DÃ valoare vieÞii tale!

Raport de activitate 2014

Preambul
Asociația Pro ACT Suport a fost înființată în luna aprilie a anului 2011, cu
misiunea de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor dezavantajate, oferind
servicii sociale și promovând practici profesioniste în domeniul social-comunitar și
educațional.
Viziunea Pro ACT este aceea de a deveni o voce puternică, capabilă să schimbe în
bine destinele oamenilor.
Valorile noastre sunt, pe cât de simple pe atât de puternice: încredere, respect față
de ființa umană, credința în autodeterminare, armonie socială, justiție socială,
empatie, responsabilitate față de generațiile viitoare.
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Și pentru că activitatea noastră se realizează CU oameni și PENTRU oameni, avem un set de
principii care ne călăuzesc pașii:
• Centrarea pe persoană - nimic nu este mai important decât OMUL. El este în centrul a
tot ceea ce facem. Cu alte cuvinte, nimic PENTRU oameni, FĂRĂ oameni, în deplin respect
pentru unicitatea fiecăruia.
• Incluziune socială prin practicarea valorizării sociale (construirea și promovarea unor
imagini și roluri care pun într-o lumină pozitivă oamenii și dau valoare vieții lor) în
paralel cu dezvoltarea antreprenoriatului social ca sursă pentru susținerea concretă
(material și financiar) a întregului demers.
• Promovarea parteneriatului - credem în forța asocierii, conform “când sunt doi puterea
crește”.
• Să aducem plus valoare în tot ceea ce facem - cu alte cuvinte, ce este unic la noi?
Ce putem face noi mai bine decât pot face alții?
Avem oamenii, expertiza și know-how-ul necesare astfel încât să promovăm un model autentic
de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, abordând și cele mai sensibile aspecte ale
sale, obținerea validării în comunitate și activarea acestora pe piața muncii.
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Echipa

Suntem o echipă entuziastă, formată din profesioniști în domeniul științelor socio-umane (psihologie, asistență socială, sociologie,
medicină), cu experiență în reformarea sistemului de servicii sociale. Prin tot ceea ce facem, punem în slujba oamenilor cunoștințele,
deprinderile și experiența noastră având credința fermă în potențialul de dezvoltare al ființei umane și al creării unei societăți în
care fiecare se regăsește și contează.
Staff-ul permanent este format din 21 persoane. Acestora li se adaugă colaboratorii - experți care intervin punctual în ariile de
interes ale Pro ACT: formări, consultanță pentru implementarea celor mai bune practici de valorizare și respectare a drepturilor
persoanelor cu dizabilități și construirea celor mai fezabile modele.
Serviciile de asistență socială, securitate și sănătate în muncă, situații de urgență, financiar-contabile și de resurse umane sunt
asigurate printr-un contract cu firme de consultanță acreditate. În ceea ce privește serviciile juridice, acestea sunt asigurate probono de către o firmă de avocatură.
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Timeline
IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

Milităm pentru dreptul la
muncă al persoanelor cu
dizabilități!

Accesăm resurse

În gradină!

Obținerea primelor subvenții de
la Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și a Persoanelor
Vârstince pentru serviciile furnizate
de Pro ACT în cadrul Centrului Pilot
de Incluziune Socială (CPIS) ”Casa
Tufa” din orașul Mihăilești, județul
Giurgiu.

Se construiește prima
seră de legume în curtea
CPIS ”Casa Metamorfoze”
din comuna Joița, județul
Giurgiu, pentru dobândirea
și antrenarea abilitățior
de viață independentă a
locatarilor.

Pregătire degustare de vinuri,
primul eveniment al anului,
organizat cu scopul de a
prezenta oamenii și potențialul
lor, precum și cauza pentru
care Pro ACT militează.
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APRILIE

MAI

Ne instruim!

Iarăși ne instruim!

Echipa Pro ACT începe
cele 6 module ale cursului
”Conștientizarea drepturilor
sexuale ale tinerilor cu
dizabilități de învățare și
dezvoltarea abilității acestora
pentru a se proteja împotriva
abuzului sexual și violenței”.

Cu suportul financiar al Open Society
Foundations – Mental Health Initiative
Budapesta, echipa Pro ACT participă la
prima sesiune a seminarului ”Suport activ
pentru persoanele cu dizabilități” susținut
de traineri experimentați din S.U.A.
Tot în luna mai, alte două persoane
părăsesc centrele rezidențiale din Giurgiu
și Bucuresti și se alătură colegilor care
trăiesc în comunitate, în CPIS ”Casa Tufa”
și ”Casa Metamorfoze”.

