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Dă valoare vieții tale!

Viziunea noastră
Este aceea de a deveni o voce puternică, capabilă
să schimbe în bine destinele oamenilor, iar 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.
Și pentru că activitatea noastră se realizeaza CU
oameni și PENTRU oameni, avem un set de principii
care ne călăuzesc pașii:
●

Centrarea pe persoană - nimic nu este mai
important decat OMUL. El este în centrul a tot
ceea ce facem. Cu alte cuvinte, nimic PENTRU
oameni, FĂRĂ oameni, cu tot respectul pentru
unicitatea fiecăruia.

Incluziune socială prin practicarea valorizarii
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 dizabilităţi,
abordând și cele mai sensibile aspecte ale sale,
obținerea validării în comunitate și activarea acestora
pe piața muncii.

www.proactsuport.ro

Noi, asociația Pro ACT Suport am împlinit în 2015, 5 ani
de activitate. 5 ani presărați cu momente fulminante,
de succes, de lupte, de tristețe, de speranță. Am
experimentat alături de cei 34 de clienți viața în cele
mai diverse feluri și mereu ne-am lăsat călăuziți de
crezul nostru, acela de a îmbunătăți calitatea vieții
persoanelor cu dizabilitati, oferind servicii sociale și
promovând practici profesioniste în domeniul socialcomunitar și educațional.

●
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Staff-ul permanent este format din 37 persoane
carora li se adaugă colaboratorii - experți care intervin
punctual în ariile de interes ale Pro ACT: formari,
consultanță pentru implementarea celor mai bune
practici de valorizare și respectare a drepturilor
persoanelor cu dizabilități și construirea celor mai
fezabile modele, psihiatrie comunitară. Serviciile de
audit financiar, securitate și sănătate în muncă, situații
de urgență și de resurse umane sunt asigurate printrun contract cu firme de consultanță acreditate. În ceea
ce privește serviciile juridice, acestea sunt asigurate
pro-bono de către o firmă de avocatură.
Demn de mentionat este faptul că, în anul 2015, echipei
Pro ACT i s-a alăturat un tânăr venit din rândurile
clienților. El este primul anagajat al fermei de curcani
de la Novaci. Așadar, Nicu este unul din ”clienții” noștri
care ”rupe rândurile” și astfel, încă un exemplu că...DA,
se poate ca o persoană asistată să fie redată societății
și la bunăstarea căreia să contribuie.

Serviciile de incluziune socială promovează
dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu
dizabilități care au trăit cea mai mare parte a vieții
în instituții rezidentiale publice de asistență socială,
concomitent cu întegrarea în locuințe din comunitate,
obișnuite zonei și avand 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.

Procesul
Anul 2015 a fost dedicat extinderii
serviciilor cu încă 4 locații în București,
însumând 7 servicii de incluziune socială.
Deschiderea acestora s-a bazat pe un
proces pe care Pro ACT l-a rafinat în timp.
Astfel că, aceste servicii noi sunt deschise
în apartamante închiriate în București,
spre deosebire de cele existente în
comunități din județul Giurgiu, tocmai
pentru a răspunde nevoilor fiecărui client.
Acestea se stabilesc în urma unei evaluări
bazate pe ”Planul Centrat pe Persoană
(PCP) devenit acum instrument curent
de lucru. Cu ajutorul PCP, se stabilesc
prioritățile pentru dobândirea abilităților
de viață independentă ale clientului,
conform cărora se va face ”potrivirea” cu
locația serviciului, cu resursele existente
în zonă, precum și cu ceilalți colegi de
apartament. În timp, ne-am dat seama
că locația simplă, într-un apartament
cu mai puțini locatari răspunde mai
mult și mai autentic nevoilor fiecărui
rezident, permițând o evoluție sigură spre
autonomie. Dincolo de aceste aspecte,
considerăm important ca aceste servicii
să fie cât mai mult cu putință felxibile și să
nu rămână ”blocate” și legate de un spațiu,
pereți și infrastructură.

www.proactsuport.ro

Suntem o echipă entuziastă, formată din profesioniști
în domeniul științelor socio-umane (psihologie,
asistență socială, sociologie, medicină, economie), 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.

