Raport de activitate
2016

Dă valoare vieții tale!

Este o organizație neguvernamentală,
românească, care promovează drepturile și
incluziunea socială autentică a persoanelor cu
dizabilități intelectuale, dezvoltând un model
de locuire în comunitate și servicii conexe,
astfel încât să răspundă nevoilor firești ale
acestora de a fi și a trăi decent, în comunitate.

2

Centrarea pe persoană - nimic PENTRU
oameni, FĂRĂ oameni, cu tot respectul
pentru unicitatea fiecăruia.

2

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.

2

Promovarea parteneriatului - credem în
forța asocierii, conform “când sunt doi
puterea crește”.

Valorile Pro ACT:
Încredere, respect față de ființa umană,
credința în autodeterminare, armonie socială,
justiție socială, empatie, responsabilitate față
de generațiile viitoare.
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Echipa
Pro ACT are în componență 37 de lucrători
sociali cu rol de persoane de suport
ale clienților, cărora li se alătură echipa
pluridisciplinară cu experiență în reformarea
sistemului de servicii sociale, alcătuită din:
psihologi, asistenți sociali, consilier vocațional,
manageri, director, medic neuropsihiatru,
coordonatori și supervizor.

3

Să aducem plus valoare în tot ceea ce
facem pentru că 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.
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Principiile Pro ACT:
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Unicitatea Pro ACT
este conferită de:
2

Instrumentele de lucru adaptate cu
abordare individualizată a fiecărui client.

2

Importanța acordată formării și dezvoltării
relațiilor și a cercurilor de suport pentru
fiecare client.

2

Crezul că nimic nu se realizează pentru
client fără consimțământul și participarea
sa.

2

Clienților le este permis să greșească,
pentru a da acestora ocazia de a învăța din
experiențe, în limite controlabile (învățarea
de tip experiențial).

2

Procesul de ”potrivire” a clientului cu
viitorul loc în care va sta și colegii de
casă/apartament, cu persoana de suport,
conform profilului fiecăruia.

2

Acordarea unei perioadă de tranziție la
noua viață.

2

Flexibilitatea activităților și acțiunilor
echipei Pro ACT, adaptate nivelului fiecărui
client de evoluție spre dezinstituționalizare
și spre viață indepenedentă.

2

Formarea continuă a echipei Pro ACT.
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2

Experimentarea cu succes a dezvoltării serviciilor de incluziune
socială în locații (apartamente) închiriate pe termen lung, evitând
în acest fel investiția în infrastructuri și direcționarea fondurilor
către OAMENI.

2

Existența unui sistem profesional de supervizare cu rol de suport
și igienă mintală pentru personalul de bază, care interacționează
cu clienții, persoane cu dizabilități intelectuale.

În întocmirea și îndeplinirea MAP și PATH un rol important îl
au relațiile interpersonale și rețeaua de suport, ale clientului.
Știm deja că, o persoană „creşte” având exemple în jur, primind
sprijin şi dezvoltându-şi o reţea de prieteni. 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 echipă care şi-a dedicat timpul şi atenţia pentru ca acel
lucru să se întâmple sau cel puţin să fie posibil.
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Deschiderea celui de-al 8-lea serviciu de incluziune socială în
2016 – ”Centrul de pregătire pentru viață independentă Păcii” s-a
bazat pe un proces pe care Pro ACT l-a rafinat în timp, 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. Prin intermediul 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, cu personalul
de suport și ghidaj, 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 flexibile și să nu rămână
”blocate” și legate de un spațiu, pereți și infrastructură. PCP-ul
este urmat de alte două instrumente punctuale de lucru utilizate
pentru stabilirea și clasificarea obiectivelor unui client (MAP) și
modalitățile de îndeplinire ale acestora (PATH).

www.proactsuport.ro

Cu alte cuvinte...

Pro ACT
www.proactsuport.ro

în cifre:
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2 În 5 ani de activitate, Pro ACT a dezinstituționalizat 50 de persoane cu vârste cuprinse
între 20 și 70 de ani.
2 20 clienți au fost reconectați cu familiile de origine (chiar și după 24 de ani) și sunt
sprijiniți să lege și să mențină legătura cu acestea;
2 3 clienți care au părăsit sistemul de protecție socială și care trăiesc acum o viață demnă,
fiind complet redați societății;
2 5 clienți în pregătire pentru a ieși din sistemul de asistență socială;
2 45 de angajați formați în abordarea centrată pe persoană, dezvoltarea serviciilor în
comunitate, managementul comportamentelor dificile etc.
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Serviciile de
incluziune socială
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Serviciile de incluziune socială dezvoltate de
Pro ACT 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.
Însă, 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, de a trăi independent etc. 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.