Luna mai este un moment pe cât de
important, pe atât de emoționant în
viața unora dintre rezidenții CPIS,
astfel că E.O. merge să-și revadă
familia din Cluj-Napoca, după ce mai
bine de 7 ani nu a mai ținut legătura
cu aceasta, pentru că în instituția în
care a trăit o mare parte din timp
înainte de a se muta în comunitate,
nu avea încurajările și nici resursele
necesare.
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Timeline
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IUNIE

IULIE

AUGUST

Învățăm!

Ne bucurăm!

Creștem!

Traiul în comunitate îndeamnă
la normalitate și la depășirea
barierelor: la solicitarea lui N.S.,
locatar al CPIS ”Casa Metamorfoze”,
se fac demersurile pentru înscrierea
sa în clasa a XI-a la ”Grupul
Școlar Vintilă Brătianu”, comuna
Dragomirești Vale, județul Ilfov, astfel
Pro ACT contribuind la procesul de
educare continuă și diminuând riscul
de abandon școlar al acestuia.

Perioada vacanțelor, concediilor,
visării, surprizelor.... Mulți dintre
locatari sunt vizitați și la randul lor
vizitează persoane dragi.

Se mărește echipa Pro ACT,
căreia i se alătură actualii
colegi de la CPIS ”Casa
Mihail”, comuna Novaci,
județul Giurgiu și au loc
primele vizite ale viitorilor
locatari.

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

O nouă viață!

Centrarea pe persoană!

Începe aventura pășirii în viața
independentă în comunitate a celor 7 noi
rezidenți, odată cu deschiderea celui de-al
treilea CPIS ”Casa Mihail”.

Continuă seria formărilor echipei
Pro ACT în ceea ce privește Planul
Centrat pe Persoană (PCP) – unul din
instrumentele importante în lucrul
cu tinerii. Cu această ocazie, neam bucurat de prezența prietenilor
formatori americani de la care
am învățat timp de o săptămână,
modalități de a cunoște povestea,
temerile și visele unei persoane.

Tot în octombrie, o parte din
persoanele care experimentează
traiul în comunitate merg în
prima lor vizită la grupul de
autoreprezentanți ”Ceva de
Spus” din Timișoara, ca să învețe
ce înseamnă autoreprezentare
și lupta pentru respectarea
drepturilor persoanelor cu
dizabilități.

9

Timeline
...
Octombrie este o lună importantă
pentru un tânăr de 31 de ani: s-a
hotărât să se boteze, iar vecinii și una
dintre angajatele Pro ACT s-au oferit
cu bucurie să-i fie nași. Momentul a
fost plin de emoție!
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NOIEMBRIE

DECEMBRIE

Atelierul de lucru

Moment de bilanț

La sfârșit de an, se deschid orizonturi
noi pentru tinerii care doresc săși dezvolte sau să-și perfecționeze
îndemânarea și talentele artistice în
noul atelier al Pro ACT, "Idelier".

Împărtășim cu toții spiritul iernii, al
sărbătorilor și al venirii unui nou an
cu noi aspirații și visuri. Anul care
se încheie a fost unul cu suficiente
provocări, dar și multe momente
bune: am sperat, am lucrat, ne-am
angajat, am căzut și ne-am ridicat,
am învățat, am iertat, ne-am regăsit,
ne-am bucurat, și, mai presus de
toate am crezut în NOI!

Dezvoltarea
serviciilor de
incluziune socială
Serviciile de incluziune socială promovează
dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități
care au trăit cea mai mare parte a vieții în instituții
rezidențiale publice de asistență socială, concomitent cu
integrarea în locuințe din comunitate, obișnuite zonei și
având o abordare personalizată în vederea recuperării și
dezvoltării potențialului existent.
Eforturile Pro ACT nu se concentrează doar pe
dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități și pe
oferirea de alternative de tip comunitar, ci urmăresc
incluziunea autentică, pornind de la explorarea și
integrarea comunitară, activități de recuperare, până la
acțiuni menite a pune în valoare persoana cu dizabilități, și
anume prin asumarea unor roluri de angajat, de membru
activ contributor la sistemele de asigurări, de a fi util
societății, de a avea familie, a trăi independent etc.
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1.

