicitări. Alternativa
frecventării unor grădiniţe particulare pentru aceşti copii este imposibilă, costurile
acestora neputând fi suportate de familiile care au o situaţie financiară precară, multe
dintre acestea nereuşind să achite nici măcar taxele unei grădiniţe de stat.
Copiii din mediile dezavantajate se lovesc nu numai de problemele financiare ale
părinţilor, care îngrădesc accesul lor la educaţie, precum şi de anturajul familial şi
microsocial cu multiple lacune educative, care nu le furnizează oportunităţi de
dezvoltare pe planul achiziţiilor specifice de ordin practic necesare la această vârstă. În
acest sens, centrul urmăreşte asigurarea instruirii preşcolare, dar şi:
• sprijinirea părinţilor acestor copii, pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât
să-şi amelioreze condiţiile de existenţă;
• oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate
(informare, consiliere individuală, consiliere familială, consiliere juridică şi
administrativă) în vederea evitării instalării riscului de abandon şcolar/familial în
rândul copiilor marginalizaţi;
• implicarea persoanelor defavorizate în cadrul unor activităţi de petrecere a
timpului liber şi familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale;
• prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinţilor în scopuri lucrative şi
promovarea unei instruiri adecvate pentru copiii acestora;
• sprijinirea părinţilor aflaţi în dificultate, în vederea reintegrării sociale.
4. Serviciile de asistenţă socială acordate:Centrul de zi România Kids
Proiectul Centrul de zi România Kids este un serviciu de protecţie socială a
copilului, care urmăreşte prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc
crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de
subzistenţă, creştere şi educaţie, printr-un program de activităţi instructiv - recreative,
sociale, psihologice.
Proiectul promovează solidaritatea comunitară în valorizarea copilului şi a copilăriei
incluzând în serviciul centrului copiii din familiile defavorizate. Programul se
adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani, care nu frecventează programul
grădiniţelor de stat sau al grădiniţelor particulare, fie din cauza numărului limitat de
locuri, fie din motivul imposibilităţii de a plăti o taxă. Aceşti copii sunt privaţi de
educaţie din pricina situaţiei financiare precare a familiei.
Scopul proiectului este acela de a fundamenta un model social, respectiv de a
desfăşura activităţi de asistenţă socială la nivelul comunităţii locale. Totodată, Centrul
de zi susţine familiile defavorizate din sectorul 6, prin acordarea unui ajutor în ceea ce
priveşte integrarea preşcolară şi şcolară a copiilor din aceste familii, cu scopul
prevenirii abandonului timpuriu al şcolii.

Centrul de zi România Kids oferă suport instructiv-recreaţional la standarde
profesionale adecvate, servicii de îngrijire, hrană şi supraveghere pe timp de zi, pentru
preşcolari şi şcolari.
5. Date despre persoanele asistate:
5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în Bucureşti, Sector 6.
5.2. Numărul de persoane asistate: 100
5.3. Criterii de selecţionare a persoanelor asistate :
Copiii care provin din familii aflate în dificultate, lipsiţi de posibilităţi de
supraveghere şi suport din partea familiilor precum şi cei aflaţi în situaţii şcolare
limită, cu risc de abandon şcolar. Aceştia vor desfăşura pe timpul zilei activităţi
educaţionale şi psihologie specifice, în funcţie de vârstă.
Beneficiarii indirecţi: familiile defavorizate cu risc crescut de
marginalizare socială din rândul cărora provin copiii.
6. Descrierea unităţii de asistenţă socială:
6.1. Funcţionează din anul : 1992
Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti se prezintă ca fiind implicată în
implementarea diferitor proiecte sociale atât la nivel local cât şi în alte zone ale ţării,
activând spre a construi programe sociale, în special pentru persoanele defavorizate,
neţinând cont de rasă, etnie, religie, vârstă, sex, ocupaţie sau orientare politică.
Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti activează din anul 1992.
Principalele categorii de beneficiari ai Asociaţiei Centrul Creştin Bucureşti le
constituie bătrânii, copiii, persoanele marginalizate aflate în stare critică, persoanele
invalide, studenţii din familii vulnerabile, familiile monoparentale, familiile cu mulţi
copii, şomerii, etc.
Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti şi-a asumat responsabilitea de-a reprezenta
o opţiune pentru cei marginalizaţi: opţiunea de a vedea viaţa din perspectiva
oamenilor care trăiesc în marginalizare, a celor vulnerabili, şi oprimaţi, din perspectiva
de a depista şi înfrunta acele procese care cauzează aceste situaţii, în aşa fel încât
schimbările necesare să fie produse şi implementate astfel ca demnitatea fiecărui om
dezavantajat să fie salvată.
Prin intermediul acţiunilor sale, Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti oferă
posibilitatea întregii comunităţi să-şi asume responsabilitatea solidarităţii lor cu
societatea în care trăiesc.
Misiunea Asociaţiei Centrul Creştin Bucureşti.
Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti îşi valorifică misiunea prin următoarele
acţiuni:
• a scoate la lumină în conştiinţa oamenilor necesitatea de a se implica în servicii
sociale comunitare;