2

3 servicii de incluziune socială, licențiate ca
”Centre Pilot de Incluziune Socială” (CPIS).

2

1 atelier de creație ”Idelier” unde participă
persoane cu dizabilități precum și persoane
vulnerabile din comunitatea orașului Mihăilești.

2

2 sere legume bio.

2

1 micro-fermă în regim bio cu: pui, curcani și
iepuri.

În cadrul serelor și al micro-fermei sunt angajați
muncitori din rândul clienților Pro ACT, persoane cu
dizabilități intelectuale.
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în județul Giurgiu:

www.proactsuport.ro

Pro ACT

www.proactsuport.ro
PROACT SUPORT	

10

1. CPIS Tufa
Inaugurat primul în 2012, reprezintă ”acasă” pentru 5 persoane care au
fost dezinstituționalizate din centrele rezidențiale din județul Giurgiu.
Datorita experienței îndelungate, acest serviciu fiind primul înființat,
clienții sunt complet adaptați traiului în comunitate, iar pentru unii
dintre aceștia urmează pasul firesc spre o viață cât mai independentă.
Ca spațiu, casa dispune de o curte generoasă, îmbogățită cu flori, pomi
fructiferi și animale de gospodărie. Datorită faptului că în casă locuiesc
și persoane cu dizabilități grave, am creat posibilități de activități ce pot
fi desfășurate de aceștia afară, în curte. Aceste activități se aliniază celor
din comunitatea în care clienții locuiesc, astfel că, aici se cresc animale
(porci, găini) și se cultivă pomi fructiferi.

www.proactsuport.ro
Al doilea CPIS deschis, a devenit activ în vara anului 2013. Chiar dacă
actualii locatari au venit aici din București, ei s-au adaptat rapid la viața
dintr-o comunitate rurală, cu potențial și au învățat cum să îngrijească
o curte și ce înseamnă să îți cultivi singur legumele care îți plac. Prin
urmare, aceștia au fost sprijiniti pentru a procura și monta o seră, în
care cultivă tomate și castraveți, vinete, ardei, varză și căpșuni. În timp,
tinerii și-au pus amprenta în amenajarea curții, prin construirea unor
elemente decorative, care conferă acesteia un aer cald și primitor, atât
de specific pentru ceea ce înseamnă ”acasă”. Firește, prietenoși din fire,
rezidenții au ”adoptat” căței, pisicuțe și iepurași, pe care le îngrijesc cu
dragoste.
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2. CPIS Metamorfoze
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1. CPIS Mihail
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Cel mai mare CPIS al Pro ACT, se deschide în septembrie 2014, având
la bază un parteneriat complex încheiat pentru înființarea sa. 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, urmând ca Pro ACT Suport să furnizeze 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.
Pentru tinerii rezidenți de aici, curtea este concepută astfel încât să fie
înființate unități de economie socială, iar anul 2016 a însemnat pentru
aceștia dezvoltarea infrastructurilor necesare organizării fermei de
curcani, pui și iepuri bio, precum și a serei de legume. Tot în 2016,
eforturile celor implicați au fost răsplătite cu recoltă bogată de tomate,
vinete, castraveți și ardei, salată, ceapă și usturoi, iar curcanii, puii și
iepurii au asigurat necesarul de hrană pentru toate cele 8 servicii ale
Pro ACT.
În spațiul oferit de Casa Mihail, se organizează și 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. Acest loc se adresează
acelor clienți care nu pot fi încă angajați pe piața liberă a muncii. De
aceea, Idelierul are un dublu scop: oferă cadrul pentru antrenarea
deprinderilor ce țin de îndemânare și crearea diverselor obiecte
artizanale, pe de-o parte și formarea abilităților de viață independetă,
pe de altă parte, fiind un loc care reproduce perfect atribuțiile pe care
o persoană le are la un loc de muncă real.