Continuăm
dezvoltarea
serviciilor de
incluziune socială
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Pentru Simona, Ioana și Tudor, rezidenți ai CPIS
Tufa, 2015 aduce primul concediu, reuniunea
cu familia din Cluj după 14 ani de separare și
primul zbor cu avionul pentru......prima vizită
la Parlamentul European de la Bruxelles! CPIS
Tufa reprezintă ”acasa” așa cum și pentru noi,
locuințele noastre sunt acel cămin în care ne
refugiem și ne simțim securizați. Casa dispune
de o curte generoasă, imbogățită cu flori, pomi
fructiferi și animale de gospodarie.

Al doilea CPIS ”Casa Metamorfoze”, a devenit
activ în vara anului 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 potential si au învățat cum
să îngrijească o curte și ce înseamnă să îți cultivi
singur legumele care îți plac. Prin urmare, au fost
sprijiniti (locatarii) pentru a procura și monta
o seră, în care s-au apucat să cultive tomate și
castraveți, vinete, ardei, varză și căpșuni. Apoi,
a venit rândul amenajării curții de către fetele
inspirate care, sub îndrumarea lucrătorilor
sociali, au construit câteva elemente decorative.
Fiind prietenoase din fire, au ”adoptat” căței,
pisicuțe și iepurași, pe care le țin în curte.

www.proactsuport.ro

Primul Centru Pilot de Incluziune Socială (CPIS)
”Tufa” a fost înființat în primăvara anului 2012 în
orașul Mihăilești, județul Giurgiu. Aici locuiesc
6 persoane care au fost dezinstituționalizate
din centrele rezidențiale din județul Giurgiu.
Până în prezent, acest serviciu este cel mai
experimentat, clienții fiind complet adaptați
traiului în comunitate, iar pentru unii dintre
aceștia urmează pasul firesc spre o viață cât mai
independentă – mutatul în locuințe individuale, în
baza unei chirii pe care o vor plăti viitorii chiriași.

2. CPIS
Metamorfoze
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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 care a construit casa având
această abordare centrată pe munca voluntară și
atragerea unor personalități marcante, în vreme
ce Pro ACT Suport furnizează serviciile necesare
persoanelor cu dizabilitati 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.

Pentru că spațiul oferit de Casa Mihail
este unul generos, Pro ACT a înființat aici
un atelier de creație ”Idelier”, unde locatarii
tuturor CPIS-urilor pot să își dezvolte latura
artistică pe de-o parte, iar pe de alta parte să
exploreze și să creeze produse care, ulterior vor
fi comercializate.

www.proactsuport.ro

www.proactsuport.ro

În septembrie 2014, își deschide porțile cel de-al
treilea CPIS al Pro ACT în comuna Novaci, județul
Giurgiu.
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3. CPIS Mihail

Pentru tinerii rezidenți de aici, curtea este
concepută astfel încât să fie înființate unități
de economie socială, iar anul 2015 a însemnat
pentru aceștia dezvoltarea infrastructurilor
necesare organizării fermei de curcani și a serei
de legume bio.

Cei 4 rezidenți au învățat în 2015 să facă gem
de prune, să pună murături; au deprins ce
însemnă să respecți un anumit program și să
te pregătești de serviciu. Ion, pentru că avea
deja un loc de muncă, și-a petrecut concediul de
odihnă la Sinaia, Florin s-a angajat în septembrie,
iar Cristian și-a continuat școala.
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5. CPIS Image
Deschis tot în primăvara lui 2015, CPIS Image
găzduiește 4 tineri care sunt în procesul de
pregătire intensă pentru viața independentă.
Fiecare client este antrenat și pregătit pentru a
duce o viață cât mai firească în comunitate.

Serviciul face parte din triada celor inaugurate în primăvara lui
2015. Este locuit de 4 tineri încurajați să-și continue studiile și
să-și păstreze locul de muncă. Aceștia sunt instruiți pentru a-și
învinge fobiile și pentru a menține legătura cu familia, aspect pe
care echipa Pro ACT îl prețuiește.

