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DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
SECTOR 6

ASOCIAŢIA CENTRUL CREŞTIN
BUCUREŞTI

PROIECT
CANTINA SOCIALĂ HARUL
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I. PROIECTUL
DESCRIERE:
Cantina Socială Harul prestează servicii sociale gratuite, persoanelor aflate într-o situaţie socio
– economică dificilă și/sau care se confruntă cu diverse probleme medicale. Cantina Socială
funcţionează conform Legii nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social. Acest serviciu este
conceput ca parte a unui pachet de servicii de asistenţă socială, având rolul de serviciu de suport
material în vederea reinserţiei sociale a persoanelor marginalizate sau, în cazul persoanelor
vârstnice, ca serviciu de susţinere în vederea unui minim necesar existenţei.
Titlul: CANTINA SOCIALĂ HARUL
Localizare: Str. Răsăritului nr. 59, cartier Militari, sector 6, București
Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

1.953.672,00

Suma solicitată de la DGASPC
% din costul total al proiectului
Sector 6
1.785.000,00

91,37%

Rezumat:
Durata proiectului
Obiectivele proiectului

Activităţile Cantinei Sociale Harul se desfăşoară pe o perioadă de 12
luni.
 Furnizarea de servicii de cantină socială pentru un număr de 250 de
persoane marginalizate social sau în risc de marginalizare socială,
de pe raza sectorului 6, Bucureşti.
 Distribuirea lunară de pachete de alimente pentru un număr de 150
de persoane marginalizate social, de pe raza sectorului 6.

Parteneri
Grupurile ţintă1

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 6.
1. Persoane vârstnice, selectate potrivit prevederilor art.1, alin. 4 și
art. 3, din Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor
vârstnice.
2. Persoane marginalizate social, selectate potrivit prevederilor art. 49
din HG nr. 1149/2002 (Normele metodologice de aplicare a legii
nr.116/2000 privind prevenirea și combaterea marginalizării
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“Grup ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului.
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sociale).
3. Persoane aflate în risc de marginalizare socială (persoane cu
handicap, persoane beneficiare de venit minim garantat, persoane
fără locuință, etc.).
4. Copii aflați în dificultate (conform prevederilor legii 272/2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului, proveniți din
familii marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare
socială).
Beneficiarii finali2

Beneficiarii finali sunt reprezentaţi de familiile categoriilor de
beneficiari enumerate mai sus.

Rezultatele aşteptate

 Adaptarea şi diversificarea în permanenţă a serviciilor şi
activităţilor la nevoile beneficiarilor;
 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi sănătate a beneficiarilor;
 Creşterea gradului de relaţionare interpersonală;
 Creşterea gradului de acceptare şi incluziune socială;
 Schimbarea mentalităţii comunităţii locale, a opiniei publice cu
privire la situaţia persoanelor cu risc de marginalizare socială.

Principalele activităţi

A. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:
Cantina Socială Harul
Activitatea 1 – Formarea echipei de proiect şi contractarea
personalului
Serviciul Cantina Socială va funcţiona după următoarea structură:
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Manager Proiect

(1 persoană) - normă întreagă

Insp. Res.Umane

(1 persoană) - normă întreagă

Contabil Șef

(1 persoană) - normă întreagă

Asistent Social

(1 persoană) - normă întreagă

Bucătari

(3 persoane) - normă întreagă

Şofer

(2 persoane) - normă întreagă

Magazioner

(1 persoană) - normă întreagă

Asistent Medical

(1 persoană) - normă întreagă

“Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societăţii sau sectorului în ansamblu.
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Activitatea 2 – Informare/promovare proiect în comunitate
Activitatea se va desfășura pe tot parcursul derulării proiectului şi
se va realiza astfel:
- editarea unor pliante informative privind serviciile oferite de
Cantina Socială Harul şi difuzarea lor prin intermediul serviciilor
publice descentralizate de la nivel local, ONG-uri, biserici, ș.a.;
- informarea directă prin intermediul personalului calificat al
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
- realizarea de afişe, autocolante publicitare, etc.
Activitatea 3 – Amenajarea şi dotarea Cantinei Sociale
Pentru sediul cantinei se execută periodic lucrări de amenajare,
reparaţii şi igienizare.
Pentru buna funcţionare a cantinei şi crearea unei ambianțe plăcute
şi primitoare se vor face achiziţiile necesare derulării proiectului,
conform bugetului aprobat.
Activitatea 4 – Identificarea beneficiarilor
Beneficiarii serviciilor de cantină vor fi aleşi în conformitate cu
următoarele prevederi:
 Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului;
 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale;
 Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor
vârstnice;
 HG 1149/2002 (normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării
sociale);
 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap cu modificările şi completările
ulterioare;
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Activitatea 5 – Furnizarea serviciilor de către Cantina Socială
Harul
Cantina socială oferă următoarele servicii sociale:
- pregătirea şi servirea prânzului în limita alocaţiei de hrană
prevăzute în cadrul proiectului, pentru un număr de 250 de
beneficiari;
- pregătirea şi distribuirea lunară de pachete cu alimente pentru 150
de persoane cu situaţii sociale deosebite.
Activitatea 6 – Monitorizarea şi evaluarea proiectului
Monitorizarea va include înregistrarea, prezentarea şi analiza
modului în care au fost furnizate serviciile sociale de către cantină.
Periodic, va fi efectuată o evaluare internă a activităţii cantinei
sociale. Concret, echipa de proiect şi personalul cantinei se vor reuni
pentru analiza activităţii şi discutarea problemelor întâmpinate.
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OBIECTIVE:
Obiectivul general:
- Furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care
pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.

Obiective specifice:
Cantina Socială Harul
1. Furnizarea serviciului de cantină pentru 250 beneficiari;
2. Oferirea de suport psihologic şi social;
3. Acordarea asistenţei sociale beneficiarilor pe toată perioada derulării proiectului;
4. Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către
instituţia noastră;
5. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale acordate prin evaluarea continuă a personalului şi a
nevoilor de formare profesională a acestuia;
6. Distribuirea lunară de pachete de alimente pentru un număr de 150 de persoane
marginalizate social, de pe raza sectorului 6.