Pro ACT

1. CPVI Trepte
Deschis în primăvara lui 2015 este locația potrivită pentru unii dintre
clienții noștri cu grad de autonomie sporit, care lucrează și/sau merg
la școală. Cei 4 rezidenți și-au însușit abilități de viață independentă,
ceea ce a dus la reducerea treptată a suportului, astfel că în 2016, CPVI
Trepte este locuit de persoane ambițioase, care merg la serviciu și au
deprins deja rostul traiului în comunitate. Spre exemplu, aici locuiește
un cuplu, căsătorit și care în 2016, a făcut voluntariat la un azil de
bătrâni. Ideea a fost a celor 2 și și-au propus să facă din acest gest o
obișnuință.
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5 servicii de incluziune socială, licențiate ca
”Centre de PregĂtire pentru ViaȚĂ Independentă”
(CPVI)

www.proactsuport.ro

în București:

www.proactsuport.ro
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2. CPVI Image

3. CPVI De la Capăt!

Deschis tot în primăvara lui 2015 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. Aici, pe tot parcursul anului 2016, activitatea
persoanelor de suport s-a redus considerabil, unii clienți CPVI
Image, fiind deja pe punctul de a migra în comunitate.

Face parte din triada celor inaugurate în primăvara lui 2015. Este locuit
de 4 tineri susținuți în continuarea studiilor și în obținerea și păstrarea
locului de muncă.

www.proactsuport.ro

4. CPVI Ileana

5. CPVI Păcii

Se dedică acelora care merg la școală și au job-uri. Profilurile fiecărui
client au determinat această potrivire între ei. Aici încă locuiesc Ioan,
tânăr utilizator de scaun rulant, care este angajat casier la Carrefour,
Ana care merge la școală, Adela care este angajată la o firmă de
curățenie și Carol care urmează să se angajeze.

Cel mai recent serviciu, este înființat în 2016. Aici locuiesc patru
tineri care acum încep să înțeleagă importanța relațiilor, firescul
traiului ca oricare om respectabil în comunitate: să valorifici toate
resursele pe care le ai la îndemână, să înveți, să crești, să-ți creezi
cercul de suport și de relații. Ei sunt încă la început!

PROACT SUPORT	

15

www.proactsuport.ro
PROACT SUPORT	

16

Flexibilitatea și adapatablitatea
Pro ACT la nevoile și nivelul
fiecărui client, fac posibilă
mutarea clienților între locații
și schimbarea echipei de suport,
cu o frecvență uneori aparent
uimitoare, dar benefică, urmând
interesul suprem al celor implicați
și eficientizarea activităților.

- Pro ACT este furnizor acreditat de servicii sociale și promovează
un model de incluziune socială autentică. În acest spirit, în 2016
Pro ACT s-a implicat în următoarele proiecte:
2

În octombrie 2016, echipa Pro ACT și câțiva clienți s-au bucurat de
vizita și expertiza a 2 specialiști în psihiatrie comunitară din Croația.
Un concept revoluționar aplicat cu succes de peste 10 ani în Croația,
pe care specialiștii Pro ACT l-au înțeles și îl promovează. Cu această
ocazie, 3 clienți au vorbit despre ei, trecut și viitor, obținând îndrumări
și sugestii punctuale care să-i ajute să depășească anumite limite și
prejudecăți și să-și îmbunătățească starea de bine.

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 2016, a fost legată de
folosirea canalelor media pentru promovarea imaginii și a potențialului
persoanelor cu dizabilități.

Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea
sărăciei pentru perioada 2015-2020 și Planul Național AntiSărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale Documente de
referința în peisajul politicilor sociale naționale, Strategia și
Planul antisărăcie, alocă un capitol tematicii serviciilor sociale.
Pro ACT, ca membru al Coaliției Antisărăcie – organism
de consultanță pentru Guvernul României, ce reunește mai
mulți experți din sectorul civil, s-a implicat activ în elaborarea
și structurarea acestui capitol, propunând printre altele,
măsuri concrete provenite din practica de specialitate pe
care o desfășoară, măsuri care au fost deja înglobate în
documentul final și urmează să fie aplicate.

2

Ca membru 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.

2

Susținerea aplicării Legii 8/2016 referitoare la înființarea
mecanismelor prevăzute de Convenția ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilități, prin organizarea
și participarea la dezbaterea care a avut loc la Senatul
României, pe această temă.