• a oferi celor marginalizaţi posibilitatea de a se reintegra în societate şi a propune
soluţii pentru apărarea demnităţii şi a drepturilor omului;
• a coopera cu alte organizaţii umanitare naţionale şi internaţionale de ajutorare şi
dezvoltare.
Viziunea asociaţiei este de a crea o atmosferă a iubirii şi solidarităţii, o atmosferă
în care oamenii construiesc parteneriate bazate pe respectul faţă de cei marginalizaţi şi
vulnerabili, la nivel local şi global. În felul acesta, ACCB se implică activ în
dezvoltarea unei societăţi civile care se confruntă şi luptă cu sărăcia, inegalitatea,
nedreptatea, promovând dezvoltarea umană, reunindu-şi forţele cu instituţii
internaţionale, pentru a asigura politici de acordare a ajutorului în cazuri extreme,
oferind cele necesare pentru a supravieţui şi pentru a se redresa, celor afectaţi de
dezastre şi calamităţi naturale, conflicte şi opresiuni, etc.
Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti este activă şi în continuu implicată în:
• elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor necesare cu scopul de a
atinge obiectivele activităţii sociale;
• susţinerea şi apărarea continuă a drepturilor umane, comunicare internă şi
externă şi întărirea reţelelor cu partenerii relevanţi;
• crearea structurilor şi mecanismelor necesare, a grupurilor de lucru pentru
voluntari şi realizarea obiectivelor caritabile;
• participarea la diferite sesiuni de lucru şi crearea diferitor forme de colaborare
cu organele de stat, organizaţii umanitare de binefacere, ONG-uri şi altele;
• îmbunătăţirea eficacităţii în interiorul structurilor de lucru, a calităţii
managementului şi a implementării mecanismelor clare şi transparente.
6.2. Planificarea activităţilor
- Identificarea cazurilor copiilor aflaţi în situaţie de risc de excludere socială, prin
colaborarea cu DGASPC Sector 6, şcoli, ONG-uri, etc.;
- Activităţi educaţionale şi extracuriculare;
- Sprijin la teme;
- Activităţi recreative şi de socializare;
- Atelierul de creativitate;
- Terapie ocupatională
- Masa zilnică;
- Consiliere socială;
- Sprijin material;
- Evaluare şi consiliere psihologică pentru copii şi aparţinători;
- Asistenţă spirituală a familiei şi a copiilor implicaţi în program, cu respectarea
opţiunilor confesionale;
- Asistenţa medicală şi asigurarea igienei individuale a copiilor, educaţie sanitară,
sprijin pentru înscriere la medicul de familie şi obţinerea drepturilor de asistenţă
medicală;
- Activităţi de educaţie parentală (şcoala părinţilor).

PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIVEDUCATIVE PREȘCOLARI
Ianuarie 2014 - Decembrie 2014
Iarna- bucuria copiilor , Magia iernii ,Se întâmplă iarna
0610.01.2014
ZANA IARNA Jocurile copiilor iarna
31.01.2014

TEMĂ
INDEPENDENTĂ

01.02 –
28.02.2014

PRIETENI
FARA GRAI
HAI SĂ
FACEM O
PLIMBARE

03.03.31.03.14

01.04.30.04.2014

01.0530.05.2014

02.06 –
30.06.2014

Mihai Eminescu

Prietenii de lângă casă – aninalele domestice
Animalele sălbatice

Călător pe Pământ Călător pe apă şi prin aer

EXPRIMAM
CE SIMTIM!

Daruim martisoare
celor dragi De ziua ta,mamico!

ZANA
PRIMAVARA

Vestitorii primăverii, Natura se trezeşte la viaţă
Legume şi fructe de primavară

SFINTELE
PASTI
ZANA
PRIMAVARA

Hristos a Înviat!
“Fenomene ale naturii”

AŞ VREA SĂ
FIU... STIU,
VREAU, POT!
HAI SĂ
FACEM O
PLIMBARE

Meseria- brăţară de aur
Europa, casa noastră
Timpul
Universul

STIU, VREAU, Copiii din lumea întreagă Vara,bine ai venit!
POT! Zâna vara
În curând vom fii şcolari
LA REVEDERE
GRĂDINIŢĂ

Club de vară
Nr.
Săpt

Data

Tema Lunară

Tema săptămânală

1.