Justificare
Relevanţa proiectului faţă de obiectivele Strategiei DGASPC sector 6, Strategia Națională
ANPDC, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Serviciile Asociaţiei Centrul Creştin sunt în concordanţă cu obiectivele Strategiei DGASPC
Sector 6 şi Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 2013, care îşi propune un sistem unitar, integrat şi funcţional de servicii sociale la nivelul
sectorului 6, pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale
unor situaţii, care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, a familiei,
grupurilor ori comunităţilor din municipiul Bucureşti.
Scopul Asociaţiei Centrul Creştin este să asigure un acces echitabil şi nediscriminatoriu al
cetăţenilor din sectorul 6, la servicii şi prestaţii sociale adaptate la nevoile sociale actuale, în
vederea creşterii calităţii vieţii şi promovării principiilor de coeziune şi incluziune socială la
nivelul municipiului Bucureşti, în concordanţă cu standardele naţionale şi europene în domeniu.
Scopul serviciilor sociale ale asociaţiei este de a permite persoanelor şi grupurilor din sectorul
6, să-şi rezolve problemele care apar în cadrul procesului de adaptare la o societate în permanentă
evoluţie, să identifice cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de funcţionare
socială şi să acţioneze în vederea ameliorării condiţiilor economice şi sociale ale categoriilor ţintă.
Proiectul îşi propune să încurajeze şi să organizeze serviciile care utilizează metode specifice
serviciului social şi care contribuie la bunăstarea şi la dezvoltarea indivizilor şi a grupurilor
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marginalizate social în cadrul comunităţii, precum şi la adaptarea lor la mediul social. De
asemenea, se încurajază participarea indivizilor şi a organizaţiilor benevole sau a altor organizaţii
la crearea sau la menţinerea acestor servicii. Principalele categorii de persoane identificate ca
posibile grupuri ţintă ale sistemelor de servicii sociale sunt copiii, tinerii în dificultate şi
delincvenţii juvenili, persoanele cu dizabilităţi, persoanele vârstnice, persoanele dependente de
consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, victimele violenţei în familie, persoanele şi
familiile fără venituri, unele categorii de genul refugiaţilor, imigranţilor, populaţia romă, ș.a.
Schimbările demografice şi sociale au implicaţii majore asupra sistemelor de servicii
sociale. Cele mai mari consecinţe sunt datorate reducerii ratei natalităţii şi fenomenului accentuat
de îmbătrânire a populației. Prin urmare, una din provocările cărora trebuie să le facă faţă un
sistem de servicii sociale, se referă la capacitatea de a asigura servicii de îngrijire, suficiente şi de
calitate, apte să răspundă nevoilor unui număr crescut de persoane vârstnice. De asemenea, trebuie
luat în considerare şi aspectul legat de schimbările de atitudine din cadrul familiei, disponibilitatea
copiilor de a avea grijă de generaţiile mai vârstnice, reducându-se continuu.
Serviciile sociale reprezintă o componentă a sistemului de protecţie socială, aceasta din
urmă fiind un obiectiv impus atenţiei în cadrul proceselor de promovare a incluziunii sociale.
Principiile care stau la baza serviciilor de asistenţă socială ale asociaţiei sunt:
1.

Servicii sociale adaptate nevoilor beneficiarilor: serviciile sociale sunt acordate
beneficiarilor astfel încât aceştia să depăşească situaţia de dificultate.

2.

Participare şi dezvoltare: asociaţia şi persoanele vulnerabile se implică pentru depăşirea
situaţiei de marginalizare socială.

3.

Calitate: serviciile sociale asigură accesibilitate cât mai ridicată, sunt adecvate populaţiei în
nevoie, în funcţie de resursele disponibile.

4.

Servicii integrate: complexitatea nevoilor beneficiarilor necesită acordarea unui set de
servicii multifuncţionale, pe care asociaţia le pune la dispoziţie.

5.

Parteneriat: activează o largă participare a mai multor instituţii, organizaţii, autorităţi,
familie, prieteni, colegi, vecini, alţi reprezentanţi ai societăţii civile, a tuturor actorilor
comunitari, în vederea realizării obiectivelor propuse.

6.

Egalitate de şanse şi nediscriminare: asigurarea de şanse egale în accesul la servicii sociale
şi furnizarea serviciilor sociale, fără nici un fel de discriminare.

7.

Transparenţă şi responsabilitate: beneficiarii servicilor sociale primesc garanţii de claritate
şi transparenţă a procesului decizional şi au proceduri clare în momentul în care doresc să
respingă sau să conteste deciziile.

8.

Monitorizare şi evaluare: monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale este realizată la
toate nivelele, astfel încât să poată fi stabilit gradul de satisfacţie al beneficiarilor faţă de
calitatea serviciilor sociale acordate.

Pe măsura dezvoltării sistemului de servicii sociale ale asociaţiei s-au impus şi alte principii
care au fost luate în considerare:
- Solidaritatea socială: echipa de proiect împreună cu alţi actori sociali participă la sprijinirea
persoanelor care nu îşi pot asigura singure nevoile sociale;
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- Centrarea pe nevoia individuală, a familiei şi comunităţii, având ca obiectiv întărirea şi
dezvoltarea mediilor naturale de viaţă ale persoanelor (familia şi comunitatea). Din această
perspectivă, finalitatea serviciilor sociale este activizarea persoanei prin dezvoltarea
capacităţilor individuale de funcţionare şi o mai bună integrare socială a individului, cât şi
prin realizarea unui mediu social de sprijin;
- Abordarea globală - pornind de la premiza că problemele unei persoane, familii sau
comunităţi sunt interdependente, acestea nu se pot trata separat. Din acest motiv, intervenţia
asistentului social porneşte de la diagnoza bazată pe o înțelegere globală a tuturor
problemelor existente şi, acolo unde este nevoie, intervenţia va fi completată de servicii de
asistență socială de tip specializat;
- Organizare comunitară - necesitatea de eficientizare a serviciilor sociale prin organizarea
unui parteneriat între mai multe instituţii şi ONG-uri;
- Complementaritate - realizată între sistemul public şi cel neguvernamental;
- Lucrul în echipă - bazat pe acţiunea comună a mai multor specialişti din domenii diferite
care pot da răspuns problemelor complexe ale beneficiarilor. Resursele importante ale
activităţii eficiente în echipă sunt suportul reciproc profesional şi uman, consultarea, luarea
împreună a deciziilor cu privire la abordarea fiecărui caz;
- Proximitate: organizarea serviciilor cât mai aproape de beneficiar şi asigurarea unui acces
facil la măsurile de suport necesare; încurajează dezvoltarea unui sistem flexibil, ușor
adaptabil la nevoile persoanei, eficient în condiţii de costuri reduse;
- Diversificarea activităţilor pe măsura creşterii resurselor - sistemul de servicii sociale
reprezintă un cadru instituţional structurat, în care activităţile se diversifică pe măsura
apariţiei de noi probleme sau de noi resurse; diversificarea problematicii necesită crearea
unui management eficient de sistem.
Descrierea grupurilor ţintă şi a beneficiarilor, precum şi a numărului estimat de beneficiari.
Proiectul vizeză un număr de 250 de beneficiari pentru Cantina Harul și 150 de
beneficiari de pachete cu alimente, care aparţin următoarelor grupuri ţintă:
1. Persoane vârstnice:
Persoanele vârstnice, cu domiciliul în sectorul 6, Bucureşti, vor fi selectate potrivit prevederilor
art. 1, alin (4) şi art. 3 din Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, după
cum urmează:
Sunt considerate persoane vârstnice persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de
lege şi se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:
a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane;
b) nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit, pe baza resurselor
proprii;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea nevoilor de
bază;
d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
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e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, din cauza bolii sau a
degradării stării fizice sau psihice.
2. Persoane marginalizate social:
Marginalizarea socială, se defineşte prin poziţia socială periferică, de izolare a indivizilor sau
grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educaţionale şi comunicaţionale ale
colectivităţii; ea se manifestă prin absenţa unui minimum de condiţii sociale de viaţă. (art.3 din
Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale).
Persoanele marginalizate social vor fi selectate potrivit prevederilor art. 49 din H.G.
nr.1149/2002 (Norma metodologică de aplicare a Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale). Persoană marginalizată social este considerată persoana care
beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim
garantat, în condiţiile Legii nr. 416/2001, şi se află în cel puţin două dintre următoarele situaţii:
a)