2

Consultanță DGASPC Bacău, privind procesul de
dezinstituționalizare și modelul Pro ACT de locuire în
comunitate.

www.proactsuport.ro

dar și a experților de la alte instituții publice și private de profil, a
continuat în 2016 cu trainingul ”Suport activ pentru persoanele cu
dizabilități”. Programul de formare a durat 5 zile și a fost suținut de
experți în procesul de dezinstituționalizare din Croația. Principalele
teme ale formării au fost: abordarea comportamentelor provocatoare,
atitudinea persoanelor de suport față de aceste comportamente, a
aspectelor ce țin de sexualitatea persoanelor adulte cu dizabilități
intelectuale, suport activ, comunicare, incluzând consolidarea abordării
prin prisma noțiunii de ”gentle teaching” (învățarea cu blândețe).

Implicare și influențare
politici publice naționale
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Formarea echipei,

Participare în calitate de consultant la întrunirile ANPD
referitoare la dezvoltarea cadrului legislativ în ceea ce
privește dezinstituționalizarea și dezvoltarea serviciilor sociale
în concordanță cu relgementările naționale și internaționale.

2

Prezentarea modelului său de locuire în comunitate și
conceptul de abordare centrată pe persoană la DGASPC
sectoarele 1 și 3, București și DGASPC Giurgiu.

2

Servicii de consultanță acordate Ministerului Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, pentru realizarea
armonizării criteriilor medicale și funcționale de evaluare a
persoanelor cu dizabilități în vederea încadrării în grad și tip
de handicap și grad de invaliditate.
Necesitatea armonizării criteriilor de evaluare a plecat de la
diferențierile de abordare sesizate în domeniul dizabilității și
al invalidității, dar, mai ales, de la faptul că nevoile specifice
ale persoanelor cu diverse deficiențe nu sunt recunoscute
echitabil astfel încât acestea să beneficieze de servicii și
măsuri corespunzătoare de suport.

www.proactsuport.ro

2
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Vizibilitate organizațională
în 2016:
2
2

2

Lansarea noului site www.proactsuport.ro;
Pro ACT Suport a fost și în 2016 partener strategic Silver al
organizatorilor ”Galei Naționale de Excelență în Asistența
Socială”, sigla fiind vizibilă 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 dintre premii, asistentului social declarat câștigător.
Noiembrie 2016, în cadrul campaniei pentru monitorizarea
direcționării și utilizării banilor proveniți din fondurile
europene, organizată de MHI în parteneriat cu European
Network for Independent Living (ENIL), desfășurată la nivelul

Parlamentului European, Pro ACT a contribuit la realizarea
unui film de 13 minute, în care clienți ai Pro ACT vorbesc
despre viața lor ”nouă” în comunitate și avantajele acesteia.
Menirea filmului ca și a evenimentului este aceea de a schimba
percepția decidenților politici europeni referitoare la persoanele
cu dizabilități (intelectuale) și la modalitățile pe care le au la
îndemână spre a contribui la reformarea sistemului social.
2

Participare la dezbaterea FDSC ”Politici publice pentru serviciile
sociale accesibile – Construim poduri între furnizorii de servicii
sociale”;

2

În colaborare cu Centrul de Investigații Media și Centrul de
Resurse Juridice, Pro ACT s-a implicat în organizarea conferinței
”Adevărul despre cei care nu există – jurnalism și activism pentru
drepturile celor cu dizabilități din centrele finanțate de stat”.

2

Primirea unei delegații oficiale din partea Ministerului Muncii,
Sănătății și Afacerilor Sociale, Ministerul Protecției Copilului,
Persoanelor Vârstnice și Egalități de Șanse, ambele din Suedia,
însoțită de autoritățile publice române (MMFPSPV și ANPD) la
CPIS Tufa și CPIS Mihail, pentru a prezenta Pro ACT Suport ca
model românesc de dezinstituționalizare a adulților cu dizabilități
intelectuale.

2

Discurs reprezentativ susținut de Pro ACT în cadrul festivalului
”One World”, România, de susținere a ideii de trai în comunitate
pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și de susținere a
premierei mondiale a filmului ”Free” realizat de regizorul croat
Tomislav Zaja.