01.07 –

Lumea basemelor

Personaje din poveşti

31.0.2014

Prietenii naturii

Carnavalul poveştilor
Lumea necuvântătoarelor
De vorbă cu natura:
Apa, Aerul, Pământ

2.

01.08 -

Lumea artelor

31.08.2014

Muzicanţii voioşi Micul pictor
Creativitate şi mişcare
Ne place să ţesem

3,

01.09 -

Mişcare în aer liber

Sportul ne ajută să fim sănătoşi

12.09.2014

PERIOADA
15.0930.09.2014

TEMA PROIECTULUI
EU SI LUMEA MEA!
Evaluare iniţială

01.09 31.10.2014
ZANA TOAMNA

03.11 28.11.2014

SUNT ROMÂN

01.12 31.12.2014
MAGIA IERNII

SUBTEMA
„Trenuleţul amintirilor“
Eu si corpul meu
Aceasta este familia mea
Hora legumelor ,
Toamna tu ne-aduci multe fructe
dulci ,Valsul florilor
Ce se întâmplî cu vietuitoarele în
anotimpul toamna?
Fenomene ale naturii în anotimpul
toamna
Obiecte de îmbrăcăminte şi
incălţăminte
I Decembrie Ziua Natională a
României
Iarna - bucuria copiilor
Moş Nicolae noi te asteptăm!
Tradiţii şi obiceiuri de iarnă
Sărbătoarea Naşterii Domnului şi
sosirea lui Moş Crăciun

6.3. Parteneri în proiect şi natura parteneriatului:
Principalele surse de finanţare ale Asociaţiei CCB au fost constituite din sponsorizările
unor asociaţii caritabile din Statele Unite ale Americii şi de către persoane fizice şi
juridice din ţară. Începând cu anul 2009, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6, a fost percepută ca fiind cel mai important actor local

implicat în proiectele ACCB, având gradul cel mai mare de implicare şi calitatea cea
mai bună a colaborării. Pe locul următor s-au situat alte surse de finanţare cum ar fi:
Asociaţia Adunările lui Dumnezeu din România, Biserica Harul, Universitatea Biblică
din România, Organizaţia Creştină ECCE Home, Poliţia Comunitară. Pentru
continuarea activităţilor după terminarea proiectului Asociaţia Centrul Creştin
Bucureşti va fi sprijinită de aceleaşi surse menţionate mai sus, concentrându-şi
activitatea totodată spre noi surse de finanţare.
6.4. Acordarea serviciilor de asistenţă socială:
6.4.1. Instrumente

de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract de
furnizare de servicii sociale, raport de evaluare iniţială, raport de evaluare
complexă).
Înscrierea efectivă a beneficiarilor în programul Centrului de zi România Kids
se va realiza printr-o cerere adresată ACCB, precum şi dosarul social al cazului. Acest
dosar va conţine în mod obligatoriu:
- Fişa de înscriere;
- Cerere tip;
- Certificat naştere copil - original şi copie;
- Fişa medicală copil;
- Adeverinţe medicale - ambii părinţi;
- BI/CI - originale şi copii pentru ambii părinţi;
- Adeverinţe de venit - ambii părinţi;
- Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere;
- Alte documente, după caz;
Beneficiarii Centrului de zi România Kids trebuie să îndeplinească următoarele
criterii:
1. Părintele/ reprezentantul legal care are domiciliul legal pe raza sectorului 6 face
o cerere adresată Centrului de zi România Kids. În cazul în care părintele/
reprezentantul legal se adresează direct DGASPC sector 6, dosarul copilului
pentru care s-a stabilit furnizarea serviciului de îngrijire de zi va fi transmis
ACCB.
2. În maxim 72 de ore de la înregistrarea cererii, responsbilul de caz al DGASPC
sector 6 sau asistentul social al Centrul de zi România Kids întocmeşte
raportul de evaluare iniţială, ţinând cont de paşii esenţiali în completarea
acesteia;
3. Pentru situaţiile care corespund criteriilor de admitere la Centrul de zi
România Kids, asistentul social va realiza o anchetă socială care va cuprinde
informaţii utile despre copil, situaţia familială, socială şi economică a acestuia,
însoţindu-le de documente doveditoare, de asemenea, va oferi informaţii şi
despre motivele pentru care persoana solicită înscrierea copilului;