nu are loc de muncă;

b) nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă;
c)

locuieşte în condiţii improprii;

d) are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii în
întreţinere;
e) este persoană vârstnică, fără susţinători legali;
f)

este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;

g) are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat
ori invaliditate gradul I sau II;
h) a executat o pedeapsă privată de libertate.
3. Persoane aflate în risc de marginalizare socială:
Persoanele aflate în risc de marginalizare socială reprezintă acea categorie de persoane care nu
se încadrează în celelalte categorii menţionate de legislaţia în vigoare (persoane cu handicap,
persoane beneficiare de venit minim garantat, persoane vârstnice) şi care din cauza situaţiei socioeconomice şi medicale, constatate în urma efectuării anchetei sociale, sunt supuse riscului de
marginalizare şi excludere socială.
4. Copii:
Copiii aflaţi în dificultate (cf. prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului) proveniţi din familii marginalizate sau aflate în risc de marginalizare socială,
domiciliate pe raza sectorului 6.
Motivele care au stat la baza selectării grupurilor ţintă şi la identificarea nevoilor sociale şi
constrângerilor acestora
Referindu-ne la beneficiarii vârstnici se remarcă faptul că familiile tinere preferă să locuiască
singure, ritmul lor de viaţă şi activităţile zilnice, neincluzând şi îngrijirea persoanelor vârstnice.
Există şi cazuri în care bătrânii preiau o serie de sarcini casnice ale tinerilor, dar acest lucru se
întâmplă numai în cazul în care persoana vârstnică nu suferă de nici o afecţiune. Şi chiar în cazul în
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care suferă, preferă să renunţe la controlul medical, care presupune cheltuieli din partea familiei,
ceea ce conduce la apariţia unor stări tensionale între membrii familiei.
Dacă bătranul devine dependent, el nu mai este funcţional social şi poate fi îndepărtat
sistematic de familie şi marginalizat. În alte situaţii, locuinţa persoanei vârstnice este utilă tinerilor,
însă prezenţa acesteia devine incomodă şi inevitabil este abandonat sau internat în cămin.
Proiectul Cantina Socială Harul vine în întâmpinarea nevoilor de bază a vârstnicilor prin
procurarea unei mese zilnice bogată în nutrienți esențiali.
O altă categorie vizată, căreia i se adresează acest serviciu, implică copii devaforizați, proveniți
din familii vulenrabile social.
În contextul socio-economic actual, sărăcia şi marginalizarea socială se manifestă în cazul unui
procent semnificativ de copii începând încă cu vârsta timpurie.
Potrivit Memorandumului Comun de Incluziune Socială dintre România şi Uniunea Europeană
(2005), incidenţa sărăciei la copiii cu vârsta sub 15 ani era de 29,9% în 2003. Sărăcia infantilă este
determinată de un număr de factori, printre care: problemele de ocupare profesională ale părinţilor,
inegalităţile în privinţa veniturilor, indemnizaţiile insuficiente şi, în unele cazuri, de lipsa
accesibilităţii unor servicii de îngrijire a copilului. În special părinţii singuri şi familiile cu venituri
mici sunt vulnerabile atunci când serviciile de îngrijire a copilului lipsesc, mamele singure, în
special, sunt obligate să părăsească piaţa muncii, ceea ce duce la situaţii în care ele şi copiii lor abia
reuşesc să subziste din ajutorul social. Pe de altă parte, copiii provenind din astfel de familii sunt
expuşi eşecului educaţional. Copiii din familiile cu un statut socio-economic scăzut sunt mai puţin
predispuşi să îşi dezvolte la acelaşi nivel abilităţile şi capitalul intelectual, față de copiii proveniți
din medii cu statut socio-economic ridicat.
Disponibilitatea serviciilor de îngrijire pe timpul zilei a copiilor ai căror părinţi muncesc sau îşi
caută de lucru rămâne o soluţie urgentă dat fiind nivelul de sărăcie al famililor defavorizate social.
Potrivit Raportului întocmit de UNICEF şi Banca Mondială, dat publicităţii în luna mai 2009,
privind impactul crizei economice asupra sărăciei din România, numărul românilor afectaţi de
sărăcie a ajuns în 2009 la 1,59 milioane, cu 370.000 de persoane mai mult ca în 2008.
Copiii şi tinerii cu vârste cuprinse între 0-14 ani, respectiv 15-24 ani, continuă să prezinte cel
mai ridicat risc al sărăciei în această perioadă de criză. De altfel, aceste categorii reprezintă 43%
din numărul de săraci în 2008 şi în 2009. Experţii UNICEF şi cei ai Băncii Mondiala estimează că
numărul copiilor săraci a crescut în 2009 cu 96.000, de la 256.000 în 2008. Potrivit raportului
din numărul total al populaţiei afectate, 351.000 sunt copii cu vârste între 0 şi 14 ani.
De asemenea, se menţionează că serviciile sociale sunt insuficiente, pentru a proteja efectiv
cei mai mulţi copii în nevoie, chiar şi în condiţii normale, cu atât mai mult în perioada de criză.
Potrivit ONG-ului Serviciul de Ajutor Mobil de Urgenţă Socială, se estimează că numărul
persoanelor fără adăpost este în creştere, ajungând la aproximativ 15.000 la nivelul întregii
ţări, în jur de 5.000 dintre acestea trăind în Bucureşti. Specialiştii organizaţiei neguvernamentale au precizat că pe străzile Capitalei mor anual aproape 300 de persoane fără adăpost,
multe dintre acestea neavând acte de identitate.
Prin programul Cantina Socială se militează şi pentru promovarea, respectarea şi garantarea
drepturilor persoanelor fără adăpost.
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DESCRIEREA DETALIATĂ A ACTIVITĂŢILOR
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:
ACTIVITATEA 1 – Formarea echipei de proiect şi contractarea personalului
Implementarea cu succes a proiectului, impune constituirea echipei de proiect. Pentru
îndeplinirea acestei activităţi de implementare a echipei va fi aprobată organigrama şi statul de
funcţii pentru personalul serviciilor sociale.
La începutul anului 2013, Asociaţia Centrul Creştin îşi va reorganiza activitatea în vederea
eficientizării muncii depuse. Va începe o perioadă de transformări structurale, dar mai ales de
acomodare a personalului cu noi principii, în care respectul faţă de beneficiar este ridicat la rang
de obligativitate.
Compartimentul Resurse umane va efectua următoarele activităţi:
- gestionarea eficientă a resurselor umane, precum şi a relaţiilor de muncă şi perfecţionarea
personalului angajat;
- verificarea şi actualizarea Contractelor de muncă şi a încadrărilor la zi potrivit cu statutul de
personal, care se întocmeşte pe baza statutului de funcţii, aprobat în 2013;
- stabilirea salariilor de bază ale personalului cantinei, în conformitate cu prevederile legale;
- evaluarea personalului din cadrul instituţiei;
- instruirea personalului privind regulamentul de Organizare şi Funcţionare a instituţiei
precum şi Codul Etic, Carta Drepturilor, Planul Strategic şi Planul Anual de Dezvoltare a
serviciilor oferite de cantina socială;
- întocmirea opisurilor pentru dosarele de personal ale angajaţilor;
- urmărirea cursurilor de perfecţionare a personalului;
- verificarea vechimii în muncă şi operarea modificărilor aferente;
- arhivarea documentelor de resurse umane pe anii anteriori.
ACTIVITATEA 2 – Informare/promovare proiect în comunitate
Activitatea se va desfăşura pe tot parcursul derulării proiectului şi se va realiza astfel:
În vederea promovării imaginii Cantinei Sociale Harul, am lansat un site oficial
www.ccb.org.ro. Prin intermediul acestui site avem posibilitatea de a comunica cu persoanele
interesate de activitatea noastră, de a transmite informaţii utile, de a comunica noutăţile legislative,
evenimentele asociaţiei, de a lua pulsul vis-a-vis de calitatea serviciilor prestate.
Promovarea proiectului se va face şi prin editarea unor pliante informative privind serviciile
oferite de asociaţie, precum şi alte asociaţii şi instituţii de profil.
Informarea se va face direct şi prin intermediul funcţionarilor Serviciului Prevenire
Marginalizare Socială, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. De
asemenea, se vor realiza afişe şi autocolante publicitare.
În permanenţă la sediul instituţiei se află un asistent social care acordă informaţii şi consiliere
tuturor solicitanţilor. Astfel, se informează potenţialii beneficiari despre condiţiile şi actele
necesare înscrierii. De asemenea, se direcţionează beneficiarii spre alte servicii sociale existente în
sectorul 6. Se desfăşoară, totodată, o amplă acţiune de identificare a nevoilor beneficiarilor aflați
în situaţie de risc sau marginalizare socială.
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Astfel, munca asistentului social este o muncă de echipă, caracterizată de pluridisciplinaritate,
în încercarea unei abordări integrate a situaţiei copilului, în contextul familiei sale, al comunităţii
din care face parte şi al relaţiilor interpersonale construite de acesta.
Considerăm că în aceste situaţii, o prioritate o reprezintă rezolvarea problemei responsabilităţii
privind supravegherea, creşterea, îngrijirea şi reprezentarea copilului, inclusiv prin luarea unei
măsuri de protecţie specială, respectiv plasamentul (în familia lărgită etc.), măsură aplicabilă
atunci când, după acordarea serviciilor prevăzute în planul de servicii, se constată că menţinerea
copilului alături de părinţii săi nu este posibilă.
Activităţile de informare se regăsesc în toate fazele procesului de consiliere; consilierea poate fi
socială, psihologică, juridică, pentru găsirea unui loc de muncă, etc. Profesioniştii centrului
orientează beneficiarii către alte servicii specializate, după caz.
ACTIVITATEA 3 – Amenajarea şi dotarea spaţiilor necesare desfăşurării serviciilor sociale
Realizarea achiziţiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare este una din priorităţile
compartimentului de achiziţii. Compartimentul de achiziţii publice, în colaborare cu celelalte
compartimente ale cantinei, vor realiza Planul Anual de achiziţii.
ACTIVITATEA 4 – Identificarea beneficiarilor
Cei 250 de beneficiari ai cantinei sociale vor fi aleşi în conformitate cu prevederile Legii nr.
208/1997 privind cantinele de ajutor social.
Pentru un management eficient al cazurilor, asistentul social este încurajat să apeleze la surse
diversificate de informaţie (profesori, poliţişti, ofițeri de probaţiune, vecini, rude, grup de prieteni)
şi să caute profesioniştii şi resursele de care are nevoie în comunitate, în instituţii guvernamentale
pentru a identifica şi a remedia vulnerabilităţile asociate situaţiei copiilor aflați în dificultate sau
pentru a confirma existenţa unui mediu securizat pentru dezvoltarea acestora.
În vederea includerii în acest program social, se va depune o cerere la sediul ACCB – Cantina
Socială Harul, însoțită de următoarele acte, după caz:
-