7. CPIS Ileana
Cel mai recent serviciu înființat, CPIS Ileana este dedicat celor
mai tineri clienți ai noștri, ale căror preocupări încă țin de joacă și
ghidușii. Cei 3 frați și Ioan, tânăr în scaun rulant, se înțeleg foarte
bine când este vorba de mâncare și de gătit. Toți sunt la începutul
perioadei vieții de adult, iar scopul echipei Pro ACT este să le
insufle acestor ”copii” ce înseamnă să ai bun simț și să respecți
persoanele din jur. De precizat faptul că, de abia veniți în cadrul
CPIS, Ion are deja un job, iar Geta este pe cale de a fi angajată.
Pro ACT prețuiește legătura cu familia, iar în cazul celor 3 frați nu
s-a făcut excepție. Familia a fost invitată de mai multe ori în vizită,
tatăl fiind cel care a venit de fiecare dată. La rândul lor, tinerii
au mers la părinți acasa pentru o zi, două, în pofida condițiilor
precare în care trăiesc mama și tatăl. Părinții sunt bine veniți
oricând, iar frații au înțeles că nu trebuie sa te apese dorul ca să-ți
vezi familia de proveniență. Pur și simplu, îi suni și îi inviți pe la
tine!

www.proactsuport.ro
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Deschis în primăvara lui 2015, CPIS Trepte este
locația potrivită pentru unii dintre clienții noștri
cu grad de autonomie sporit, care lucrează sau
merg la școală.

6. CPIS De la Capăt!
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Formarea continuă a echipei, dar și a experților de la alte
instituții publice și private de profil, a continat în 2015 cu
seminarul ”Suport activ pentru persoanele cu dizabilități”
modulele II și III, organizat de Pro ACT pe parcurusl a 5
zile și susținut de doi experți americani de la ”NeighboursInc.” SUA, la hotel CARO, București. 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 nordamericane de bună practică. Tehnicile utilizate în c adrul
seminarului au fost: brainstormingul, expunerile atât în grup
larg, cât și restrâns, discuții în echipe, joc de rol. În plus, am

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. Într-un demers comun, 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.
Tot in 2015 s-a lucrat intens la elaborarea Strategiei naționale
”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități
2015-2020”, 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

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/mecanismelor 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 legii
contractării sociale, participând la toate evenimentele organizate
în jurul acestui subiect, fiind necesară existența unei reglementări
clare în domeniu.
Vizibilitate organizațională – Pro ACT participă și prezintă
la invitația boardului Mental Health Initiative – Open Society
Foundations, în Zagreb, Croația, modelul de serviciu social
dezvoltat în comunitate. Acesta a fost un moment de
recunoaștere a muncii, a implicării active și a promovării
drepturilor persoanelor cu dizabilități, îndeosebi dreptul de a locui
în comunitate al celor cu dizabilități intelectuale, pe care Pro ACT
le-a întreprins de-a lungul activității sale.
Pe tot parcurul anului 2015, Pro ACT a fost membru activ al
rețelei DIZABNET, contribuind la stabilirea acțiunilor viitoare
din domeniul serviciilor sociale și întocmind documentele
fundamentale spre a fi înaintate Guvernului ca și soluții care să fie
incluse în viitoarele politici publice sociale.

Pro ACT Suport a fost partener strategic al organizatorilor
”Galei Naționale de Excelență în Asistența Socială”, sigla
asociației fiind vizibilă de fiecare dată în cadrul celor
două evenimente. Mai mult, Cerasela Nicoleta Predescu,
managerul Pro ACT, a făcut parte din comisia de evaluare a
candidaților și a înmânat unul din premii, asistentului social
declarat câștigător.

www.proactsuport.ro

Formarea inițială este prima etapă în procesul de
consolidare a echipei, iar 2015 a fost anul cu cele mai
multe servicii înființate. Astfel, înainte de a intra efectiv în
lucru direct cu rezidenții din serviciile Pro ACT, personalul
proaspăt angajat a intrat în etapa formării inițiale care
durează 10 zile. Formarea începe la sediul central și continuă
în locațiile serviciilor și este susținută de specialiștii Pro
ACT. Aceasta face referiri la filozofia activității Pro ACT,
metodele de lucru, instrumentele folosite, atribuțiile
persoanei de suport, exemple de bună interacțiune
persoană suport-client, intervenția promptă în situații
speciale, proceduri.

