Fundatia „SURORILE CLARISE ALE SFANTULUI SACRAMENT”
Braila, Bd.Al.I.Cuza, nr. 210, judeţ Braila tel. 0239619510,
Cod fiscal nr. 14182689, Cont bancar RO40BACX 00000045 3285 8000
deschis la Banca Unicredit Tiriac Bank Suc. Braila,

====================================================
I. Date despre asociaţie/fundaţie/cult recunoscut în România, acreditat ca furnizor de
servicii sociale potrivit legii
1. Denumirea:
Fundaţia, Surorile Clarise ale Sfântului Sacrament, acreditat ca furnizor de servicii sociale
potrivit legii 197/2012, cu sediul în Municipiul Brăila, Bd.ul Al.Ioan-Cuza nr.210, județul
Brăila, tel.0239619510,
2. Dobândirea personalităţii juridice:
Hotărârea din data de 17.08.2001, pronunţată de Judecatoria Braila in Dosarul 9774/2001.
Certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii –Certificatul nr. 2 din
4.09.2001.
3. Codul fiscal nr. 14182689, emis de Ministerul Finantelor din data de 20.09.2001.
4. Nr. contului bancar RO83 BACX 0000 0045 3285 8002, deschis la Banca Unicredit , cu
sediul în Braila, Calea Calarasilor nr. 15.
5. Date personale ale preşedintelui fundaţiei acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit
legii:
Numele Pistiean prenumele Nicoleta, domiciliul in localitatea Brăila, Bd-ul Al.I.Cuza
nr.210, județul Brăila, tel. 0760777244.
6. Date personale ale responsabilului financiar al fundaţiei acreditat ca furnizor de servicii
sociale potrivit legii
Numele Pistiean prenumele Nicoleta, domiciliul in localitatea Brăila, Bd-ul Al.I.Cuza
nr.210, județul Brăila, tel. 0760777244
II. Experienţa fundaţiei acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii în domeniul
serviciilor de asistenţă socială.
Fundatia are 18 ani de activitate.
1. Proiecte derulate în ultimele 12 luni:
I. Titlul proiectului :” Conventii nr.27076-28.12.2018, 27077-28.12.2018, 11530--31.05.2019
şi 11529-483-31.05.2019”.
Anul: 2018-2019
Parteneri în proiect:Consiliul Local Municipal Braila prin Directia de Asistenta Socială
Brăila.
Natura parteneriatului : Convenţii de servicii
Descrierea pe scurt a proiectului: cooperarea in vederea prevenirii separarii copilului de
familia sa precum si protectia copilului lipsit temporar sau definitiv de protectia parintilor sai
prin asigurarea serviciilor specializate in cadrul Centrului rezidential si a Centrului de zi.

II.Titlul proiectului :” Protocol de colaborare 274- 13.11.2018-24182/19.11.2018”
Anul: 2018-2019
Parteneri în proiect:Directia de Asistenta Socială Brăila.
Natura parteneriatului : parteneriat
Descrierea pe scurt a proiectului: cooperarea in vederea sporirii colaborării interinstituţionale
in drectia incluziunii sociale si sporirea calităţii vieţii prin educarea şi formarea persoanelor
defavorizate din cartierul Lacul Dulce al Mun.Brăila.
III. Titlul proiectului :Prevenirea consumului de droguri. Protocol nr.4892482-25.01.2018.
Anul: 2018-2019
Parteneri în proiect:Agentia Nationala Antidrog–Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere
Antidrog Braila
Natura parteneriatului : parteneriat public-privat
Descrierea pe scurt a proiectului : colaborare la realizarea cursurilor FRED pentru beneficiarii
centrului de zi si rezidential.
IV. Titlul proiectului : Acord de parteneriat 09/26.03.2018-83-26.03.2018
Parteneri in proiect: Centrul European de Informare si Dezvoltare Brăila
Anul: 2018-2023
Natura parteneriatului : public -privat
Descrierea pe scurt a proiectului :Colaborarea in vederea organizării şi desfăşurării de
activităţi instructiv-educative in cadrul Proiectului Naţional ,,Educaţia Alternativă,,.
V. Titlul proiectului : Curs de caligrafie
Parteneri in proiect: profesor Dragoş Alexandru
Anul: 2018
Natura parteneriatului : privat
Descrierea pe scurt a proiectului :6 beneficiari ai centrului de zi si din centrul rezidential au
urmat acest curs pentru a-si cultiva pasiunea pentru caligrafie.
VI. Titlul proiectului : Caritas di Sassari-Missione Romania,,
Parteneri in proiect: Arhidioceza Sassari, Caritas Diocesana.
Anul: 2017-2020
Natura parteneriatului : privat
Descrierea pe scurt a proiectului :colaborarea in vederea promovarii voluntariatului si
educatiei, un grup numeros de voluntari din Italia a venit in timpul vacantei in mijlocul
nostru.
VII. Titlul proiectului : Acord de parteneriat
Parteneri in proiect: Biblioteca Judeţeană ,,Panait Istrati ,,
Anul: 2019-2020
Natura parteneriatului: public-privat.
Descrierea pe scurt a proiectului: parteneriatul are ca obiectiv cooperarea in vederea
desfasurarii de activitati ludice, schimbul de experienta, dezvoltarea relatiilor interpersonale
in randul copiilor institutionalizati.
VIII. Titlul proiectului : Protocol de colaborare
Parteneri in proiect: Centrul de detenţie Braila-Tichilesti.
Anul: 2017-2019