4. Solicitările de înscriere la Centrul de zi România Kids vor fi analizate într-o
şedinţă de evaluare de echipa multidisciplinară. În această şedinţă responsabilul
de caz va prezinta membrilor echipei situaţia semnalată a tuturor copiilor ce
urmează a fi înscrişi în centrul de zi, însoţind prezentarea de propuneri.
Membrii echipei vor decide, în acord cu criteriile de admitere, copiii care
urmează a fi înscrişi la Centrul de zi România Kids;
5. Reprezentanţii DGASPC sector 6 vor răspunde în scris tuturor solicitărilor,
oferind informaţii cu privire la decizia echipei de evaluare în maxim 30 de zile
de la data înregistrării cererii;
6. Pentru copiii care au fost admişi, asistentul social, va face toate demersurile
necesare în vederea întocmirii dosarului de admitere în centru, care va conţine:
raportul de anchetă socială, copii după actele de identitate ale copilului şi ale
familiei, acte doveditoare de venit, contractul cu familia, planul de servicii,
decizia de intrare în centru, etc. Raportul de anchetă este realizat de către
asistentul social la domiciliul copilului şi trebuie să conţină date privind părinţii
sau reprezentanţii legali ai copilului, componenţa familiei, felul şi dotarea
locuinţei, situaţia materială, aspecte privind condiţiile de viaţă şi sănătate ale
membrilor familiei. Planul de servicii este elaborat de către asistentul social,
împreună cu educatorul şi/ sau psihologul. Acesta va fi semnat de către toţi
furnizorii de servicii implicaţi, familie, şeful serviciului, directorul general
adjunct şi va fi avizat de către directorul general al instituţiei.
6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenţă socială:
Pentru a urmări eficienţa obiectivelor stabilite este nevoie de o monitorizare
permanentă şi de evaluarea rezultatelor activităţilor întreprinse. Proiectul va fi
monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate instructiveducative, manageriale şi evaluării interne realiste ale factorilor implicaţi.
Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor,
în funcţie de situaţia care se impune. Realizările sau nerealizările planului de
dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse
în discuţia consiliului multidisciplinar al centrului.
Principala grijă în monitorizare, va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă
cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: preşcolarii, părinţii, personalul auxiliar,
comunitatea locală şi partenerii proiectelor pentru a corecta din mers eventualele
disfuncţionalităţi.
Monitorizarea proiectului se va face prin întocmirea de rapoarte lunare de către
reprezentanţii DGASPC Sector 6.
În raport se va preciza:
• stadiul în care se află diversele acţiuni programate pentru perioada pe care se
face raportarea;
• problemele/piedicile întâmpinate;
• revizuirea acţiunilor, acolo unde este cazul;

• timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor;
• alte aspecte.
Pe baza rapoartelor trimestriale, la sfârşitul anului persoana responsabilă va întocmi
un raport anual privind Planul de activitate.
Implementarea Planului de activităţi, se face cu participarea tuturor serviciilor şi
compartimentelor instituţiei, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor
factori interesaţi din comunitate. În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în
acord cu modificările legislative Planul de activităţi poate fi revizuit.
6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenţă socială:
a) în cazul unităţii care asistă persoanele la sediul acesteia:
- suprafaţă locuibilă/persoană asistată – 1,5 mp/pe persoană asistată
Spaţiile destinate desfăşurării activităţii proiectului sunt următoarele:
- Săli de clasă -10 clase - 22,20 mp
- Săli de joacă -3 săli- 22, 20 mp
- Dormitoare - 10 dormitoare -22,20 mp
- Cabinet medical – 22, 20 mp
- Cabinet de psihologie – 22, 20 mp
- Sală pentru material didactic şi jucării –22, 20 mp
- Sală de mese - 251,8 mp
- Bucătărie- 30, 80 mp
- Terasă -86,90 mp
- Loc de joacă amenajat -500 mp
- Spălătorie -17 mp
- Grupuri sanitare – 45,60 + 45,80 mp.
Spaţii comune pe care asociaţia le pune la dispoziţie:
1. Bibliotecă – 50 mp
2. Cabinet de informatică – 34 mp
3. Sala de sport – 96 mp
4. Sala de festivităţi – 500 mp
5. Sala de consiliu – 86 mp
Săli de clasă personalizate. Fiecare grupă de copii îşi va desfăşura activitatea într-o
sală de clasă amenajată în funcţie de vârstă, profil, tematica proiectelor în desfăşurare,
dar şi de denumirea grupei respective.
Săli de joacă. Sălile de joacă vor avea un rol multifuncţional, fiind amenajate întrun spaţiu plăcut şi dotate corespunzător pentru perioada de odihnă a copiilor (mobilier
ergonomic, frumos colorat adaptat nevoilor copiilor şi nivelului de dezvoltare).
Sală pentru material didactic şi jucării. Copiii preşcolari au la dispoziţie jucării,
numeroase jocuri, cărţi specifice nivelului lor de dezvoltare, precum şi dotări specifice