Community4all - 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 sub egida Open Society
Foundations – Mental Health Initiative, în diferite locații, pentru
schimb de experiență, bune practici și pentru a se consolida ca
organizații care lucrează într-un domeniu de interes comun. Tema
întâlnirii organizată la Barcelona în 2015, a fost legată de folosirea
canalelor media pentru promovarea imaginii și a potențialului
persoanelor cu dizabilități.

prin susținerea implementării atât a ideii de muncă asistată și
facilități pentru tinerii din sistem care sunt anagajați și evaluarea
funcțională a potențialului individual, cât și a unui model de trai în
comunitate.
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Momente, evenimente
și participare

învățat cum se stabilesc pașii cei mai utili și cei mai importanți
pentru îndeplinirea unui obiectiv/misiune/vis al unei persoane.

PROACT SUPORT

13

Poți să-mi cumperi rochia asta, dar eu nu am să o port
în veci!”...așa a început epopeea Simonei! La început
refuza totul și orice, nu avea dorințe, să nu mai vorbim
de visuri. O priveai pe Simona și nu-i dădeai mari șanse
de reușită pe vreun plan, semăna cu...o cauză pierdută!
S-a investit foarte multă muncă, răbdare și a fost
necesară multă tenacitate din partea Pro ACT
pentru ca Simona să înceapă să aibă încredere în ea.
Pe parcurs, în viața ei a reușit să pătrundă timid la
început, persoana de suport, Mari, de care s-a atașat
foarte mult și așa, povestea a început să se scrie cu
alte cuvinte.
O plimbare azi în apropierea casei, mâine una mai
lungă, poimâinie in vizită în București, însoțită, apoi
singură. A învățat să facă curat și prăjituri delicioase
pentu care primea comenzi, apoi s-a angajat la o
fabrică de lipii.

Iată poveştile a 3 fete: Simona, Ioana şi Geta,
cliente ale Pro ACT Suport.

Momentul anagajării ne duce povestea mai departe
spre viața independentă pe care Simona dovedește
zi de zi că o poate susține. Și-a cumpărat dulap, cercei
de aur, haine noi, printre care ce credeți, multe fuste,
bluze și rochii elegante. Mai mult, anul acesta a mers
pentru prima dată la mare, în primul ei concediu de
odihnă. Și l-a plătit singură, din banii munciți de ea
însăși. A zburat cu avionul spre Bruxelles, unde a fost
invitată la Paralmentul European să povestească
despre ea și viața ei. Acestea sunt fapte care grăiesc
de la sine. Azi, Simona are zâmbet, dorințe, visuri și
mai mult...are CURAJ!

www.proactsuport.ro

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.

Povestea Simonei
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Povești care
te urmăresc
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Imaginați-vă o tânără introvertită, apatică, morocănoasă,
fără să fie interesată de ceva anume, care brusc se trezește
în centrul atenției, întrebată de dorințele sale, de visurile pe
care le are...reacția a fost pe măsura uimirii sale: ”Vreau sămi revăd familia! Nu mai știu nimic de ea de ani de zile.”
Iată cum în primăvara 2015, Ioana se află în tren, cu inima
năpădită de emoții și glasul subțiat de setea de familie, este
în drum spre a-și revedea mama, tatăl și fratele pe care i-a
lăsat acum 14 ani în Cluj. Descrierea revederii este demnă de
o emisiune televizată, iar impactul pe care l-a avut asupra
tuturor, dar mai ales asupra Ioanei este de netăgăduit.
Reîntoarsă din vizita de la familie, Ioana își continuă
îndeplinirea listei lungi de dorințe pe care deja o pregătise în
taină – mersul la dentist. Zis și făcut!