Natura parteneriatului: public-privat.
Descrierea pe scurt a proiectului: Proiectul isi propune sa intareasca lagaturile dintre cele
doua organizatii prin susţinerea unor proiecte educative pentru o colaborarea efectiva in
beneficiul minorilor rezidenti in aceste centre.
IX. Titlul proiectului : „Acord de colaborare 17605-11.05.2018”
Parteneri in proiect: Consiliul Judetean Brăila prin DGASPC Brăila.
Anul: 2018-2019
Natura parteneriatului: entitate publica-organism privat.
Descrierea pe scurt a proiectului: sprijinirea copiilor aflati in centrul rezidenţial al Fundatiei.
X. Titlul proiectului : „#acasă,,
Parteneri in proiect:Associazione di Promozione Sociale M.A.V.I. Italia
Anul: 2018-2020
Natura parteneriatului: entitate publica-organism privat.
Descrierea pe scurt a proiectului: sprijinirea beneficiarilor aflati in centrele Fundatiei prin
desfăşurarea de activităţi impreuna cu voluntarii italieni pentru promovarea unui stil de viata
caritabil si in servicliul umanităţii.
XI. Titlul proiectului : „ Stagiu formativ,,
Parteneri in proiect:Universitatea de studii din Milano-Bicocca
Anul: 2018-2020
Natura parteneriatului: entitate publica-organism privat.
Descrierea pe scurt a proiectului: sprijinirea beneficiarilor aflati in centrele Fundatiei prin
desfăşurarea de activităţi impreuna cu studenţii Universităţii partenerere.
XII. Titlul proiectului : „ Supervizare profesională,,
Parteneri in proiect:Centrul de formare si evaluare in asistenţă socială
Anul: 2018-2019
Natura parteneriatului: privat.
Descrierea pe scurt a proiectului: sprijinirea beneficiarilor aflati in centrele Fundaţiei prin
supervizarea şi evaluarea personalului direct implicat in activitatea de servicii sociale.
2. Venituri totale din ultimele 12 luni: 01.09.2018-30.08.2019= 870 486,70 lei.
3. Cheltuieli cu serviciile de asistenta socială din ultimele 12 luni:
(01.09.2018-30.08.2019) = 804 850,36 lei.
3^1. Cheltuieli totale în ultimele 12 luni: 903 993,17lei.
4. Fundaţia desfăşoară servicii de asistenta socială:
- la nivel local municipiul Braila,
- la nivel de judeţ: judeţul Braila.
1. Unitatea de asistenţă socială:
- denumirea Fundatia Surorile Clarise ale Sfântului Sacrament
- tipul de unitate CENTRUL de ZI
2. Sediul unităţii de asistenţă socială Bd.Al.I.Cuza nr.210,Brăila, Jud.Brăila, tel.
0239619510 .
3. Justificarea unităţii de asistenţă socială în raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă
socială ale comunităţii:

- descrieţi problemele sociale existente în comunitate şi, dacă este posibil, oferiţi date
cantitative şi calitative ale acestora;
Problemele sociale identificate in comunitatea braileana se circumscriu celor identificate la
nivel national si combatute prin aprobarea Strategiei Naţionale pentru protecţia şi promovarea
drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi Planul operaţional pentru implementarea
Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 20142016, au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014.
In concret, problemele se refera la situatiile de risc cu care se confrunta tot mai multi copii,
cresterea numarului de copii in stare de dificultate, familii defavorizate, cu o situaţie materială
precară, copii ai caror parinţi sunt plecaţi la muncă în străinatate, sau cu părinţi ce au probleme
deosebite de sănătate, calitatea scăzuta a vieţii in familiile cu venituri mici si nu in ultimulrand
abandonul şcolar datorat fie plecarii parintilor in strainatate, fie dezorganizarii familiiei sau
veniturilor mici.
Alţi furnizori de servicii de asistenţă socială existenţi în comunitate, precum şi tipul
serviciilor acordate cu care fundatia colaboreaza
Directia de Asistenta Sociala Braila, din cadrul Consiliului Local Municipal
Braila, B.-dul Al.Ioan Cuza, nr. 134, care are competenta pe raza municipiului;
Presteaza
Servicii sociale pentru persoanele varstnice;
Servicii sociale pentru persoanele fara venituri:
- masa calda la cantina de ajutor social
Serviciul social pentru asistarea persoanelor cu handicap:
- intocmirea dosarului pentru angajarea asistentului personal.
Servicii sociale privind protectia copilului
2. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, cu sediul in Braila, str.
Aleea Ghioceilor nr.1, cu competenta pe raza municipiului Braila, dar si a judetului Braila,
aflata in subordinea Consiliului Judetean Braila;
I. SERVICII DEZVOLTATE IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI
A. Servicii de zi
B. Servicii rezidentiale
C. Servicii de tip familial
II. SERVICII DEZVOLTATE IN DOMENIUL PROTECTIEI PERSOANEI ADULTE CU
HANDICAP
A. Servicii de zi
B. Servicii rezidentiale
III.SERVICII ALTERNATIVE
3. Caminul pentru Persoane Varstnice "Lacu Sarat";
Consiliere psihologica, Asistenta medicala si ingrijire, Socializare si Petrecere a Timpului
Liber, Gazduire pe perioada nedeterminata
4. Fundaţia Lumina Brăila;
Consiliere sociala, găzduire temporara, Centru de primire in regim de urgenta pentru femei,
mame si copii abuzaţi in familie "Casandra" - Serviciul - Primire si găzduire temporara,
Centrul de primire in regim de urgenta pentru femei, mame si copii abuzaţi in familie, Menaj
la domiciliu, Asistenta medicala si ingrijire,Educare, Socializare si petrecerea timpului liber,
5. Căminul pentru persoane varstnice Sfinţii Apostoli Petru si Pavel
Consiliere psihologica, Asistenta medicala si îngrijire, Găzduire pe perioada nedeterminata