prezente în spaţiile de: muzică (pian, colecţie de cd-uri şi casete audio), ecologie,
ştiinţe, formare şi documentare – informatică. De asemenea, dotarea spaţiului cuprinde
o paletă largă de materiale didactice pentru toate domeniile de activitate şi ariile de
stimulare abordate în cadrul centrului.
Cabinet de psihologie. La centru copiii beneficiază de consiliere în cadrul
cabinetului de psihologie. De serviciile acestui cabinet beneficiază şi părinţii copiilor
preşcolari defavorizaţi.
Cabinet medical şi spaţiu de izolare. Într-un spaţiu special amenajat copiii
beneficiază de supraveghere medicală permanentă.
Spaţii de joacă în aer liber. Centrul dispune de spaţii de joacă generoase în aer
liber, special amenajate pentru confortul şi siguranţa celor mici, antrenaţi, sub
supravegherea personalului specializat şi auxiliar, în jocuri variate şi stimulative.
CENTRUL este dotat cu o sală destinată activităţilor sportive în care copiii aflaţi
la vârsta preşcolară îşi pot petrece timpul în siguranţă, agreabil şi cu folos.
- grupurile sanitare: două spaţii a câte 45,60mp şi 45,80 mp la 200 persoane asistate;
- 1 lavabou la 20 persoane asistate;
- condiţiile de preparare şi servire a hranei: Sală de mese - 251,8 mp şi Bucătărie- 30,
80 mp.
6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unităţii de asistenţă socială
(personal calificat/persoane asistate) 38/150
6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate îşi pot exprima nemulţumirile
privind serviciile primite.
Procedura prin care persoanele asistate îşi pot exprima nemulţumirile privind
serviciile primite este realizat pe baza unui chestioanr de evaluare a impactului
serviciilor sociale aplicat trimestrial de personalul asociaţiei. La cererea beneficiarului
i se pune la dispoziţie Registrul de Sesizări şi Reclamaţii unde îşi poate exprima
opiniile sau nemulţumile.
7. Resurse umane: de discutat
7.1. Numărul total de personal: 27, din care:
- de conducere:2
- de execuţie: 22
- cu contract individual de muncă:24
- cu contract de voluntariat:5

7.2. Personal calificat în domeniul asistenţei sociale
- 10 îngrijitoare – normă întreagă
- 6 educatoare – normă întreagă
- 2 asistenţi sociali – normă întreagă
- 1 psiholog – normă întreagă
- 2 bucătari – normă întreagă
- 1 asistenta medicala – normă întreagă
7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistenţă
socială: îngrijitori, educatoare, bucătari, psiholog, asistent social, asistent
medical.

8. Date privind coordonatorul unităţii de asistenţă socială:
Numele: Ceuţă prenumele Emilia profesia: sociolog
Funcţia în asociaţie/fundaţie :Manager de Proiect
Angajat cu contract individual de muncă
9. Patrimoniul unităţii de asistenţă socială (Precizaţi valoarea.):
- construcţii
- terenuri

1.030.434,76 lei
286.037,83lei

- alte mijloace fixe 682.007,28 lei
- mijloace de transport 198.285,05 lei
10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenţiei
- 100 de copii din familii defavorizate cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 7 ani vor
beneficia de îngrijire şi asistenţă adecvată vârstei şi necesităţilor specifice lor.
Procesul de socializare şi dezvoltare al copiilor se va realiza într-un climat optim
pentru ca aceştia să poată deveni competitivi în societatea contemporană.
- Creşterea capacităţii de adaptare şi integrare socio-şcolară;
- Explorarea relaţiei dintre nivelul de cultură şi şansele de realizare a obiectivelor
personale;
- Învăţarea responsabilităţii implicate de asigurarea, prin eforturi proprii, a unui nivel
de trai decent;
- Copiii îşi vor însuşi deprinderile de autonomie personală;
- Capacitate mai mare de autogospodărire;
- Sporirea capacităţii de relaţionare dintre copii şi mediul social;
- Reducerea comportamentelor şi a atitudinilor negative a copiilor şi formarea unor
comportamente adecvate vârstei;
- Creşterea pregătirii copiilor privind orientarea şi formarea profesională;

- La finalul proiectului va creşte gradul de socializare şi adaptarea copiilor la
cerinţele mediului educaţional;
- Dezvoltarea independenţei copiilor defavorizaţi din sectorul 6.
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