2

Realizarea a 4 filme artistice în care protagoniștii sunt acei clienți
Pro ACT care au spart tiparele ”asistatului social” și au depășit
toate așteptările. Eroii filmelor sunt Simona, o fată care a pornit
de la zero atunci când a decis să-și refacă viața în afara instituției
de stat, Florin, care la Pro ACT și-a descoperit chemarea de a fi
un artist, Tudor, cel mai carismatic client al Pro ACT, care ajută
pe toată lumea și nu în ultimul rând, un cuplu de îndrăgostiți, care
s-a cunoscut în cadrul serviciilor Pro ACT.

2016 a conturat 3 pârghii prin care clienții au avut acces la joburi
și servicii: prima este angajarea directă pe piața liberă a muncii, cu
medierea Pro ACT, a doua, angajarea în unitățile protejate externe sau
ale Pro ACT (ferma și serele) și cea de-a treia, în cadrul Idelier.

45 de joburi facilitate distribuite
astfel: 24 clienți sunt angajați pe
piața liberă a muncii, 19 lucrează
în unități protejate și 2 activează
în cadrul unităților de economie
socială ale Pro ACT.

www.proactsuport.ro

Pro ACT a înțeles de la început cât de important este ca o persoană să
simtă că poate contribui la bunăstarea proprie și de ce nu, a societății.
Prin urmare,Pro ACT consideră că toți clienții au potențial care trebuie
dezvoltat și arătat lumii, de aceea a dezvoltat un mecanism de evaluare
inițială a abilităților fiecărui client, de antrenare a acestora și de găsire
a jobului potrivit. Eforturile investite sunt constante, pentru a putea
oferi mai multe oportunități clienților, astfel încât aceștia să se poată
”angaja”.

Realizări:
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Integrarea în muncă,
un pas mai aproape de incluziunea
socială

www.proactsuport.ro

Povești care te urmăresc
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Dedicăm această secțiune
relatării poveștilor impresionante
pe care le trăim alături de
clienții noștri: tineri cu
dizabilități intelectuale
care-și trăiesc propria viață
cu demnitate și curaj.
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Are aproape 50 de ani și este din Cluj. Aici locuiește și fratele său mai
mare. Dl. Endre își dorește ceea ce nu a reușit să aibă până la această
vârstă: familie, mai precis o soție. A fost îndrăgostit de Alina, o tânără
clientă a Pro ACT, au avut o relație, chiar au făcut un film în care își
prezentau relația de dragoste, dar ca multe alte aspecte din viața sa, nici
relația cu Alina nu a durat.
În tinerețe avea o slujbă, o garsonieră în Cluj, a avut și o relație de iubire
stabilă. Le-a pierdut pe toate trei odată cu debutul afecțiunii mintale și tot
atunci, au început și provocările. De tânăr, părăsit de iubită, este înscris
în sistemul de protecție socială și pentru că îi place să sculpteze în lemn
și are talent, Statul s-a gândit că ar fi în interesul suprem al Dlui Endre să
fie găzduit într-un CITO (Centru de Ingrijire si Terapie Ocupațională),
chiar dacă cel mai apropiat asemenea serviciu se afla la zeci de kilometri
distanță de familia sa, în județul Giurgiu. Așa ajunge dl. Endre rupt de
familia ce-i drept săracă din Cluj, în județul Giurgiu, unde rămâne fără
niciun contact cu cei dragi ani la rând.
Timpul trece, iar dl. Endre ajunge în serviciile Pro ACT, împovărat de
dorul fratelui și al locurilor clujene. Abia vorbește, resemnat față de
nereușitele din viața sa, fără perspective, dornic să-și ia medicamentele ca
și cum ar fi unica modalitate de a mai rămâne în viață.
Religios din fire, cu o ultimă speranță, își spune of-ul echipei Pro ACT: să
revadă fratele și locurile dragi din Cluj. Efortul nu a fost unul mare, dar
prima vizită după ani, l-a lăsat fără cuvinte mult timp, iar emoțiile s-au
transformat în telefoane date fratelui aproape în fiecare zi. La a doua
vizită cu ocazia sărbătorilor de iarnă și după ce a petrecut 4 zile cu ai lui,
Dl. Endre, își recapătă forțele de a-și continua drumul spre înainte cu mai
mult curaj.
Cu toate acestea, Dl. Endre încă pare prins între două lumi reprezentate
de dorința de a aparține familiei de origine acolo la Cluj și cea de a-și croi
propriul drum aici unde se află acum, în Mihăilești, Giurgiu. Poate doar
lemnul cioplit cu atâta migală redă cu adevărat sentimentele profunde
trăite de domnul Endre.