6. Asociatia "Speranta" Braila; servicii pentru Copii si Adulti cu Handicap psihic
7. Asociatia de Binefacere Diaconia;
Gazduire pe perioada nedeterminata
8. Organizatia pentru copii si adulti cu nevoi speciale TREBUIE - Filiala Braila;
Recuperare, Integrare / Reintegrare, Activitati si servicii de consiliere si informare
9. Fundatia Pro - Homini Braila;
Socializare si petrecere a timpului liber
10. Fundatia Surorile Clarise ale Sfantului Sacrament; Suport emotional si dupa caz
consiliere psihologica, Educare, Socializare si petrecere a timpului liber,
Gazduire pe perioada nedeterminata, Reintegrare familiala si comunitara,consiliere
psihologica pentru copil si familie,
11. Fundatia MATTEO;
Preparare si distribuire a hranei
12. Fundatia Sfantul Spiridon - Steaua Magica;
Preparare si distribuire a hranei
13. Asociatia Nationala Mutuala Romania - Franta Louis Pasteur;
activitati de identificare a nevoii sociale individuale, familiale si de grup
14. Caminul pentru persoane varstnice Sf. Nicolae;
Consiliere psihologica, Asistenta medicala si ingrijire, Gazduire pe perioada nedeterminata
15. Centrul de Asistenta Paleativa " Sfanta Maria" Braila, Baldovinesti;
Gazduire temporara, Servicii de ingrijire paleativa cu asistent medical, Psihoterapie cu
psiholog
Problemele sociale cărora le răspund serviciile de asistenţă socială acordate de unitatea
de asistenţă socială.
Serviciile furnizate de Fundaţia noastră răspund obiectivelor de combatere a riscului
de excluziune socială a copiilor care provin din familii cu probleme sociale prin oferirea
serviciilor specifice Centrului de zi familiilor cu risc de separare din cauza condiţiilor materiale
precare.
Pentru Centrul de zi grupul ţintă, respectiv beneficiarii direcţi, îl constituie copii ce se află în
familie in risc de separare de părinţi, proveniţi din familii defavorizate, cu o situaţie materială
precară, copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, sau cu părinţi ce au probleme
deosebite de sănătate, copii victime ale violentei in familie sau fara adapost. Centrul oferă
servicii pentru un număr de 24 copii si răspunde nevoii de sprijinire a acestor grupuri
defavorizate prin oferirea de servicii de suport in vederea integrarii sociale, integrarii scolare,
prevenirii abandonului şcolar prin servicii de consiliere pentru copii si familie, sprijin material
prin furnizarea de hrană,adapost şi materiale de igiena pe durata zilei.
Beneficiarii indirecti sunt familiile copiilor care benficiază de servicii si comunitatea locală.
4. Serviciile de asistenţă socială acordate:
Centrul de zi furnizează servicii de educare, ingrijire personala si supraveghere, consiliere
psihologica pentru copil si familie, recuperare, socializare si petrecere a timpului liber,
reintegrare familiala si comunitara. La varsta pentru clasele 0-4, copii sunt extrem de
vulnerabili, neputand lupta singuri pentru a obtine educatie, hrana, ingrijire. Uneori lupta se
duce chiar cu membrii familiei din care face parte copilul, care nu sunt interesti de cresterea
calitatii vietii copiilor, nu se preocupă in a promova un model parental pozitiv prin
neimplicarea in câmpul muncii.
Serviciul este de un real folos copiilor, ale căror vieti se imbunatatesc prin asigurarea in mod
constant a hranei corespunzatoare, desfasurarea de activitati adecvate varstei lor, ingrijirii
personale acordate prin furnizatrea de produse de igiena, haine.

5. Date despre persoanele asistate:
5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în municipiul Braila.
5.2. Numărul de persoane asistate: 24
5.3. Criterii de selecţionare a persoanelor asistate :
Copii din familii cu venituri mici sau defavorizate, cu varsta intre 6-10 ani care frecventează
clasele 0-IV al unităţilor de învăţământ, cu o situaţie materială precară, copii ai căror părinţi
sunt plecaţi la muncă în străinătate sau cu părinţi ce au probleme deosebite de sănătate, victime
ale violentei in familie, repartizati prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Brăila. Părinţii
trebuie să obţina venituri din muncă sau sa nu fie apti din punct de vedere medical sa presteze
activităţi.
6. Descrierea unităţii de asistenţă socială:
6.1. Funcţionează din anul 2009.
6.2. Descrierea proiectului de sprijin şi integrare socială în baza căruia se acorda serviciile de
asistenta socială.
Sprijinul semenilor noştri si integrarea sociala este insasi raţiunea de a fi a Fundaţiei.
Proiectul de sprijin si integrare sociala prevede desfasurarea activitatii prin implementarea de
proiecte prin care serviciile oferite sa mareasca capacitatea societatii de a furniza protectia
sociala necesara prin intermediul Centrului de Zi. Consideram ca locul acestor copii este la
scoala, ca educatia este singura sansa de a scapa de saracie si ca exemplul personal este cel
mai puternic stimulent pentru dezvoltarea copiilor. Sprijinul concret acordat familiilor din
care provin copii este conturat in primul rând de contributia noastră la educatia si dezvoltarea
armonioasa a copiilor, ingrijirea lor acesti ani pentru cazul in care familia nu poate asigura
cele necesare. Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să frecventeze şcoala şi să-şi dezvolte
aptitudinile şi abilităţile proprii pentru profesiile/ocupaţiile potrivite, în raport cu nivelul de
dezvoltare, cunoştinţele dobândite, nevoile şi interesele proprii. Benficiarii centrelor noastre
vor beneficia si in anii urmatori de servicii sociale de calitate prin intermediul Fundatiei.
LUNA SEPTEMBRIE – Animalele de talie mică din pădurile de foioase
Dezvoltare personală:
Clubul de știință:
Atelierele handmade:
Activități de relaxare prin muzică și pictură;
Activități diverse:
Concurs de ghicitori;
Tolba cu povești terapeutice;
Calculatorul, prietenul nostru.
LUNA OCTOMBRIE – Animalele de talie mare din pădurile de foioase
Dezvoltare personală: Gestionarea emoțiilor,Despre rezolvarea problemelor și
conflictelor
Experiment științific;
Detectivul de cuvinte – domeniul animale din pădurile de foioase și curiozități despre
acestea.
Atelierele handmade:
Activități de relaxare: Vizionare film, rebusuri și labirinturi; plimbare în Grădina
Mare și jocuri distractive.
Activități diverse:
Excursie.
LUNA NOIEMBRIE - Animale de companie
Dezvoltare personală: Relațiile de grup;Despre prietenie și acceptare.
Clubul de știință:Vizionare documentare despre animalele de companie;