Povestea Getei
Anul 2012, ianuarie, Geta la C.R.N.N. Cărpeniș undeva în
județul Giurgiu, arăta ca un băiețandru uitat într-un colț,
hămesit și cu hainele ponosite, care se înfrupta dintr-un
platou cu gogoși calde, de parcă era prima și ultima mâncare
pe care o vedea.
Martie 2012, se mută în orașul Mihăilești, într-o casă
luminoasă cu alți 5 colegi, o grădină cu legume și cu flori.
Dar greul pentru Geta abia acum începe, totul nou: fețele,
culorile, camera, perna, pătura, hainele, mirosul, mâncarea,
vecinii, colegii... prea multe pentru o persoană firavă și
încercată de multiplele discriminări în care până atunci
trăise, în înșelătoria și minciuna pe care le auzise neîncetat
despre ea însăși: ”Geta ești agitată, hai să-ți schimbi hainele
să te calmezi! Geta fii cuminte, nu mai face așa!”.
Geta a reacționat, a continuat să ”facă așa” și chiar mai mult,
ca formă de adaptare la noile condiții de viață în comunitate.
Au urmat 6 luni zbuciumate, cu țipete și multe zgârieturi pe
față ce stăteau drept mărturie în locul cuvintelor care cu
greu puteau fi exprimate și de neînțeles de către ceilalți.

Cu timpul, odată cu securizarea spațiului, cu respectarea Getei
ca persoană integră, a valorizării ei, un om nou s-a format,
permițând să iasă în evidență istețimea, atenția la detalii,
vioiciunea, hărnicia, veselia și copilăria până atunci aflate
amorțite în interior.
Azi, albastrul din privirea Getei este din ce în ce mai intens,
vorba din ce în ce mai clară și dorul de familie stins, căci
legătura cu aceasta, atât de importantă pentru Geta, s-a
restabilit.

www.proactsuport.ro

A fost odată ca niciodată o tânără mereu întristată și parcă
nimic nu o mulțumea...așa poate începe povestea Ioanei.
Lipsa familiei, depărtarea de cei cunoscuți, singurătatea,
ignoranța celorlalți, mediul din instituție, toate au lasat urme
adânci pe chipul tinerei.

În poza de mai sus vedeți o Ioana care după multe vizite la
stomatologie, ajunsese să le efectueze singură venind din orașul
Mihăilești la București, adica de la mai bine de 16 kilometri și
schimbând 3 mijloace de transport. Treptat, urmele tristeții
au început să se șteargă și să lase loc lebedei cele frumoase, a
strălucirii interioare și a descoperirii unor talente ascunse precum
croșetatul, împletitul sau pasiunea pentru lectură.
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Atât! Restul, îl știm din dosarul de la instituția publică:
nume inventat, vârstă stabilită în urma unei expertize
medico-legale, deci nici ea reală, mama necunoscută, tatăl
necunoscut și nicio altă informație despre trecutul său.
Așadar, Ion Ionică găsit în ziua de Bobotează își capătă
numele după acea ”Sfântă zi” și merge în ”orfelinat”. Apoi,
crescând, ajunge în alte instituții de asistență socială pe
unde se perindă mai mulți ani la rând, până când ajunge la
Novaci, în județul Giurgiu, în serviciile Pro ACT, chiar înainte
de a împlini 32 de ani.
Cu un anume neastâmpăr în glas și în comportament, un
ușor simț al umorului și multă dorință de a ajuta, Ionică se
face remarcat printre colegii săi. Mai mult, curajul său de
exprimare și sinceritatea aurocriticilor, îi determină pe doi
dintre colegii noștri să-l încreștineze.