Copie C.I./BI/CIP;
Copie certificat de naştere;
Copie certificat de căsătorie;
Sentinţa de divorţ şi de încredinţare a minorilor, dacă este cazul;
Adeverinţă pentru elevii aflați în întreținere, din care să rezulte dacă primesc sau nu bursă;
Adeverinţă de venit, cu venitul părinţilor, după caz;
Adeverinţă de la Administraţia Financiară a Sectorului 6, din care să rezulte că nu sunt
plătitori de taxe şi impozite pe venit;
- Alte acte justifificative, după caz.
Pentru persoanele apte de muncă se va adăuga la dosar şi o adeverinţă eliberată de Agenţia
Locală pentru ocuparea Forţei de Muncă sector 6, din care să rezulte că sunt aflate în căutarea unui
loc de muncă.
ACTIVITATEA 5 – Furnizarea serviciilor sociale
Cantina socială oferă următoarele servicii sociale:
- pregătirea şi servirea prânzului, în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legii,
pentru un număr de 250 de beneficiari;
- pregătirea şi distribuirea hranei la domiciliu, pentru persoanele aflate în situaţii deosebite;
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- distribuirea lunară de pachete cu alimente, pentru 150 de beneficiari care nu aparţin
serviciului de cantină socială şi care vor fi selectaţi în condiţii similare cu cele de admitere la
cantina socială.
În cadrul activităților specifice Cantinei Harul, celor 250 de beneficiari li se acordă
consiliere psihologică și socială de către personal calificat în specializarea Psihoterapie Cognitiv Comportamentală și Sociologie, implicat în dezvoltare și formare profesională continuă.
Imaginea beneficiarului este abordată într-o perspectivă pozitivă, în cadrul campaniilor
periodice de informare și mediatizare, susținute de către ACCB.
ACTIVITATEA 6 – Monitorizarea şi evaluarea proiectului
Rezultatele activităţilor serviciilor sociale vor fi evaluate şi măsurate de către reprezentanţii
DGASPC sector 6. În primul rând, se va verifica dacă activităţile sunt cu adevărat îndeplinite, aşa
cum au fost proiectate. Asociaţia CCB va întocmi rapoarte lunare de acordare a seviciilor sociale
și utilizare a finanțării, care vor fi înaintate către DGASPC sector 6.
Monitorizarea va include înregistrarea, prezentarea şi analiza modului în care au fost furnizate
serviciile sociale, de către cantină. Periodic, va fi efectuată o evaluare internă a activităţii cantinei
sociale de către reprezentanţii Asociaţiei. Concret, echipa de proiect şi personalul cantinei se vor
reuni pentru analiza activităţii şi discutarea problemelor întâmpinate.
Se vor întocmi rapoarte de evaluare de către managerul de proiect al asociaţiei şi vor fi înaintate
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 6.
Modalităţile de control periodic al gradului de satisfacţie a beneficiarilor se va face prin
aplicarea chestionarelor de satisfacţie, de către reprezentanţii Serviciului Prevenire Marginalizare
Socială Sector 6.
Metodologia de implementare şi motivele pentru metodologia propusă.
Înscrierea beneficiarilor în programele de servicii sociale derulate de către ACCB, prin
unitatea de asistenţă socială „Cantina Socială Harul”, se realizează în baza evaluarii iniţiale şi/sau
a evaluării complexe, cu respectarea Criteriilor de selecţie a beficiarilor de servicii sociale.
Pentru fiecare din cazurile, care urmează să fie înscrise în programul ACCB, asistentul social
din proiectul Cantina Socială Harul, va primi cererea însoţită de documentele doveditoare, în
vederea completării dosarului social.
Înscrierea beneficiarilor în programele de servicii sociale se va realiza astfel:
Persoanele care solicită servicii de cantină, se vor adresa ACCB printr-o cerere scrisă şi de
asemenea vor prezenta actele necesare înscrierii la acest serviciu. ACCB va transmite cazul
Serviciului Prevenire Marginalizare Socială, printr-o adresă oficială, împreună cu dosarul social
al cazului, care va trebui să conţină atât actele solicitate, cât şi ancheta socială efectuată de
asistentul social din proiectul Cantina Socială Harul.
Responsabilul de caz, numit din cadrul Serviciului Prevenire Marginalizare Socială, va analiza
documentele şi va stabili eligibilitatea persoanei singure/familiei de a accesa acest serviciu,
urmând ca decizia să fie comunicată în scris către ACCB. În baza deciziei comunicată, precum şi
a locurilor disponibile în programul de cantină, ACCB va comunica în scris, Serviciul Prevenire
Marginalizare Socială, data includerii beneficiarului în programul de cantină.
În cazul în care beneficiarul nu se prezintă la cantină sau nu prezintă actele solicitate
trimestrial, conform contractului de servicii, situaţia va fi comunicată în scris Serviciului
Prevenire Marginalizare Socială, în vederea sistării programului de acordare a serviciilor de
cantină, urmând ca decizia să fie comunicată ACCB.
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Lunar, se va efectua verificarea dosarelor/famiilor beneficiare ce urmează a fi reevaluate, de
către reprezentanţii Serviciului Prevenire Marginalizare Socială, în vederea stabilirii măsurii de
menţinere sau sistare din programul de cantină socială.
Trimestrial şi la încetarea acordării serviciilor sociale, responsabilii ACCB vor întocmi un
raport de reevaluare pentru fiecare beneficiar.
Proceduri pentru evaluare internă/externă
Pentru a urmări eficienţa obiectivelor stabilite, este nevoie de o monitorizare permanentă şi de
evaluarea rezultatelor activităţilor întreprinse. Monitorizarea serviciului se realizează prin
întocmirea de rapoarte lunare de către reprezentanţii comisiei de evaluare, din cadrul 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.