Activitate practică: colaj de toamnă; confecționarea de ornamente și decorațiuni
pentru întâmpinarea iernii;
Activități de relaxare: relaxare prin muzică și karaoke;concurs de mandale,clubul de
lectură.
Activități diverse: mici bucătari – gătim împreună un desert;discutăm și învățăm
despre igienă, clubul magicienilor – învățăm trucuri de magie.
LUNA DECEMBRIE - Animale din pădurile de conifere
Dezvoltare personală: despre egoism, bucurie și speranță.
Clubul de știință: vizionare documentare despre animalele din pădurile de conifere;
Atelierele handmade:confecționarea de ornamente și felicitari pentru Crăciun;
Activități de relaxare:învățăm și cântăm colinde; tolba cu povești terapeutice.
Activități diverse: scriem scrisori lui Moș Crăciun; realizăm împreună cu părinții
decorațiuni pentru împodobit bradul; tombolă cu surprize în așteptarea lui Moș Crăciun.
LUNA IANUARIE – Animale polare
Dezvoltare personală: despre dificultățile școlare și dezinteresul față de sarcinile
școlare Experimente științifice.
Atelierele handmade,
Clubul de lectură.
Activități diverse:vizionare film; învățăm despre alimentație sănătoasă;
LUNA FEBRUARIE
Dezvoltare personală: despre abandonul în fața unor greutăți; despre lipsa motivației
de a învăța.
Atelierele handmade: confecționăm mărțișoare pentru întâmpinarea primăverii,
pregătim felicitări pentru mame.
Activități de relaxare: dezlegăm rebusuri și labirinturi; jocuri de masă;
Tolba cu povești terapeutice.
Activități diverse: calculatorul – prietenul nostru;
LUNA MARTIE – INSECTELE, vestitoarele primăverii
Dezvoltare personală: despre teamă și recunoașterea greșelilor.
Experimente științifice.
Atelierele handmade: realizăm decorațiuni de primăvară; confecționăm flori din
diverse materiale;
Activități de relaxare:
Activități diverse: ieșim împreună la cofetărie;
Plimbări și jocuri în Grădina Mare;
Vizită la Biblioteca Județeană.
LUNA APRILIE – animale din ogradă
Dezvoltare personală: despre încrederea în forțele proprii; despre cum ne putem
motiva pentru a atinge un scop.
Clubul de știință
Vizionare documentare;
Ne pregătim de Paște și mergem împreună la biserică;
Plimbări și jocuri în Grădina Mare și Parc Monument;
Micii Bucătari – gătim împreună un desert;
Calculatorul – prietenul nostru.
LUNA MAI – insectele, prietenele florilor
Dezvoltare personală: despre manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a
atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți.
Atelierele handmade: colaj flori 3D; colaj de primăvară cu insecte;

Realizăm vaze de flori din sticle; confecționăm flori din sârmă plușată, hârtie
creponată și materiale textile.
Activități de relaxare:
Activități diverse: excursie la Constanța;
Plimbări și jocuri în Grădina Mare și Parc Monument.
LUNA IUNIE - Păsări
Dezvoltare personală: despre stima de sine;
Clubul de știință
Atelierele handmade:colaje de vară;confecționăm păsări din diverse materiale.
Activități de relaxare: Vizionare film Cinema, concurs de mandale;
Activități diverse: plimbări și jocuri în Grădina Mare; sărbătorim Ziua Copilului cu o ieșire la
pizza.
IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE - Animale marine și dinozauri
Dezvoltare personală: în explorarea emoțiilor.
Clubul de știință
Experimente științifice.
Atelierele handmade:
Jocuri libere și de masă;
Trucuri de magie;
Detectivii de cuvinte.
Activități diverse:
•
Curs înot;
•
Plimbări și jocuri în Grădina Mare și Parc Monument;
•
Ateliere desfășurate la Biblioteca Județeană;
•
Curs tenis;
•
Excursie (Dinoparc Râșnov, Antipa București);
•
Curs lb. Italiană;
•
Artă dramatică – pregătim o piesă de teatru;
•
Excursie bonus pentru cei cu rezultate deosebite ( Zoo + McDonalds)
•
Tabara la Predeal
Activitatile mai sus propuse se vor desfasura in colaborare atat cu institutii private si de stat
din tara si din strainatate cat si cu voluntarii comunitatii locale si din Italia.
6.3. Parteneri în proiect şi natura parteneriatului:
I.Titlul proiectului :” Convenţia nr. 11530-482-31.05.2019”.
Parteneri în proiect:Consiliul Local Municipal Braila prin Directia de Asistenta Socială
Brăila.
Natura parteneriatului : Convenţii de servicii
Descrierea pe scurt a proiectului: cooperarea in vederea prevenirii separarii copilului de
familia sa precum si protectia copilului lipsit temporar sau definitiv de protectia parintilor sai
prin asigurarea serviciilor specializate in cadrul Centrului de zi.
II.Titlul proiectului :” Protocol de colaborare 274- 13.11.2018-24182/19.11.2018”
Parteneri în proiect:Directia de Asistenta Socială Brăila.
Natura parteneriatului : parteneriat
Descrierea pe scurt a proiectului: cooperarea in vederea sporirii colaborării interinstituţionale
in drectia incluziunii sociale si sporirea calităţii vieţii prin educarea şi formarea persoanelor
defavorizate din cartierul Lacul Dulce al Mun.Brăila.
III. Titlul proiectului : Acord de parteneriat 09/26.03.2018-83-26.03.2018
Parteneri in proiect: Centrul European de Informare si Dezvoltare Brăila