www.proactsuport.ro

Domnul Orban Endre

www.proactsuport.ro

Florin, artistul interior
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O floare ici, un detaliu colo, o ultimă tușă la pictura murală făcută acum
câteva zile în camera de zi și încheiată după multe reveniri și modificări
inspirate de moment și de stare. Un ghiveci cu o plantă înflorită parcă
uitat într-un colț de curte, deloc întâmplător se află acolo. El este
unul dintre elementele decorative care alcătuiesc planul lui Florin de
înfrumusețare a ambientului. Bucătăria invadată de farfurii mari și mici,
rotunde, adânci, pe care mâncarea gătită cu pasiune de Florin dansează
în culori și gusturi atent potrivite de acesta. O frunzuliță de mentă,
câteva felii de lămâie și sucul de la multe portocale, se amestecă într-un
vas, iar licoarea obținută se servește dintr-un pahar generos ale cărui
margini sunt presărate cu zahăr și scorțisoară. Astfel am fost răsfățați să
bem limonada à la Florin.
În pofida vicisitudinilor vieții, abandonat la naștere, crescut prin centre
de plasament, abuzat, îmbolnăvit incurabil, Florin a învățat să lupte, să
caute rădăcinile care să-l susțină în viața. După 27 de ani, află că are 3
frați și o soră, toți vitregi. Nu a ezitat, a mers imediat să-i cunoască și
să-i îmbrățișeze.
În camera sa, pe un colț de birou se află un jurnal, în care Florin
se adresează lumii în cuvinte stinghere care dezvăluie o părticică a
sufletului obosit de atâtea medicamente, medici și spitale. Știe că
momentul în care se va uita de sus la toate cele realizate aici nu este
departe. Vârsta fragedă cu spiritul bătrân, acesta este Florin, artist în
interior!

Vara trecută Marian primește un semn pe Facebook de la o fată
și povestea vieții lui ia o turnură neașteptată. După ce i-a acceptat
cererea de prietenie, Marian a văzut că pe fată o cheamă ca pe el.
S-a uitat la fotografiile de profil și a constatat că seamană foarte
mult cu el. Cu fiecare ”cercetare”, speranța de a-și găsi o rudă
apropiată, încolțea rapid în sufletul lui Marian. A contactat-o și a
aflat rapid povestea ei, având aceelași elemente ca și povestea lui.
Era clar, această fată, era sora lui! Prima întâlnire...amuțire...nu a
fost nevoie de niciun cuvânt, au vorbit sufletele prin privirile care
li s-au întâlnit. A fost suficient, s-au recunoscut, deși nu s-au văzut
niciodată până atunci. Așadar, după 19 ani, cei doi frați, amândoi
cu aceeași soartă, de a fi abanadonați de mamă la naștere la un
an diferență între ei, au fost crescuți în două sisteme diferite de
asistență socială, s-au întâlnit. Marian și sora sa sărbătoresc încă
momentul acela cu fiecare revedere și convorbire telefonică pe
care le au. Universul a conlucrat și aripile s-au deschis!
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Povestea lui Marian este simplă cu elementele clasice ale poveștii
copilului abandonat la naștere, preluat de sistemul public de
protecție socială și plimbat odată cu înaintarea sa în vârstă din
instituție în instituție. A venit la Pro ACT în 2015, cu gândul că
el vrea să iasă din sistem. Între timp, și-a dat seama că nu este
pregătit și s-a pus pe învățat. A învățat să gătească și a descoperit
că-i place. A dorit să devină infirmier, a făcut cursurile pe care le-a
absolvit cu nota 9. A dorit să învețe limba engleză și s-a apucat
să caute cursuri gratuite. S-a gândit că i-ar plăcea să aibă sursa
proprie de venit și a rugat să fie sprijinit în găsirea unui job. Desigur,
fiind o persoană serioasă și implicată atunci când își propune, a
ajuns casier la Mega Image.