Descrierea rolului şi participării diferiţilor actori (parteneri locali, grupuri ţintă,
autorităţi locale, etc.) precum şi motivele pentru care le-au fost desemnate aceste roluri.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a susţinut extinderea
parteneriatului de tip public-privat, cu ACCB din anul 2009.
Avantajele acestui parteneriat pot fi evaluate atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ.
Axaţi pe domenii specifice de intervenţie, autorităţile locale au o mai bună expertiză în ceea ce
priveşte modalităţile optime de acordare a serviciilor, instrumente de evaluare adaptată şi
modalităţi eficiente de inserţie socială a persoanelor aflate în dificultate.
Parteneriatul dintre DGASPC Sector 6 şi Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti pentru
derularea proiectului de Cantină Socială este de o deosebită importanţă pentru serviciul de
asistenţă socială, contribuind astfel la diminuarea gradului de marginalizare şi dezvoltarea
modalităţilor de reinserţie socială.
Dintre partenerii fideli ai proiectului social mai amintim: Biserica Harul, Asociaţia Adunările
lui Dumnezeu din Romania, Universitatea Biblică, etc.
Echipa proiectului:
Manager Proiect
Insp. Res.Umane
Contabil Șef
Asistent Social
Bucătar
Şofer
Asistent Medical
Magazioner

(1 persoană) - normă întreagă
(1 persoană) - normă întreagă
(1 persoană) - normă întreagă
(1 persoane) - normă întreagă
(3 persoane) - normă întreagă
(2 persoane) - normă întreagă
(1 persoană) - normă întreagă
(1 persoană) - normă întreagă
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Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente
etc.)
Spaţiul în care se susţine serviciul de cantină socială:
-

sală de mese: 226, 50 mp
bucătărie: 30, 8 mp
depozit alimente: 29, 60 mp
centrala termică: 40 mp
birou asistent social: 15,50 mp
sală de întâlniri cu beneficiari: 245 mp

Echipamentele cantinei sociale:
-

oală marmită
cuptor profesional
dulapuri frigorifice
frigidere
mașini de gătit cu patru ochiuri
mese şi scaune
veselă, tacâmuri, ș.a.