Natura parteneriatului : public -privat
Descrierea pe scurt a proiectului :Colaborarea in vederea organizării şi desfăşurării de
activităţi instructiv-educative in cadrul Proiectului Naţional ,,Educaţia Alternativă,,.
IV. Titlul proiectului : Caritas di Sassari-Missione Romania,,
Parteneri in proiect: Arhidioceza Sassari, Caritas Diocesana.
Natura parteneriatului : privat
Descrierea pe scurt a proiectului :colaborarea in vederea promovarii voluntariatului si
educatiei, un grup numeros de voluntari din Italia a venit in timpul vacantei in mijlocul
nostru.
V. Titlul proiectului : Acord de parteneriat
Parteneri in proiect: Biblioteca Judeţeană ,,Panait Istrati ,,
Natura parteneriatului: public-privat.
Descrierea pe scurt a proiectului: parteneriatul are ca obiectiv cooperarea in vederea
desfasurarii de activitati ludice, schimbul de experienta, dezvoltarea relatiilor interpersonale
in randul copiilor institutionalizati.
VI. Titlul proiectului : Protocol de colaborare
Parteneri in proiect: Centrul de detenţie Braila-Tichilesti.
Natura parteneriatului: public-privat.
Descrierea pe scurt a proiectului: Proiectul isi propune sa intareasca lagaturile dintre cele
doua organizatii prin susţinerea unor proiecte educative pentru o colaborarea efectiva in
beneficiul minorilor rezidenti in aceste centre.
VII. Titlul proiectului : „#acasă,,
Parteneri in proiect:Associazione di Promozione Sociale M.A.V.I. Italia
Natura parteneriatului: entitate publica-organism privat.
Descrierea pe scurt a proiectului: sprijinirea beneficiarilor aflati in centrele Fundatiei prin
desfăşurarea de activităţi impreuna cu voluntarii italieni pentru promovarea unui stil de viata
caritabil si in servicliul umanităţii.
IX. Titlul proiectului : „ Stagiu formativ,,
Parteneri in proiect:Universitatea de studii din Milano-Bicocca
Natura parteneriatului: entitate publica-organism privat.
Descrierea pe scurt a proiectului: sprijinirea beneficiarilor aflati in centrele Fundatiei prin
desfăşurarea de activităţi impreuna cu studenţii Universităţii partenerere .
X. Titlul proiectului : „ Supervizare profesională,,
Parteneri in proiect:Centrul de formare si evaluare in asistenţă socială
Natura parteneriatului: privat.
Descrierea pe scurt a proiectului: sprijinirea beneficiarilor Fundaţiei prin supervizarea şi
evaluarea personalului direct implicat in activitatea de servicii sociale.
XI. Titlul proiectului : „ Acord de parteneriat,,
Parteneri in proiect: Asociatia Clubul de turism Proilavia Braila
Natura parteneriatului: privat.
Descrierea pe scurt a proiectului: sprijinirea beneficiarilor la deprinderea unui stil de viata
săanăatos, promovand miscarea in aer liber.
Proiectele pentru alte parteneriate ce urmează a fi desfasurate in anul 2020 sunt in curs de
elaborare.
6.4. Acordarea serviciilor de asistenta socială:
6.4.1. Instrumente de lucru utilizate sunt prevăzute de ORDINUL Nr. 27/2019 din 3 ianuarie
2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi
destinate copiilor (anchete sociale, planificare de caz, fise de evaluare etc.)

Dosarul Beneficiarului si separat se intocmeste Dosarul de servicii al copilului care conţine: fişa de evaluare/reevaluare şi/sau documentele aferente evaluării situaţiei copilului; programul personalizat de intervenţie al beneficiarului; - fişa de servicii, aferentă programului
personalizat de intervenţie al beneficiarului - planurile/programele individualizate elaborate
pe domenii de intervenţie (educaţie, integrare etc.); - fişele de monitorizare ale aplicării
programului personalizat de intervenţie al beneficiarului; - rapoarte trimestriale, după caz.
Fisa de evaluare-reevaluare,programul personalizat de interventie(PPI) cu anexa de orientare,
după caz.
Programul educational- se elaboreaza anual
Evaluare psihologica- la intrarea in centru si periodic (la 3 luni ) sau ori de cate ori este cazul,
Planificare logoped se elaborează anual – plan de interventie logoped, daca e cazul.
Fise de evaluare - conform procedurilor interne
Chestionare privind gradul de satisfacţie al beneficiarilor si părinţi,
Raport de intrevedere cu familia .
Raport de monitorizare lunară pluridisciplinar, realizat de întreaga echipă .
6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenta socială .
În cadrul Centrului aparţinând Fundaţiei, opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de
maturitate, precum şi ale familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil sunt
solicitate şi luate în considerare în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect
pe copii. Fiecare copil/tânăr este încurajat şi sprijinit să participe la desfăşurarea activităţilor
din cadrul serviciului şi să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de
maturitate. Cazurile de abuzuri sau incidente serioase se consemnează in registrul special
ţinut în acest scop.
Registrul de sugestii si reclamatii se verifică lunar de catre o persoană desemnată de
conducerea societăţii.
Periodic, beneficiarii (atât copii cât şi părinţii), completează chestionare pentru evaluarea
gradului de satisfacţie.
6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta socială: 6.4.3. Date tehnice
referitoare la unitatea de asistenta sociala:
a) în cazul unităţii care asista persoanele la sediul acesteia:
- suprafaţa locuibilă / persoana asistată: 46 mp;
- condiţii de cazare, numărul de persoane/dormitor –nu este cazul.
Pentru centrul de zi sunt alocate următoarele spaţii:
Numarul persoanelor in camera este maxim 6 copii la 1 adult. Centrul deţine 4 spatii destinate
studiului care sunt dotate cu mese, scaune, colt de joacă cu toate dotarile necesare, un spatiu
educativ. Fiecare spatiu este dotat cu un dulap pentru materilele educative , complet echipat
cu toate tipurile de materiale necesare desfăşurării activităţilor propuse.
Fiecare camera are baie proprie, dotata complet cu: closet, bideu, chiuveta,dus/cada, accesorii
sanitare, dulap cu oglinda.
- condiţii de petrecere a timpului liber: curte pentru petrecerea timpului in aer liber, spatii
de lectura, laborator informatica, sala de jocuri de 110mp, sala de vizionare TV; sala
multimedia dotată cu proiector, TV, etc, zona de studiu, zona de relaxare.
- condiţii de comunicare cu exteriorul: poarta de acces electromagnetica,dotata cu
videointerfon si camera de supraveghere conectata la telefon. Comunicarea cu familiile
copiilor se face direct, prin vizitare.
Fundaţia detine un număr de telefon fix, o linie pentru fax, adresa de email, conexiune
internet.
- condiţii de servire a mesei: masa se serveşte in sala de mese special amenajata (88mp), cu
un număr de 4 copii la masa. Fundaţia are un bucătar profesionist angajat care pregăteşte