Casa Tufa

Primul Centru Pilot de Incluziune Socială (CPIS) ”Casa
Tufa” a fost înființat în primăvara anului 2012 în orașul
Mihăilești, județul Giurgiu. În prezent, aici locuiesc 6
persoane care au fost dezinstituționalizate din centrele
rezidențiale din județul Giurgiu.
Pe lângă activitățile cotidiene de dezvoltare a abilităților
de viață independentă, anul 2014 a fost pentru locatarii
din Casa Tufa un an al schimbărilor: un nou loc de muncă,
revederea cu familia după 7 ani, reîntâlniri cu rudele demult
uitate și reîntoarcerea în familie pentru perioade mai lungi.
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2.

Casa Metamorfoze

Al doilea CPIS ”Casa Metamorfoze” a devenit activ în
vara lui 2013 în comuna Joița, județul Giurgiu. Chiar
dacă actualii locatari au venit aici din București, ei s-au
adaptat rapid la viața dintr-o comunitate cu potențial
și au învățat cum să îngrijească o curte și ce înseamnă
să îți cultivi singur legumele care îți plac. Prin urmare,
au procurat și o seră, pe care au montat-o și în care s-au
gândit să cultive tomate și castraveți, vinete, ardei, varză
și căpșuni. Și pentru unii dintre tinerii locatari, anul
2014 a fost unul emoționant, al revederii rudelor și a
prietenilor apropiați.
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3.

Casa Mihail

În septembrie 2014, își deschide porțile cel de-al treilea
CPIS al Pro ACT în comuna Novaci, județul Giurgiu. Această
casă are un istoric special conferit de parteneriatul complex
care a stat la baza construcției în sine. Astfel, modelul casei
este conceput de ”Institute for Human Centered Design”
din Boston, S.U.A., care promovează conceptul de design
universal – casă adaptată oricărei situații care poate apărea
la un moment dat în starea de sănătate a membrilor care
locuiesc în casa respectivă, Habitat pentru Umanitate
România construiește casa având această abordare centrată
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pe munca voluntară și atragerea unor personalități
marcante, în vreme ce Pro ACT Suport furnizează
serviciile necesare persoanelor cu dizabilități care
locuiesc în casă. Parteneriatul a demarat în vara anului
2012 și s-a încheiat în 2014, când s-au și mutat primii 7
locatari.
Pe plan personal, pentru unii dintre tineri, anul 2014
a fost unul memorabil: doi dintre aceștia și-au revăzut
familiile după mai bine de 20 de ani, iar alt tânăr s-a
botezat la 31 de ani. Momentele au fost emoționante atât
pentru locatari, cât și pentru echipa Pro ACT.
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Pentru că spațiul oferit de Casa Mihail este unul generos,
Pro ACT a înființat aici un atelier de creație, unde locatarii
tuturor CPIS-urilor pot să își dezvolte latura artistică pe
de-o parte, iar pe cealaltă parte să exploreze și să creeze
produse care pot fi ulterior comercializate pe blogul
personal.

16

Formare
profesională
continuă
1.
Pro ACT a organizat pentru echipa sa cursul
intitulat ”Conștientizarea drepturilor sexuale ale
tinerilor cu dizabilități de învățare și dezvoltarea
abilității acestora pentru a se proteja împotriva
abuzului sexual și violenței”, curs alcătuit din 6
module. Cursul a urmărit sensibilizarea persoanelor
de suport cu privire la modalitățile prin care pot crea
un mediu protejat pentru tinerii cu dizabilități de
învățare, cu scopul de a preveni abuzul sexual, violent
și comportamentele sexuale neadecvate.
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2.
Formarea continuă a echipei, dar și a experților
de la alte instituții publice și private de profil, a fost
întregită de seminarul ”Suport activ pentru persoanele
cu dizabilități” modulele I și II, organizat de Pro ACT și
susținut de doi experți americani de la ”Neighbours-Inc.”
SUA. Acesta s-a bazat pe prezentarea filozofiei Planului
Centrat pe Persoană cu elementele sale componente
”Path” și ”Map”, întocmirea hărților relațiilor și
prezentarea unor exemple nord-americane de bună
practică.
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3.
Tot în 2014, echipa de management a Pro ACT
a efectuat o vizită de lucru în Croația la ”Association
for Promotion Inclusion”, ONG care dezvolta de peste
17 ani modele de dezinstituționalizare a persoanelor
cu dizabilități intelectuale în Croația și promovarea
incluziunii sociale. Întâlnirile dintre cele două
organizații au avut ca scop, schimbul de bune practici
și clarificarea unor aspecte punctuale în intervenția
ce vizează incluziunea socială autentică a tinerilor cu
dizabilități.