www.proactsuport.ro

Marian

POVEȘTI APROAPE DE... SUCCES

www.proactsuport.ro

Aurel Simion zis și Mamaela
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Nu demult, vi-l prezentam pe Aurel, unul dintre tinerii care ne-au
accesat serviciile în anul 2014. Povestea lui suna cam așa: părăsit în
spital imediat după ce s-a născut, de către familia prea săracă să poată
avea grijă de el, a fost de multe ori transferat dintr-un centru în altul al
serviciilor publice sociale, până când familia nu a mai putut ține pasul
și i-a pierdut urma. Venit la Pro ACT, după 17 ani de când nu s-au mai
văzut, chiar de ziua lui primește cadoul surpriză, urmare a eforturilor
echipei: vizita mamei și a familiei extinse. Din acel moment, nimic nu a
mai fost la fel pentru Mamaela.
Următorii doi ani au însemnat pentru Aurel, vizite de sărbători și
reuniuni repetate cu familia și mai ales cu nepoțeii săi dragi, găsirea
unui loc de muncă stabil, dar și provocarea medicală: descoperirea
deficienței acute de auz și necesitatea procurării unei proteze auditive.
Acum, Mamaela, cu încrederea de sine redată de auzul vocii proprii și
a celorlalți, răspunde glasului familiei, care îl cheamă și îi dă curajul să
atingă acel al nouălea cer. Aurel este pe punctul de a ieși din sistemul
de asistență socială și de a se integra complet în familie și în societate.
Aurel este aproape de...succes!

Astăzi, Gabriela împreună cu soțul ei, locuiesc într-o localitate din
județul Ialomița, lucrează amândoi în București, iar viața merge mai
departe, Gabriela fiind din ce în ce mai aproape de...succes.
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Gabriela, o fată greu încercată de viață și de sistem, nu s-a lăsat
pradă emoțiilor, a continuat să spere că va reuși. Când a venit la
noi, în 2012, la 20 și un pic de ani, arăta mai degrabă a Gabriel,
cu privirea țintuită în ochii tăi și mereu ”în gardă” ca nu cumva ”să
o pățească”. Nu din vina ei, așa era ea obișnuită, așa o învățase
viața până atunci. Încercările de a zâmbi, sfârșeau printr-o grimasă
care dezvăluia dantura amenințător de completă și albă. Nici nu
înțelegeai ce vorbește, pentru că se precipita și din dorința de a
nu atrage prea mult atenția asupra sa, cuvintele se îngrămădeau,
iar furia Gabrielei creștea că erau neînțelese. Multe episoade de
furie manifestată mai mult sau puțin prin gesturi au urmat și noi
am incercat să le ”traducem” pe fiecare în parte. De fiecare dată
rezultatul era același, Gabi era de neoprit – nu dădea socoteală
nimănui, nu dorea să depindă de nimeni, își dorea independența și
striga cu toată ființa ei, să fie lăsată să trăiască, așa cum îi place. S-a
îndrăgostit, a suferit, i-a trecut, apoi, iar s-a îndrăgostit, a suferit și
i-a trecut. Gabi a experimentat în 2 ani, cat pentru alții în 10 ani,
fără teamă de eșec, cu mult curaj și dezinvoltură, aprope nemilos
de real, până când, s-a decis: ”Vreau să ies din sistem!”. Și atunci,
toate rapoartele de evaluare, prin care se atrăgea atenția că încă
nu este pregătită pentru acest pas, nu au mai avut sens. Gabi era
clară pentru ultima dată pentru noi și pentru sistem, că dorește o
nouă viață și a ieșit!

www.proactsuport.ro

Neînfricata Gabriela
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Nicu Stan
sau o personalitate aparte
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Gânduri, discuții, da-nu, sus-jos, ba da-ba nu, dreapta-stânga, deciziiindecizii, siguranță-insecuritate, certitudini-incertitudini, hohote de
râs- hohote de plâns, vorbe dulci-vorbe urâte, justițiar, altruism-orgoliu,
dinamic-static, acesta este Nicu Stan. Lipsa părinților, dezrădăcinarea
de familia asistentului maternal unde a stat până la 14 ani și libertatea
din serviciile Pro ACT înțeleasă greșit la acel moment, i-au marcat viața
și comportamentul.
Deși a fost greu pentru toți, zbuciumul lui Nicu dar și achizițiile
câștigate în ultimii 2 ani, au condus la decizia sa radicală de a IEȘI din
sistemul de protecție socială și de a INTRA în lume. A făcut aceasta
în stilul propriu, fără pregătire suficientă, cu multe cuvinte și gesturi,
în plină răzvrătire personală, sufocat de ”reguli” și de necunoașterea
proprie. Înconjurat încă de nedumeririle sale, acum Nicu a devenit
conștiincios și responsabil cu viața sa, locuiește cu chirie, merge la
serviciu și se întreține singur financiar.
Cu suport moral și material din partea noastră, Nicu așteaptă cu
nerăbdare actele de la autoritățile publice care să-i confirme că este
exact unde își dorește, ieșit oficial din sistem și mai aproape de...succes.