Pentru derularea proiectului vor fi asigurate condiţiile igienico sanitare prin efectuarea
deratizărilor la nivelul blocului alimentar şi a celorlalte spaţii destinate serviciului de cantină.
Echipa de bucătari va stabili un mod de lucru eficient prin asigurarea circuitului la toate fazele
procesului de pregatire şi servire a mesei.
Durata şi planul de acţiune
Semestrul I
Prima lună de implementare a proiectului
Cantina Socială Harul
Formarea echipei de proiect şi contractarea personalului
 această activitate va fi finalizată în prima lună de implementare a proiectului.
Informare/ promovare proiect în comunitate
Această activitate se va desfăşura pe tot parcursul proiectului
Se vor tipări şi distribui în comunitate pliante, afişe, etc.
Amenajarea şi dotarea spaţiilor destinate serviciilor sociale
Toate lucrările de amenajare, reparaţii şi igienizare pentru buna funcţionare a serviciilor sociale
şi crearea unei ambianțe plăcute şi primitoare se impun finalizate până la sfârşitul primei luni de
implementare a proiectului.
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Identificarea beneficiarilor
În prima lună se vor finaliza dosarele de înscriere pentru beneficiarii noi, identificaţi până în
prezent.
Furnizarea serviciilor sociale
- servirea unei mese zilnice pentru 250 de persoane, distribuirea lunară a 150 de pachete cu
alimente.
Monitorizarea şi evaluarea proiectului
Monitorizarea serviciului de cantină se va face prin intermediul rapoartelor de monitorizare
lunară, de către reprezentanţii DGASPC Sector 6.
Alte activităţi oferite de către Asociaţia CCB :
 serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale beneficiarilor;
 Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” va fi deschis pe parcursul acestei luni pentru
activităţile creative, de socializare şi petrecere a timpului liber;
 încheierea de parteneriate cu organizaţii care desfăşoară activităţi în sfera serviciilor sociale;
 încheierea de contracte de voluntariat cu persoane doritoare să activeze în sfera serviciilor
sociale;
 Consiliere juridică, socială şi psihologică;
 Asistenţă medicală şi farmaceutică.
A doua lună de implementare a proiectului
Cantina Socială Harul
Activităţi constante:
Informare/ promovare proiect în comunitate
Vor avea loc vizite din partea reprezentanţilor mass media.
Identificarea beneficiarilor
Se vor soluţiona cererile de înscriere pentru noii beneficiari ai cantinei.
Furnizarea serviciilor sociale:
- servirea unei mese zilnice pentru 250 de persoane, distribuirea lunară a 150 de pachete cu
alimente.
Monitorizarea şi evaluarea proiectului
Alte activităţi oferite de asociaţie:
 serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale beneficiarilor;
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 Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” pentru activităţile creative, de socializare şi petrecere
a timpului liber;
 încheierea de parteneriate cu organizaţii care desfasoară activităţi în sfera serviciilor
sociale;
 încheierea de contracte de voluntariat cu persoane doritoare să activeze în sfera servicilor
sociale;
 consiliere juridică, socială şi psihologic;
 asistenţă medicală şi farmaceutică.
A treia lună de implementare a proiectului
Cantina Socială Harul
Activităţi constante:
 informare/promovare proiect în comunitate;
 identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. (Plan de servicii) pentru fiecare beneficiar;
 furnizarea serviciilor: servirea unei mese zilnice pentru 250 de persoane, distribuirea
lunară a 150 de pachete cu alimente;
 monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Alte activităţi oferite de asociaţie:





campanie stradală a distribuirii mărţișoarelor;
2 campanii în vederea strângerii şi distribuirii produselor alimentare;
serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere a beneficiarilor;
Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” pentru activităţile creative, de socializare şi petrecere
a timpului liber;
 sărbătorirea primăverii cu doamnele beneficiare, cu ocazia zilei de 1 şi 8 Martie;
 Consiliere juridică, socială şi psihologică;
 Asistenţă medicală şi farmaceutică.
A patra lună de implementare a proiectului
Cantina Socială Harul
Activităţi constante:
 informare/promovare proiect în comunitate;
 identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar;
 furnizarea serviciilor sociale: servirea unei mese zilnice pentru 250 de persoane,
distribuirea lunară a 150 de pachete cu alimente;
 monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Alte activităţi oferite de asociaţie:
 serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale beneficiarilor;
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 înmânarea de pachete beneficiarilor cu ocazia sărbătorii Sfintelor Paşte;
 Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” pentru activităţile creative, de socializare şi petrecere
a timpului liber;
 asistenţă medicală şi farmaceutică;
 consiliere juridică, socială şi psihologică.

A cincea lună de implementare a proiectului
Cantina Socială Harul
Activităţi constante:
 informare/promovare proiect în comunitate
 identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar
 furnizarea serviciilor sociale: servirea unei mese zilnice pentru 250 de persoane,
distribuirea lunară a 150 de pachete cu alimente;
 monitorizarea şi evaluarea proiectului
Alte activităţi oferite de către asociaţie:





serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere a beneficiarilor;
organizarea unui curs de calificare pentru beneficiari;
curs de perfecţionare pentru membrii echipei;
Atelierul de lucru ,,Maini Iscusite” pentru activităţile creative, de socializare şi petrecere
a timpului liber;
 consiliere juridică, socială şi psihologică;
 asistenţă medicală şi farmaceutică.
A şasea lună de implementare a proiectului
Cantina Socială Harul
Activităţi constante:
 informare/promovare proiect în comunitate;
 identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar;
 furnizarea serviciilor sociale: servirea unei mese zilnice pentru 250 de persoane, distribuirea
lunară a 150 de pachete cu alimente;
 monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Alte activităţi oferite de către asociaţie:
 sărbătoarea zilei copilului – 1 Iunie;
 serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere a beneficiarilor;
 organizarea unor întâlniri de dezbatere între parteneri, beneficiari reprezentanţi ai instituţiei
şi a altor instituţii din domeniu;
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 dezvoltarea continuă a cunoştinţelor culinare şi îmbunătăţirea/obţinerea de certificate care să
ateste competenţele angajaţilor cantinei;
 Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” pentru activităţile creative, de socializare şi petrecere a
timpului liber;
 consiliere juridică, socială şi psihologică;
 asistenţă medicală şi farmaceutică.
Semestrul II
A şaptea lună de implementare a proiectului
Cantina Socială Harul
Activităţi constante:




informare/promovare proiect în comunitate;
identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar;
furnizarea serviciilor sociale: servirea unei mese zilnice pentru 250 de persoane, distribuirea
lunară a 150 de pachete cu alimente;
monitorizarea şi evaluarea proiectului.



Alte activităţi oferite de către asociaţie:







serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere a beneficiarilor;
în cursul lunii vor fi atraşi sponsori care să doneze alimente şi haine pentru beneficiari;
încheierea de parteneriate cu organizaţii care desfășoară activităţi în sfera serviciilor
sociale;
consiliere juridică, socială şi psihologică;
asistenţă medicală şi farmaceutică;
activităţi în afara asociaţiei (colaborare cu ONG-uri şi alte instituţii, ateliere de lucru,
programe educaţionale pe diverse teme, schimburi de experienţă, stagii de mobilitate).