Cu sufletul curat, Ionică face o faptă bună, cheamă să locuiască
la Novaci o mai veche prietenă de instituție, mama a unui băiat
de 2 ani care a fost nevoită să iasă din sistemul de protecție și
să se descurce singură în Sibiu. Plin de compasiune, a insistat ca
tânăra să fie ajutată, chiar a însoțit-o să-și caute loc de muncă în
București și acum are grijă de cel mic când mama acestuia este la
serviciu.

Daca doriți un exemplu de optimism, șarm, carismă, vă
invităm să-l cunoașteți pe Tudor.

Pe undeva în adâncul sufletului, Ionică a rămas în acea clipă
suspendat, când a fost aruncat din tren, iar acum parcă dorește să
prevină ca acest lucru să se întâmple cuiva.

Puterea fizică și forța interioară au făcut pact să nu-l
părăsească pe Tudor nicicum și îi stau alături în momentele
în care acesta dă semne de ezitare. Impachetăm totul
într-un zâmbet mare și multă veselie, adăugăm puțin
nonconformism și completăm versurile care-l compun pe
Tudor cu o privire fixă și ageră, având o replică mereu la
îndemână pentru orice i s-ar spune. Deși suntem în preajma
lui de ceva vreme, Tudor este încă oscilant în dorințele sale,
presupunem că mai are nevoie de timp să vindece rănile mai
vechi: respins de mai multe ori de mamă, într-un mod parcă
prea brutal și nefiresc.

Când este vorba de Ionică, citim dorința de a avea propria familie,
iar din când în când dorul de mama și de tata se face simțit.

Prietenos din fire, foarte comunicativ, muncitor și sociabil,
Tudor ascunde multe temeri firești pentru un adult care și-a
petrecut o bună parte din viață după gratiile instituțiilor și
departe de bunătatea sufletului.

Anul acesta a mers la Parlamentul European, unde a fost
invitat să vorbească despre ce înseamnă să locuiești ca

Noi credem că optimismul și carisma sunt daruri pe care Tudor
le face lumii din preaplinul său.

www.proactsuport.ro

Pe la 4 ani, Ionică își amintește că a fost aruncat din tren.

Tudor, Tudor, Tudorel!

oricine altcineva în comunitate, chiar dacă ești considerat a fi o
persoană vulnerabilă și cât de benefică este atitudinea pozitivă
pe care trebuie să o ai față de semeni. De la Tudor învățăm
asta în fiecare zi, dar mai mult, învățăm cum să ”captivezi” prin
prezență și zâmbet persoana cu care stai de vorbă.
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Ion Ionică
cel familist

Da, Ionică a dorit să fie botezat cu numele Ionică la 32 de ani, iar
slujba a avut loc chiar în satul Novaci, urmând taina botezului. Nași
i-au fost colega noastră și unul din vecini. Cine credeți că a fost cel
mai fericit după acest eveniment?

Aşa cum ne explică PCP-ul precum şi natura
umană, o persoană „creşte” având exemple în
jur, primind sprijin şi dezvoltându-şi o reţea de
prieteni.

Partener strategic
În toate demersurile întreprinse, Pro ACT Suport a avut alături
Mental Health Initiative-Open Society Foundation, căreia îi
mulțumește pentru curajul și consecvența susținerii drepturilor
persoanelor cu dizabilități, de a trăi în comunitate.

Poveştile, trăirile şi experienţele clienţilor
noştri au în spate perseverenţa echipei Pro
ACT şi implicarea persoanei de suport. Altfel
spus, ne bucurăm şi ne mândrim cu fiecare
reuşită a fiecărui client, ştiind că în spate este
o persoană din echipă care şi-a dedicat timpul
şi atenţia pentru ca acel lucru să se întâmple
sau cel puţin să fie posibil.