4.
Pro ACT este parte a rețelei internaționale de
promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Din
această rețea fac parte organizații și instituții publice
din Republica Moldova, Croația, Azerbaijan, Ukraina,
România, Ungaria, Canada, SUA. Anual, acestea se
întâlnesc la Istanbul, Turcia, sub egida Open Society
Foundations – Mental Health Initiative, pentru schimb
de experiență, bune practici și pentru a se consolida
ca organizații. Tema întâlnirii de anul acesta a fost
legată de folosirea canalelor media pentru promovarea
imaginii și a potențialului persoanelor cu dizabilități.
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Diversificarea
serviciilor
Începând cu anul 2014, Asociația Pro ACT
Suport face parte din grupul de monitori
privind respectarea drepturilor persoanelor
cu dizabilități în instituțiile publice, poziție
conferită prin prisma experienței dobândite
ca furnizor servicii de sociale, în perspectiva
”Convenției ONU privind drepturile persoanelor
cu dizabilități” și a Protocoalelor acesteia. În
acest sens, s-au efectuat vizite de monitorizare
în 4 locații din țară și s-au întocmit rapoarte
care sunt transmise Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și
Direcțiilor Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului.
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Implicare și
influențare politici
publice naționale
Pro ACT ca furnizor acreditat de servicii sociale și promotor al
unui model de incluziune socială autentică, a fost implicat în
elaborarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale, organizate ca locuințe minim protejate pentru persoane
adulte cu dizabilități. Reprezentanții organizației au convins
autoritățile să accepte o schimbare în abordarea acestui tip
de servicii, locuințele minim protejate fiind incluse în grupul
serviciilor sociale cu cazare fără a fi diferențiate de cele maxim
sau mediu protejate și au transmis un draft cu noile propuneri
care să delimiteze clar acest tip de servicii și să-l apropie cât mai
mult de o locuință în comunitate.
În 2014 se lucrează intens la elaborarea Strategiei naționale ”O
societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 20152020”, proces la care Pro ACT a contribuit constant nu numai
prin participarea la toate dezbaterile publice și întâlnirile
tematice organizate de MMFPSPV și de societatea civilă, ci
și prin susținerea implementării ideii de muncă asistată și
facilități pentru tinerii din sistem care sunt angajați și evaluarea
funcțională a potențialului individual.

Mai mult, Pro ACT a reprezentat organizația resursă
pentru documentarea secțiunii ”Protecție socială și
servicii sociale” din cadrul Strategiei, unde promovează
intens dezinstituționalizarea, axată pe existența
măsurilor de tranziție spre comunitate pentru
persoanele care părăsesc instituțiile și pe schimbarea
abordării persoanelor cu dizabilități de la evaluarea
preponderent medicală a acestora, la o abordare
funcțională a potențialului individual.

Nu în ultimul rând, Pro ACT s-a implicat activ în
promovarea contractării sociale, participând la toate
evenimentele organizate de Institutul pentru Politici
Publice pe acest subiect, fiind necesară existența unor
reglementări clare în domeniu.
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Povești care
te urmăresc
Dedicăm această secțiune relatării poveștilor
impresionante pe care le trăim alături de
cei pe care-i deservim: tineri cu dizabilități
intelectuale care-și trăiesc propria viață cu
demnitate și curaj.
Iată povestea lui F. și a lui A., locatari ai
CPIS –Pro ACT Suport.
F., copil fugit de la școala ajutătoare din
București la 10 ani, este găsit în pădurea din
comuna Grădinari, județul Giurgiu, declarat
dispărut de familie din primul moment și
totuși neidentificat de poliție, ajunge să
primească un nume fictiv și să-și petreacă
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întreaga copilărie fiind plimbat din instituție publică în instituție
publică. Ajunge în serviciile Pro ACT la 34 de ani, în toamna
anului 2014, când încurajat fiind de psihologul de aici, începe să
relateze din amintirile pe care le avea cu familia sa. După mai
multe discuții purtate cu F., echipa Pro ACT decide să contacteze
Poliția Română – Serviciul Urmăriri și firul poveștii continuă... se
ajunge la testarea ADN, pentru că după ce ”posibila” familie a fost
contactată și s-au confirmat toate detaliile relatate de F., în ultimă
instanță rezultatul testării ADN a hotărât inevitabilul: F. era una
și aceeași persoană cu F.S., dat dispărut în 1990, în urmă cu 24
de ani de familia disperată care îl pierduse. Revederea a fost una
încărcată și plină de emoție, care a lăsat fără cuvinte pe toți cei
prezenți.
Din acest moment povestea continuă altfel... mai frumos!