hrana in condiţii de maxima igiena.Bucataria este dotată complet, exista o zona penttru
spălatul vaselor,debara, spatiu frig.
- alte condiţii în funcţie de tipul de servicii de asistenta socială acordate: cabinet psihologic
dotat conform standardelor, cabinet medical, cabinet pentru logopedie, spaţiu pentru
spălătorie si calcatorie.
- exista o sala aflata la dispozitia angajaţilor, dotata cu birouri, scaune , claculator,
imprimanta, in care acestia pot lucra si planifica activităţile, la care se adaugă o sală destinată
întâlniriilor (meeting room)
-grupurile sanitare: 1la 6 persoane asistate;
- 1 lavabou la 6 persoane asistate;
- 1 dus/cada la 6 persoane asistate;
Pe hol, in spatiile comune exista la fiecare nivel grupuri sanitare complet amenajate in
număr de (3).
- condiţiile de preparare şi servire a hranei : Hrana se prepara la sediul fundaţiei in spaţiul
special amenajat. Bucătăria este dotata cu utilaje si ustensile moderne, din inox, deţine utilaje
frig, spatii de păstrare a alimentelor special amenajate, igienice, ce corespund normelor
sanitare. Hrana se serveste in vesela adecvata. Bucataria este dotata cu masina de spalat vase
industriala, cuptor , cuptor cu microunde.
6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unităţii de asistenta socială (personal
calificat/persoane asistate)
8 pers/24 copii
6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate îşi pot exprima nemulţumirile privind serviciile
primite:
Reclamaţie adresata direct Directorului Fundaţiei,
Registrul de sugestii si reclamaţii,
Reclamaţia adresată DAS sau oricăror autorităţi competente.
7. Resurse umane:
7.1. Numărul total de personal: 15 din care:
- de conducere 3
- de execuţie 12
- cu contract individual de munca 8;
- cu convenţie civilă de prestări de servicii 5;
- voluntariat : 2 din care 1 persona vârstnică.
7.2. Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate
auxiliar. Se completează pentru fiecare funcţie:
Funcţia/profesie/ocupaţie/calificare/încadrarea în Clasificarea ocupaţiilor din România
(şase caractere):
a) 1PSIHOLOG- studii superioare- cod COR 263411
b) 1ASISTENT SOCIAL-studii superioare-cod COR 263501
c) 2EDUCATOR SPECIALIZAT-medii/superioare-cod COR 531203
d) 2PEDAGOG SOCIAL- studii medii/superioare-cod COR 341202
e) 1LOGOPED-studii superioare-cod COR 226603
f)1AJUTOR DE BUCATAR - clasificare COR = 941101
g) 2MENAJERA - clasificare COR =911101
7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistenţă socială:
- număr 11.
Responsabilităţi:

- psiholog: suport emoţional si consiliere psihologica, consiliere psihologica pentru copil si
familie, pentru a promova adaptarea si dezvoltarea pe plan personal, social, educational sau
ocupational.
-logpedul : gestioneaza si trateaza tulburarile fizice care afecteaza auzul uman, vorbirea,
comunicarea si capacitatea de inghitire. Recomanda dispozitive de corectie sau terapii de
reabilitare pentru probleme cum ar fi pierderea auzului, tulburari de vorbire, precum si
probleme senzoriale si neuronale si, de asemenea, ofera consiliere privind siguranta auzului si
o comunicare mai buna, elaboreaza programe de inerventie pentru probleme de limbaj,
-asistentul social : ofera indrumare si consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor,
comunitatilor si organizatiilor ca raspuns la dificultatile personale si sociale. Acestia ajuta
clientii sa dezvolte abilitati si sa aiba acces la resursele si serviciile-suport necesare pentru a
raspunde problemelor aparute din cauza saraciei, dependentei, comportamentului infractional
si delicvent si problemelor de alta natura din familie care afecteaza integritatea familiei.
- pedagogul social: Principala atribuţie a pedagogului social este organizarea comunã a vieţii
şi activitãţii cotidiene, cu indivizi separaţi sau cu grupuri. Astfel pedagogul social completeazã
sau înlocuieşte parţial funcţii ale familiei.Sarcina pedagogilor sociali constã în special în
crearea, respectiv dobândirea de premise pentru satisfacerea nevoilor primare umane în
planurile: fizic,sufletesc şi intelectual pentru beneficiari, educare sociala si pedagogica,
socializare si petrecerea timpului liber,
- educatorul : Educatorul desfăşoară în principal următoarele activităţi:
susţinerea dezvoltării limbajului copilului, crearea contextului cotidian de stabilitate
emoţională a copilului, acordarea îngrijirilor necesare copilului, realizarea educaţiei
specializate a copilului, susţinerea integrării copilului în viaţa socială, asigurarea menţinerii
relaţiilor cu familia copilului, menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor, planificarea
activităţii, educare, petrecerea timpului liber, supraveghere.
8. Date privind coordonatorul unităţii de asistenta socială:
Numele: PISTIEAN
Prenumele NICOLETA
SORA /profesia:Absolvent al studiilor superioare.
Funcţia în fundaţie: DIRECTOR
Angajat cu contract individual de munca/convenţie civilă de prestări de servicii
VOLUNTARIAT
9. Patrimoniul unităţii de asistenta socială (Precizaţi valoarea.): Conform Balanţei la
31.12.2018.
- construcţii 2.770.294 lei
- terenuri 123.765 lei
- alte mijloace fixe 689096 lei
- mijloace de transport 317 954 lei.
10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenţiei
Rezultatele preconizate in urma acordării subvenţiei sunt: pentru 24 beneficiari direcţi
ai serviciilor preconizăm mentinerea si imbunatatirea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor
prin diversificarea activităţii, creşterea calităţii condiţiilor oferite, respectarea standardelor de
calitate minime obligatorii. Rezultatele şcolare ale copiilor s-au imbunatatit vizibil, aşa cum
reiese din evaluarile facute de către lucrătorii centrului, relaţia cu familia sau cu parintele in
cazul familiilor monoparentale se imbunatateste, parintele având astfel posibilitatea realizarii
unor castiguri materiale prin prestarea muncii in orele in care copilul este in siguranta si
ingrijit sau posibilitatea realizarii muncilor gospodaresti, reparatii, curatenie, etc.