A opta lună de implementare a proiectului
Cantina Socială Harul

Activităţi constante:
 informare/promovare proiect în comunitate;
 identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar;
 furnizarea serviciilor sociale: servirea unei mese zilnice pentru 250 de persoane, distribuirea
lunară a 150 de pachete cu alimente;
 monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Alte activităţi oferite de către asociaţie:
 serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale beneficiarilor;
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 Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” va fi deschis pentru activităţile creative, de socializare
şi petrecere a timpului liber;
 perfecţionarea profesională a asistenților sociali în cadrul unor programe de instruire;
 consiliere juridică, socială şi psihologică;
 asistenţă medicală şi farmaceutică.
A noua lună de implementare a proiectului
Cantina Socială Harul

Activităţi constante:
 informare/promovare proiect în comunitate;
 identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar;
 furnizarea serviciilor sociale: servirea unei mese zilnice pentru 250 de persoane, distribuirea
lunară a 150 de pachete cu alimente;
 monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Alte activităţi oferite de către asociaţie:
 serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere a beneficiarilor;
 Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” pentru activităţile creative, de socializare şi petrecere a
timpului liber;
 consiliere juridică, socială şi psihologică;
 asistenţă medicală şi farmaceutică.

A zecea lună de implementare a proiectului
Cantina Socială Harul

Activităţi constante:


informare/promovare proiect în comunitate;
 identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar;
 furnizarea serviciilor de către cantină: servirea unei mese zilnice pentru 250 de persoane,
distribuirea lunară a 150 de pachete cu alimente;
 monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Alte activităţi oferite de către asociaţie:
 serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale beneficiarilor;
 Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” pentru activităţile creative, de socializare şi petrecere
a timpului liber;
 strângerea de fonduri pentru sărbătorile de iarnă;
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 consiliere juridică, socială şi psihologică;
 asistenţă medicală şi farmaceutică.
A unsprezecea lună de implementare a proiectului
Cantina Socială Harul

Activităţi constante:
 informare/promovare proiect în comunitate;
 identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar;
 furnizarea serviciilor de către cantină: servirea unei mese zilnice pentru 250 de persoane,
distribuirea lunară a 150 de pachete cu alimente;
 monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Alte activităţi oferite de către asociaţie:
 serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere a beneficiarilor;
 Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” pentru activităţile creative, de socializare şi petrecere
a timpului liber;
 strângerea de fonduri pentru sărbătorile de iarnă;
 consiliere juridică, socială şi psihologică;
 asistenţă medicală şi farmaceutică.
A doisprezecea lună de implementare a proiectului
Cantina Socială Harul
Activităţi constante:
 informare/promovare proiect în comunitate;
 identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar;
 furnizarea serviciilor sociale: servirea unei mese zilnice pentru 250 de persoane, distribuirea
lunară a 150 de pachete cu alimente;
 monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Alte activităţi oferite de către asociaţie:
 serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere a beneficiarilor;
 Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” pentru activităţile creative, de socializare şi petrecere a
timpului liber;
 cu ocazia sărbătorilor de iarnă se va amenaja artistic clădirea cantinei;
 înmânarea de pachete beneficiarilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă;
 consiliere juridică, socială şi psihologică;
 asistenţă medicală şi farmaceutică.
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REZULTATE AŞTEPTATE
Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă / beneficiarilor
 Pentru cele 400 de persoane marginalizate social (250 de persoane care beneficiază de
cantină socială și 150 de persoane care beneficiază lunar de pachete cu alimente) sunt
preconizate următoarele rezultate:










îmbunătăţirea sănătăţii şi condiţiei sociale pentru 250 persoane marginalizate social.
îmbunătăţirea situaţiei familiilor cu venit mic /fără venit şi capacităţii lor de a-şi întreţine
familiile /copiii;
reducerea crizei financiare a bătrânilor (prin economisirea banilor pentru mâncare, creșterea
posibilității de plată a utilităților, etc.);
crearea unui mediu de colaborare cu organizaţiile non-profit, pentru susţinere socială;
creşterea gradului de relaţionare interpersonală, de socializare;
creşterea gradului de acceptare socială şi incluziune în viaţa normală a societăţii;
creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate şi a familiilor acestora;
schimbarea mentalităţii comunităţii locale, a opiniei publice cu privire la situaţia persoanelor
cu risc de marginalizare socială ;
crearea unui mediu de colaborare cu organizaţiile non-profit pentru susţinere, colaborarea cu
alte departamente sociale ale ONG–urilor prin promovarea accesării informaţiei, prezentarea
şi discutarea problemelor critice, împărtăşirea informaţiei profesionale;

Sustenabilitate
Aspectul financiar
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 și 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.
Nivel instituţional
Cantina va funcționa și după finalizarea proiectului, prin atragerea de noi finanțări, noi
sponsori. În acest sens, trebuie identificate elementele ce vor permite structurilor create prin
actualul proiect, să continue activitățile specifice.
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BUGETUL PROIECTULUI ( Vezi ANEXA B)
SOLICITANTUL
1.

IDENTITATE
Denumirea legală completă :

Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti

Acronim :

ACCB

Numărul de înregistrare legal

COD Fiscal:4772798, Data
atribuirii:14.10.1993,
Data eliberării:25.09.2008

Naţionalitate:

România

Statut legal

Asociaţie

Adresă oficială:

Str. Răsăritului, Nr. 59, Sector 6, Bucureşti

Adresă poştală:

OP 76-132, Bucureşti, Sector 6

Număr de telefon: prefixul ţării + prefixul
oraşului + număr

004- 021.777.07.95; 0722.356.625

Număr de fax: prefixul ţării + prefixul
oraşului + număr

004-021. 777.07.95

Adresa de e-mail:

mmceuta@yahoo.com

Website:

www.ccb.org.ro

Persoana de contact în cadrul
proiectului:

Preşedinte: Dr. Ioan Ceuţă

Adresa de email a persoanei de contact:

mmceuta@yahoo.com,

DETALII DESPRE BANCĂ
Cod fiscal 4772798, Cont: RO84BRDE410SV21795004100, Banca BRD Militari.
DESCRIEREA SOLICITANTULUI
Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti se prezintă ca serviciul de asistenţă socială, 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, fiind implicată în implementarea
diferitor proiecte sociale.
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.
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Asociaţia Centrul Creştin București este într-adevăr o opţiune: 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 București oferă posibilitatea întregii
comunităţi să-şi asume responsabilitatea solidarităţii lor cu societatea în care trăiesc.
Misiunea Asociaţiei Centrul Creştin Bucureşti.
Asociaţia Centrul Creştin București îşi valorifică misiunea prin următoarele acţiuni:
a) a scoate la lumină în conştiinţa oamenilor necesitatea de a se implica în servicii sociale
comunitare;
b) a oferi celor marginalizaţi posibilitatea de a se reintegra în societate şi a propune soluţii
pentru apărarea demnităţii şi a drepturilor omului;
c) 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 București 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 și
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.
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 Resurse
Numărul de personal angajat cu normă întreagă pe categorii
Manager Proiect