○ Association for Promotion
Inclusion, Croația
○ Business Network International,
România
○ Casa de avocatură
Voicu&Filipescu, București
○ Centrul de Resurse Juridice,
București
○ Colegiul Național al Asistenților
Sociali din România
○ Consiliul Județean Ilfov
○ Direcția Generala de Asistență
Socială și Protecția Copilului,
Giurgiu
○ Direcția Generala de Asistență
Socială și Protecția Copilului,
Galați
○ Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului
sector 1, București
○ Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului
sector 3, București

○ Direcția Municipala de Asistență
Socială, București
○ Fundația FARA România
○ Fundația ”Svasta”, București
○ Grupul de Autoreprezentanți
”Ceva de Spus”, Timișoara
○ Institutul pentru Politici Publice
○ Institute for Human Centered
Design, Boston
○ Keystone Human Services
Philadelphia
○ Keystone Human Servicesfiliala Moldova
○ Kuehne & Nigel
○ Neighbours INC, SUA
○ Primaria Orașului Mihailești
○ Platforma ”Conexiuni”, România
○ Rețeaua ”Dizabnet”.
○ VALIDUS, Croația

www.proactsuport.ro

Parteneri și colaboratori
ai Pro ACT Suport
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Importanţa
relaţiilor
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Februarie
Aniversăm!

Martie
Vizită importantă

Procesul de „potrivire” a
viitorilor clienţi cu cele 3 locaţii
care urmează să le fie ”acasă”,
în apartamente închiriate este
în toi. Se fac vizite la actualele
servicii cu noii clienţi, în care
aceştia se familiarizează cu
filosofia şi regulile Pro ACT.
Suntem nerăbdători!

Mai mulți clienți de-ai noștri
își serbează ziua de naștere
în luna februarie. Petrecere
după petrecere în chemarea
primăverii.

În martie a venit la noi dna.
Parlamentar european Daciana
Sârbu, militantă recunoscută
pentru respectarea drepturilor
omului. Dumneaei a dorit să
viziteze un model de locuire în
comunitate și la recomandarea
colaboratorilor din partea

Aprilie
Este timpul pentu noi prieteni!
societăți civile, a dorit să vadă
CPIS Tufa. În urma acestei
vizite, dna. Europarlamentar
a decis să organizeze două
evenimente distincte la
nivel național și european pe
tema dezinstituționalizării
persoanelor cu dizabilități.
Suntem flatați!

În aprilie se deschid cele 3
CPIS-uri: Trepte, Image și De
la Capăt!, însumând o creștere
a numărului de clienți care
trăiesc în comunitate, cu 10
persoane.

Mai
Revederea familiei dragi
după 14 ani
Ioana, rezidentă a CPIS Tufa,
solicită să-și revadă familia din
Cluj, după 14 ani în care nu au
mai ținut legătura. Echipa Pro
ACT a sprijinit-o pe Ioana să-și
îndeplinească visul. Între timp,
la CPIS Mihail, se instalează
sera pentru legumele bio și
se construiește ferma pentru
curcani.

Iunie
Moment important legislativ
Putem spune că, data de 4 iunie
2015 a reprezentat momentul
de aur pentru legislația care
reglementează drepturile
persoanelor cu dizabilități,
pentru că la nivel politic s-a
oficializat printr-o declarație
politică, dubla asumare a
Guvernului a procesului
de dezinstituționalizare a
persoanelor cu dizabilități.
Acest prim eveniment a fost
inițiat de dna. Europarlamentar
Daciana Sârbu, în urma vizitei

efectuată la CPIS Tufa în
martie 2015 și s-a bucurat de
prezența unor înalți funcționari
publici, precum și a celor mai
reprezentative organizații
neguvernamentale naționale
și internaționale din domeniu.
Ne mândrim, mai ales că Pro
ACT și-a făcut auzită vocea
chiar în cadrul evenimentului
cu prezentarea modelului de
locuire și încluziune autentică
în societate, pe care îl dezvoltă
de 4 ani!

www.proactsuport.ro

Ianuarie
Pregătire extindere servicii
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Septembrie
Grupul de autoreprezentanți

Octombrie
Consolidarea cunoștințelor

Noiembrie
La Parlamentul European

Geta merge în vizită la familie
după mai multe încercări de
a face acest lucru posibil.
Sănătatea mamei Getei nu
permitea deplasarea acesteia,
cum s-a întâmplat în alte dăți. În
plus, familia era încă temătoare
de posibilele reacții ale Getei,
pe care o știau mai greu de
gestionat. Au avut parte de o
surpriză mare: Geta nu numai
că s-a comportat exemplar,
dar le-a făcut cadouri alor săi.
Vizita, care a lăsat impresii
bune și de neuitat pentru
ambele părți, se va repeta!