Copii au fost inclusi in toate programele desfasurate de Fundatie, inclusiv in excursii
sau tabere, programe de voluntariat in care au avut fie calitatea de beneficiar fie de voluntari.
Acordarea subvenţiei va crea premizele întăririi legăturilor create intre ONG si
entităţile Publice prin parteneriatele anterioare, in baza cărora Fundaţia a acordat timp de 18
ani servicii de calitate. Totodată va deschide noi oportunitati de încheiere de parteneriate,
crescând gradul de implicare al Fundaţiei in comunitatea locala pe domeniul sau de acţiune.
Cele mai frumoase fotografii adunate in timpul anului

Pentru anul urmator ne propunem sa:

PLANIFICARE ACTIVITATI
SEPTEMBRIE 2019 – AUGUST 2020
OBIECTIVE:
dezvoltă abilităților socio-emoționale;
facilitarea integrării copilului în grupuri sociale;
creșterea capacității de a dezvolta și menține relații interumane specific vârstei;
dezvoltarea deprinderilor sociale și de gestionare a timpului liber;
îmbogățirea cunoștințelor;
valorificarea potențialului propriu;
dezvoltarea creativității și gândirii pozitive.

ANUL DESCOPERIRII ANIMALELOR
LUNA SEPTEMBRIE – Animalele de talie mică din pădurile de foioase
 Dezvoltare personală:
 Identificarea emoțiilor și recunoașterea acestora;
 Jocuri pentru exprimarea emoțiilor.
 Clubul de știință:
 Vizionare documentare despre animalele de talie mică ce trăiesc în pădurile de
foioase;
 Experiment științific.
 Atelierele handmade:
 Activitate practică: colaj arici;
 Realizarea unor decorațiuni specifice anotimpului de toamnă.
 Activități de relaxare:
 Relaxare prin muzică și pictură;
 Concurs de mandale.
 Activități diverse:
 Concurs de ghicitori;
 Tolba cu povești terapeutice;
 Calculatorul, prietenul nostru.
LUNA OCTOMBRIE – Animalele de talie mare din pădurile de foioase
26 oct. – 3 noi. – vacantă școlară

 Dezvoltare personală:
 Gestionarea emoțiilor
 Despre rezolvarea problemelor și conflictelor
 Clubul de știință:
 Vizionare documentare despre animalele de talie mare ce trăiesc în pădurile de
foioase;
 Experiment științific;
 Detectivul de cuvinte – domeniul animale din pădurile de foioase și curiozități
despre acestea.
 Atelierele handmade:
 Activitate practică cu frunze de toamnă;
 Decorațiuni realizate cu materiale din natură;
 Activitate practică – peisaj cu flori de toamnă;
 Confecționare singuri un animal drag mână.
 Activități de relaxare:
 Vizionare film;
 Rebusuri și labirinturi;
 Calculatorul- prietenul nostru;
 Plimbare în Grădina Mare și jocuri distractive.
 Activități diverse:
 Jocuri de masă;
 Despre educație: De ce învăț? Cum învăț?
 Tolba cu povești;
 Calculatorul, prietenul nostru;
 Excursie.
LUNA NOIEMBRIE - Animale de companie
 Dezvoltare personală:
 Relațiile de grup;
 Despre prietenie și acceptare.
 Clubul de știință:
 Vizionare documentare despre animalele de companie;
 Experiment științific.
 Atelierele handmade:
 Activitate practică: colaj de toamnă;
 Confecționarea de ornamente și decorațiuni pentru întâmpinarea iernii;
 Pregătim ghetuțe făcute de noi pentru Moș Nicolae.
 Activități de relaxare:
 Relaxare prin muzică și karaoke;
 Concurs de mandale;
 Relaxare prin pictură - diverse tehnici;
 Clubul de lectură.
 Activități diverse:






Mici bucătari – gătim împreună un desert;
Discutăm și învățăm despre igienă;
Calculatorul, prietenul nostru;
Clubul magicienilor – învățăm trucuri de magie.

LUNA DECEMBRIE - Animale din pădurile de conifere
23 Dec- 3 Ian – VACANȚĂ (21 dec- 12 ian – vacanța școlară)
 Dezvoltare personală:
 Despre egoism, bucurie și speranță.
 Clubul de știință
 Vizionare documentare despre animalele din pădurile de conifere;
 Experiment științific.
 Atelierele handmade:
 Confecționarea de ornamente și felicitari pentru Crăciun;
 Realizăm decorațiunipentru cei dragi;
 Activități de relaxare:
 Concurs de mandale;
 Învățăm și cântăm colinde;
 Tolba cu povești terapeutice.
 Activități diverse:
 Scriem scrisori lui Moș Crăciun;
 Realizăm împreună cu părinții decorațiuni pentru împodobit bradul;
 Tombolă cu surprize în așteptarea lui Moș Crăciun.
LUNA IANUARIE – Animale polare
(21 dec- 12 ian – vacanța școlară)
 Dezvoltare personală:
 Despre dificultățile școlare și dezinteresul față de sarcinile școlare.
 Clubul de știință
 Vizionare documentare despre animale polare
 Experimente științifice.
 Atelierele handmade:
 Colaj animale polare;
 Jucării confecționate din diverse materiale.
 Activități de relaxare:
 Concurs de mandale;
 Relaxare prin pictură și muzică;
 Clubul de lectură.
 Activități diverse:
 Vizionare film;
 Învățăm despre alimentație sănătoasă;
 Calculatorul – prietenul nostru.
LUNA FEBRUARIE
 Dezvoltare personală:









 Despre abandonul în fața unor greutăți;
 Despre lipsa motivației de a învăța.
Clubul de știință
 Vizionare documentare;
 Experimente științifice.
Atelierele handmade:
 Confecționăm mărțișoare pentru întâmpinarea primăverii;
 Realizare flori și decorațiuni de primăvară;
 Pregătim felicitări pentru mame.
Activități de relaxare:
 Dezlegăm rebusuri și labirinturi;
 Relaxare prin muzică și pictură;
 Jocuri de masă;
 Tolba cu povești terapeutice.
Activități diverse:
 Vizionare film;
 Calculatorul – prietenul nostru;
 Clubul micilor magicieni – învățăm trucuri de magie.

LUNA MARTIE – INSECTELE, vestitoarele primăverii
 Dezvoltare personală:
 Despre teamă și recunoașterea greșelilor.
 Clubul de știință
 Vizionare documentare;
 Experimente științifice.
 Atelierele handmade:
 Colaj insecte și flori de primăvară;
 Realizăm decorațiuni de primăvară;
 Confecționăm flori din diverse materiale;
 Realizăm brățări și scrisori personalizate pentru ziua mamei.
 Activități de relaxare:
 Vizionare film;
 Relaxare prin muzică și karaoke;
 Jocuri de masă;
 Relaxare prin pictură.
 Activități diverse:
 Ieșim împreună șa cofetărie;
 Calculatorul – prietenul nostru;
 Plimbări și jocuri în Grădina Mare;
 Vizită la Biblioteca Județeană.
LUNA APRILIE – animale din ogradă
13 apr – 20 apr – VACANȚA (4 apr -21 apr – vacanța școlară)
 Dezvoltare personală:
 Despre încrederea în forțele proprii;

 Despre cum ne putem motiva pentru a atinge un scop
 Clubul de știință
 Vizionare documentare;
 Experimente științifice.
 Atelierele handmade:
 Colaj cu iepurași, ouă încondeiate și puișori;
 Realizăm decorațiuni pentru Paște.
 Activități de relaxare:
 Relaxare prin muzică și pictură;
 Concurs de mandale;
 Jocuri de identificare obiecte și diferențe, rebusuri și labirinturi.
 Activități diverse:
 Ne pregătim de Paște și mergem împreună la biserică;
 Plimbări și jocuri în Grădina Mare și Parc Monument;
 Micii Bucătari – gătim împreună un desert;
 Calculatorul – prietenul nostru.
LUNA MAI – insectele, prietenele florilor
 Dezvoltare personală:
 Despre manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive
față de sine și față de ceilalți.
 Clubul de știință
 Vizionare documentare;
 Experimente științifice.
 Atelierele handmade:
 Colaj flori 3D;
 Colaj de primăvară cu insecte;
 Realizăm vaze de flori din sticle;
 Confecționăm flori din sârmă plușată, hârtie creponată și materiale textile.
 Activități de relaxare:
 Jocuri de masă;
 Relaxare prin muzică și pictură;
 Micii magicieni – învățăm trucuri de magie.
 Activități diverse:
 Excursie Constanța;
 Calculatorul – prietenul nostru;
 Plimbări și jocuri în Grădina Mare și Parc Monument.
LUNA IUNIE - Păsări
 Dezvoltare personală:
 Despre stima de sine;
 Clubul de știință
 Vizionare documentare;
 Experimente științifice.
 Atelierele handmade:

 Colaje de vară;
 Confecționăm păsări din diverse materiale.
 Activități de relaxare:
 Vizionare film Cinema;
 Concurs de mandale;
 Jocuri de masă.
 Activități diverse:
 Calculatorul – prietenul nostru;
 Plimbări și jocuri în Grădina Mare;
 Sărbătorim Ziua Copilului cu o ieșire la pizza.
IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE - Animale marine și dinozauri
Doua saptamani de vacanta
 Dezvoltare personală:
 În explorarea emoțiilor.
 Clubul de știință
 Vizionare documentare;
 Experimente științifice.
 Atelierele handmade:
 Colaje și decorațiuni.
 Activități de relaxare:
 Concurs de mandale;
 Relaxare prin muzică și pictură;
 Jocuri libere și de masă;
 Trucuri de magie;
 Detectivii de cuvinte.
 Activități diverse:
 Curs înot;
 Calculatorul – prietenul nostru;
 Plimbări și jocuri în Grădina Mare și Parc Monument;
 Ateliere desfășurate la Biblioteca Județeană;
 Curs tenis;
 Excursie (Dinoparc Râșnov, Antipa București);
 Curs lb. Italiană;
 Artă dramatică – pregătim o piesă de teatru;
 Micii bucărari;
 Excursie bonus pentru cei cu rezultate deosebite ( Zoo + McDonalds)
 Tabara la Predeal
Activitatile mai sus propuse se vor desfasura in colaborare atat cu institutii private si
de stat din tara si din strainatate cat si cu voluntarii comunitatii locale si din Italia.
In desfasurarea activitatilor vom fi sprijiniti de voluntari ai comunitatii locale cat si cei ai
partenerilor nostri:



la nivel local/national: Directia de Asistenta Sociala- Braila, Penitenciarul de Minori
si Tineri- Tichilesti (Braila), Asociatia “Aura 2010”, institutii de invatamant primar
din Braila, Galati, Agentia Nationala Antidrog, Centrul de Asistenta Paleativa “Sfanta
Maria”- Baldovinesti (Braila), Biblioteca Judeteana Panait Istrati, Centrul de Batrani
de la Tichilesti (Tulcea)



la nivel european (in mod special din Italia): Asociatia Caritas Turritana- Sassari,
grup formatori din Milano, Asociatia M.A.Vi. Sassari, Grupul “La banda di Faclo’”
(Roma)

Director,
Pistiean Nicoleta