Parteneri și colaboratori
ai Pro ACT Suport
2

Direcția Municipală de Asistență Socială, București

2

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului,
Ilfov

2

Fundația FARA România

2

Association for Promotion Inclusion, Croația

2

Fundația ”Svasta”, București

2

Business Network International, România

2

Grupul de Autoreprezentanți ”Ceva de Spus”, Timișoara

2

Casa de avocatură Voicu&Filipescu, București

2

Habitat pentru Umanitate, București

2

Centrul de Resurse Juridice, București

2

Institutul pentru Politici Publice

2

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România

2

Institute for Human Centered Design, Boston

2

Consiliul Județean Ilfov

2

Keystone Human Services Philadelphia

2

Consiliul Județean Giurgiu

2

Keystone Human Services- filiala Moldova

2

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului,
Galați

2

Kuehne& Nigel

2

2

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului,
Giurgiu

Neighbours INC. International, SUA

2

Primaria Orașului Mihailești

2

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

2

Platforma ”Conexiuni”, România

2

Rețeaua ”Dizabnet”

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

2

VALIDUS, Croația.

2
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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.

www.proactsuport.ro

Partener strategic
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Prin ochii clienților
”Sunt fericită că am un serviciu, că pot să-mi cumpăr
ce haine îmi doresc și să merg în vacanță cu Mari. Am
camera mea și aici mă simt foarte bine!”

Simona BÎgiu,
clientă,
Pro ACT Suport.
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”Am un job și am învățat să merg singură acolo. Simt că
sunt liberă și îmi cunosc drumul.”

Gina Mezei,
clientă,
Pro ACT Suport.

Florin ViȘan,
client,
Pro ACT Suport.

www.proactsuport.ro

„Când am venit prima dată la Pro ACT eram închis în mine.
Aici, m-am deschis, m-au readus la viață.”

”Ce bine îmi e de când cu Pro ACTu' ăsta! Lucrez, sunt
independentă, acum m-am și îndrăgostit. Ce mai, sunt
modeală!”

Roberta Ximena Mihai,
clientă,
Pro ACT Suport.
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4.800

616.128

81.000

TOTAL CHELTUIELI 2016
2.826.372 LEI

1.181.148

TOTAL VENITURI 2016
2.412.740 LEI

102.900
2.008.141
18.203

Dezvoltare servicii

MHI

Costuri tranziție

DGASPC

Costuri formare
Dezvoltare organizațională (consolidare seră,
extindere fermă, IDELIER)
Costuri administrative

SPONSORIZĂRI

1.226.792

CPIS TUFA

CPIS METAMORFOZE

CPIS MIHAIL

Șoseaua Tufa 116B, Mihăilești, Giurgiu
0731462369 | tufa.proactsuport@gmail.com

Strada Primăverii 86D, Joița, Giurgiu
0740908173 | metamorfoze@proactsuport.ro

Strada Baba Novac 142, Novci, Giurgiu
0767378004 | mihail@proactsuport.ro

CPVI IMAGE

CPVI TREPTE

CPVI DE LA CAPĂT!

Calea Rahovei 299, bl.A sc.A et2, ap16, s 5
0748122189 | image@proactsuport.ro

Str. Cernișoara 29-39, bl.61, sc.B, et.9, ap.80, s 6
0759023975| trepte@proactsuport.ro

CPVI ILEANA

Str. Ileana-Consânzeana 6, Bl. P9, Sc 1, et 3, ap. 12, s 5
ileana@proactsuport.ro | 0759023974

Șos Alexandriei 11, bloc C11, etaj 3, ap. 73, s 5
0745208178 | delacapat@proactsuport.ro

CPVI PĂCII

Str. Vistiernic Stavrinos 19, bl. 54, sc.E, et. 2, s 6
pacii@proactsuport.ro | 0742661008

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