Trei flăcăi (Florin, Ionică și
Tudor) merg la Băile Herculane
să participe la întâlnirea
grupului de autoreprezentanți
”Ceva de Spus” din Timișoara.
Aici, au învățat cum să-ți
reprezinți interesele și au
socializat cu prietenii lor. Tot
în această lună se deschide
al 4-lea CPIS în București,
aducând din instituțiile publice
alți 4 tineri. Deci, munca și
distracția s-au combinat
perfect!

Continuăm seria formărilor
susținute de colegii americani
de la Neighbours INC SUA, pe
tema Planurilor Centrate pe
Persoană (PCP) și pe cele două
instrumente de lucru MAP și
PATH. După ce am învățat să
le utilizăm, nu ne mai lăsam de
ele!

Simona și Tudor au fost
invitați de către dna
Europarlamentar Daciana
Sârbu să participe alături
de alți autoreprezentanți, la
întâlnirea pe care a organizat-o
la sediul Parlamentului
European de la Bruxelles.
Tema evenimentului a fost
conștientizarea procesului și a
nevoii de dezinstituționalizare
a persoanelor cu dizabilități.

Decembrie
Vin sărbătorile!
Cu această ocazie, Simona a
zburat pentru prima dată cu
avionul, iar pentru ea și Tudor
experiența a fost prima și
unicat. Ei au vorbit în cadrul
întâlnirii despre ce însemnă
să trăiești normal, liber în
comunitate, având toate
drepturile respectate, chiar
dacă te afli într-o situațe mai
vulnerabilă de viață.

Nu puteam încheia un an atât de plin
cu multe lucruri frumoase, fără să
marcăm sosirea Crăciunului și a iernii.
Am sărbătorit în marea familie
Pro ACT!
www.proactsuport.ro

În aprilie se deschid cele 3
CPIS-uri: Trepte, Image și De
la Capăt!, însumând o creștere
a numărului de clienți care
trăiesc în comunitate, cu 10
persoane.

August
Geta în familie
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Iulie
Primul concediu de odihnă,
prima vacanță

”Din punct de vedere al aerodinamicii, bondarul nu ar trebui să poată să zboare.
Dar bondarul nu știe asta și zboară în continuare.”
Mary Kay Ash

Raport financiar Pro ACT Suport 2015
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VENITURI

CHELTUIELI

340700

50096

799908,13
3825,88

1053743,66
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1477039

Mental Health Initiative

Crearea și dezvoltarea Centrelor pilot de incluziune socială

Autorități publice - Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului

Acțiuni tranziție tineri care părăsesc instituția publică

Sponsorizări și donații
Total: 1 857 477,67 lei

Formare profesională continuă
Cheltuieli administrative
Total: 1 877 620 lei

Tufa

Mihail

Metamorfoze

Trepte

Șos. Tufa nr. 116B
Mihăilești, jud. Giurgiu, cod
poștal 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

Str. Cernisoara, 29-39, bl.
61, sc B, et 9, ap 80,
Sector 6, Bucuresti
Telefon: 0759 023 975

Image

De la capãt!

Ileana

Cal. Rahovei 299, bl. A,
sc. A, et. 2, ap. 16, sector 5,
București
Telefon: 0759 023 974

Șos. Alexandriei 11, bl. C11,
et. 3, ap. 73, sector 5,
București
Telefon: 0745 208 178

Str. Ileana-Cosanzeana,
nr. 6, bl. P9, sc. 1, ap. 12,
sector 5, București
T: 0759 023 974

Str. Soldat Simion Ștefan,nr. 34, sector 4,
cod poștal 040589, București
Telefon: 031-425 59 76
Fax: 031-425 59 86
http://proactsuport.ro/
https://www.facebook.com/ProActSuport