Povestea lui A. începe și ea odată cu multitudinea de
transferuri de la o instituție publică la alta, până când
familia nu a mai putut ține pasul și i-a pierdut urma.
Astfel că, după 17 ani, A. nou locatar al Casei Mihail,
vorbește echipei despre mamă, soră și dorul lui apăsător
de familie, suficient pentru asistentul social să încerce o
reconectare cu aceasta... vis împlinit, pe 20 septembrie
2014, chiar de ziua sa de naștere, A. primește drept
cadou o vizită surpriză nu numai din partea mamei
ci și a sorei și nepoțeilor săi. De aici povestea este
simplă, A. merge în vizită ori de câte ori i se face dor de
brațele deschise ale mamei și are speranța că în curând
povestea va avea un final fericit, acela de a rămâne
pentru totdeauna cu familia sa!
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Parteneri și colaboratori
ai Pro ACT Suport
Partener strategic
În toate demersurile întreprinse, Pro ACT Suport a avut alături Mental Health Initiative-Open Society Foundations, căreia îi
mulțumește pentru curajul și consecvența susținerii drepturilor persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate.

Association for Promotion Inclusion,
Croația

Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului sector 1, București

Business Network International,
România

Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului sector 3, București

Casa de avocatură Voicu&Filipescu,
București

Direcția Generală de Asistență Socială a
Municipiului București

Centrul de Resurse Juridice, București

Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului, Ilfov

Colegiul Național al Asistenților Sociali
din România
Consiliul Județean Ilfov

Fundația ”Svasta”, București

Consiliul Județean Giurgiu

Grupul de Autoreprezentanți
”Ceva de Spus”, Timișoara

Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului, Giurgiu
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Fundația FARA România

Habitat pentru Umanitate, București

Institutul pentru Politici Publice
Institute for Human Centered Design,
Boston
Keystone Human Services, Philadelphia
Keystone Human Servicesfiliala Moldova
Kuehne & Nigel
Primăria Orașului Mihăilești
Platforma ”Conexiuni”, România
Rețeaua ”Dizabnet”

Raport financiar
Pro ACT Suport 2014
SURSE VENITURI
Mental Health Initiative 						

745.434,70 lei

Autorități publice – Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului 					

354.567,25 lei

Ministerul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice (Legea subvențiilor) 			

11.277 lei

Sponsorizări și donații 							

4.973,83 lei

										

Total 1.116.252,78 lei

TIPURI DE CHELTUIELI
Crearea și dezvoltarea Centrelor pilot de incluziune socială

1.248.503 lei

Acțiuni tranziție tineri care părăsesc instituția publică 		

7.825 lei

Formare profesională continuă				

25.700 lei

Acțiuni tranziție tineri care părăsesc
instituția publică

Cheltuieli administrative						

247.602 lei

Formare profesională continuă

										

Total 1.529.630 lei

Crearea și dezvoltarea Centrelor pilot de
incluziune socială

Cheltuieli administrative

Bucureşti:

Casa Tufa:

Casa Mihail:

Casa Metamorfoze:

Str. Soldat Simion Ș� tefan,
nr. 34, sect. 4 040589.
Telefon: 031-425 59 76
Fax: 031-425 59 86

Ș� oseaua Tufa nr. 116B
Mihăileș� ti, jud. Giurgiu,
cod poș� tal: 085200.
Telefon: 024 627 88 17

Str. Baba Novac, nr.
142, sat Novaci, oraş
Mihăileşti, judeţul
Giurgiu, cod poştal 85202
Telefon: 0745 391 155

Sat Joiţa, comuna Joiţa,
judeţul Giurgiu, cod
poştal 087150
Telefon: 0745 391 155

http://proactsuport.ro/
https://www.facebook.com/ProActSuport