(1 persoană) - normă întreagă

Insp. Res.Umane

(1 persoane) - normă întreagă

Contabil Șef

(1 persoană) - normă întreagă

Asistent Medical

(1 persoană) - normă întreaga

Asistent Social

(1 persoană) - normă întreagă

Bucătari

(3 persoane) - normă întreagă

Şofer

(2 persoane) - normă întreagă

Magazioner

(1 persoană) - normă întreagă

Echipamente şi birouri
Descrierea spaţiului în care se susţine serviciul de cantină socială:
- sală de mese - 226, 50 mp;
- bucătărie - 30, 8 mp;
- depozit alimente - 29, 60 mp;
- centrala termică - 40 mp;
- sală de întâlniri - 245 mp;
- birou asistent social – 15,50 mp.
Alte resurse relevante (de exemplu, voluntari, organizaţii asociate, reţele care pot contribui
la implementare).
Voluntarii Asociaţiei se implică activ în programele ACCB şi desfăşoară diverse activităţi,
cum ar fi distribuirea de îmbrăcăminte, alimente etc; sau se implică în organizarea campaniilor de
strângere de fonduri.
De asemenea, voluntarii străini urmează cursuri de limbă română pentru o mai bună integrare
în comunitate.
Voluntarii îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de voluntariat, semnat de către
părţile implicate în proiect - ACCB, ca organizaţie coordonatoare şi de găzduire, pe de o parte,
voluntarul şi organizaţiile de trimitere, de cealaltă parte. Pe lângă activităţile din cadrul serviciilor
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sociale voluntarii străini învaţă să socializeze şi să înveţe cât mai multe lucruri despre cultura
României, iar rolul ACCB în cadrul acestei activităţi este de găzduire şi coordonare.
Asociaţia oferă voluntarilor următoarele oportunităţi:

-

Posibilitatea de a lucra într-un mediu competent alături de profesionişti cu formare în
Sociologie, Psihologie, Terapie Sistemică, Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală, etc.;
participarea gratuită la trainingurile şi workshopurile desfăşurate de asociaţie;
sesiuni saptămânale, gratuite de coaching şi/sau de consiliere psihologică;

-

acces la resursele de informare (literatură de profil, reţea de contacte, etc.) ale asociaţiei;

-

experienţă profesională pentru completarea CV-ului personal, prin participarea la activităţi
profesionale în domeniile: Sociologie, Psihologie, Psihoterapie, Training, Management şi
Implementare de Proiect, etc.

-

Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru ACCB,
necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare,
flexibilitate în luarea deciziilor.
ACCB stăpâneşte arta de a şti să facă o schimbare, de a găsi moduri optime pentru a atinge un
scop, de a conduce efectiv resursele disponibile pentru a-şi atinge scopul, de a identifica just
competenţele persoanelor implicate în proiect şi de a le utiliza corespunzător, de a combina
atitudini, abordări şi tehnici ce se aplică la o gamă largă de sarcini.
Pentru proiectul social, Cantina Socială Harul a încheiat parteneriate cu organizaţii
neguvernamentale, care au experienţă în oferirea de servicii sociale: Fundaţia Clinică Medicală
Uşa Deschisă, Hand H. Media S.RL, Help Ministries România. Acestea au identificat noi
beneficiari ai cantinei din rândul persoanelor aflate în dificultate, cărora le-au oferit sprijin la
întocmirea dosarelor necesare.
Preşedinte,
Dr. Ioan Ceuţă
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PROIECT BUGET “CANTINA SOCIALĂ HARUL” 2013

Nr.
crt.
CAP I
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
3
4
5

Titlu cheltuială

Nr.
pers.

Durata

Cheltuieli persoane
asistate (1+5) din care
Cheltuieli de personal
Manager Proiect
(1 persoană)
Insp.Resurse Umane
(1 persoană)
Contabil Șef
(1 persoană)
Asistent Social
(1 persoană)
Asistentă Medicală
(1 persoană)
Bucătari (3 persoane)
Șofer (2 persoane)
Magazioner
(1 persoană)
Dotări – obiecte de
inventar
Utilaje și echipamente
Reparații și
modernizări
Contribuție DGASPC
S6 – dif.cost mediu

250
adulți

12 luni

Cost/
pers/
lună
300
lei/adult

Unitate

Cost
unitate

Taxe

Cost total
2013

Contribuţie
DGASPC
2013

Contribuţie
CCB 2013

Procent
DGASPC
%

Procent
ACCB
%

1.053.672,00

900.000,00

153.672,00

85,42%

14,58%

342.528,00

188.856,00

153.672,00

55,14%

44,86%

lună

4.277,00

1.217,00

65.928,00

0,00

65.928,00

0,00%

100,00%

lună

2.847,00

809,00

43.872,00

0,00

43.872,00

0,00%

100,00%

lună

2.847,00

809,00

43.872,00

0,00

43.872,00

0,00%

100,00%

lună

1.820,00

509,00

27.948,00

27.948,00

0,00

100,00%

0,00%

lună

1.740,00

487,00

26.724,00

26.724,00

0,00

100,00%

0,00%

lună
lună

4.356,00
3.032,00

1.220,00
849,00

66.912,00
46.572,00

66.912,00
46.572,00

0,00
0,00

100,00%
100,00%

0,00%
0,00%

lună

1.348,00

377,00

20.700,00

20.700,00

0,00

100,00%

0,00%

lună

150.000,00

150.000,00

0,00

100,00%

0,00%

lună

100.000,00

100.000,00

0,00

100,00%

0,00%

lună

500.000,00

500.000,00

0,00

100,00%

0,00%

711.144,00

711.144,00

0,00

100,00%

0,00%

lună

59.262,00
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6

(hrană, energie el.,
gaze, apă, canal, sal.,
ubrizare, telefon,
internet, mat.sanitare
și de curățenie,
pachete,
chelt.transport, etc.)
250 persoane
Cheltuieli cu pachetele
pentru 150 persoane

lună

11.250,00

Cheltuieli
neprevăzute 5%
TOTAL GENERAL
7

135.000,00

135.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00%

1.953.672,00

1.785.000,00

168.672,00

91,37%

PREŞEDINTE ,

DIRECTOR GENERAL

ASOCIAŢIA CENTRUL CREŞTIN BUCUREŞTI,

DGASPC Sector 6

IOAN CEUŢĂ

MARIUS LĂCĂTUŞ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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100,00
%
8,63%

