Da˘ valoare vietii
‚ tale!

Noi suntem,

Ne adresăm:

Pro ACT Suport, o organizaţie neguvernamentală,
românească, care promovează drepturile şi incluziunea
socială autentică a persoanelor cu dizabilităţi
intelectuale, dezvoltând un model de locuire în
comunitate şi servicii conexe acreditate, astfel încât să
răspundem nevoilor fireşti ale acestora de a fi şi a trăi
decent, în comunitate.
Valorile noastre: încredere, respect faţă de fiinţa umană,
credinţa în autodeterminare, armonie socială, justiţie
socială, empatie, responsabilitate faţă de generaţiile
viitoare.

 Clienţilor (beneficiari) - persoane cu dizabilităţi
intelectuale şi probleme de sănătate mintală, care
au fost instituţionalizate cea mai mare parte a vieţii
lor, în centre mari rezidenţiale din sistemul public de
protecţie socială.
 Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie
a Copilului prin parteneriate încheiate în care Pro
ACT este furnizor acreditat de servicii sociale.
 Autorităţilor publice prin servicii de consultanţă şi
formare.
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Dezvoltarea serviciilor
de incluziune socială
Serviciile de incluziune socială promovează
dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu
dizabilităţi care au trăit cea mai mare parte a
vieţii în instituţie, concomitent cu integrarea
în locuinţe din comunitate şi abordarea
individualizată în vederea recuperării şi
dezvoltării potenţialului existent. Astfel,
filosofia care stă la baza intervenţiei Pro ACT
este una bazată pe principiul normalizării
şi pe dreptul fiecărei persoane de a trăi în
comunitate (articolul 19, Convenţia ONU
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi),
alături de ceilalţi membri ai comunităţii.
Eforturile Pro ACT nu se concentrează doar
pe dezinstituţionalizarea persoanelor cu
dizabilităţi şi pe oferirea de alternative de tip
comunitar, ci urmăresc incluziunea autentică,
pornind de la explorarea şi integrarea

comunitară, activităţi de recuperare, până la
acţiuni menite a pune în valoare persoana cu
dizabilităţi. Contribuim astfel la schimbarea
radicală a percepţiei cu privire la persoanele
cu dizabilităţi, acestea fiind puse în situaţii
de normalitate şi roluri care-i valorizează:
locuitor într-o casă şi comunitate, angajat
şi deci contributor la sistemele de asigurări
sociale, vecin, prieten, cumpărător etc.
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Dezvoltarea unor proiecte
ca formă incipientă de
economie socială
Proiectele dezvoltate până în prezent, ţintesc
oferirea unei hrane sănătoase tuturor
clienţilor, implicarea acestora în activităţi
specifice ca job intermediar care îi pregătesc
pentru viaţa în comunitate, iar din punct de
vedere financiar, conferirea sustenabilităţii
serviciilor de calitate pe care Pro ACT le
furnizează.
Dezvoltarea gustului pentru frumos, prin
implicarea în confecţionarea de săpunuri
artizanale, lumânări, bijuterii hand made.

Facilitarea integrării în muncă a
persoanelor cu dizabilităţi

Oferirea serviciilor
de consultanţă şi formare

Pro ACT a înţeles de la început cât de
important este ca o persoană să simtă că
poate contribui la bunăstarea proprie şi de
ce nu, a societăţii. Prin urmare, Pro ACT
consideră că toţi clienţii au potenţial care
trebuie dezvoltat şi arătat lumii, de aceea a
dezvoltat un mecanism de evaluare iniţială
a abilităţilor fiecărui client, de antrenare
a acestora şi de găsire a jobului potrivit.
Eforturile investite sunt constante, pentru a
putea oferi mai multe oportunităţi clienţilor,
astfel încât aceştia să se poată ”angaja”.

Oferta programelor de formare Pro
ACT se adresează atât instituţiilor din
administraţia publică, ONG-urilor cât şi
specialiştilor interesaţi. Expertiza Pro ACT
vizează: procesul de dezinstituţionalizare
al persoanelor cu dizabilităţi, evaluarea
resurselor comunităţii, dezvoltarea designului
serviciului social, potrivirea clienţilor cu
mediul de viaţă, integrarea perioadei de
tranziţie şi acomodare în metodologia
dezinstituţionalizării, angajarea asistată şi
consilierea vocaţională a persoanelor cu
dizabilităţi.
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Bazat pe ceea ce facem, am avut
următoarele realizări:
 56 de persoane cu dizabilităþi
intelectuale, cu vârste cuprinse între 20 şi
70 de ani au fost dezinstituþionalizate;
 3 Centre Pilot de Incluziune Socială
(CPIS) înfiinþate în judeþul Giurgiu;
 7 Centre de Pregatire pentru Viata
Independentă (CPVI) deschise în
apartamente închiriate în Bucureşti şi
judeþul Giurgiu;
 1 atelier de creaþie/lucru ”Idelier” unde
sunt implicate persoane cu dizabilităþi
precum şi persoane vulnerabile din
comunitatea oraşului Mihăileşti, judeþul
Giurgiu;
 2 sere legume bio pentru asigurarea
necesarului de legume proaspete pentru
clienþi;

 1 micro-fermă de gospodarie în regim
bio cu: pui, curcani şi iepuri pentru
asigurarea consumului de carne
proaspata pentru clienþi;
 20 clienþi reconectaþi cu familiile de
origine (chiar şi după 24 de ani), sprijiniþi
să lege şi să menþină legătura cu acestea;
 8 clienþi susþinuþi să părăsească sistemul
de protecþie socială, fiind redaþi complet
societăþii;
 1 client aflat în procesul de pregătire
pentru a părăsi sistemul de protecþie
socială;
 45 de locuri de muncă facilitate pe piaþa
liberă a muncii şi în unităþi protejate;
 45 de angajaþi formaþi în abordarea
centrată pe persoană, dezvoltarea
serviciilor în comunitate, managementul
comportamentelor dificile etc.
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 19 reprezentanþi ai instituþiilor publice
cu responsabilităþi in domeniul asistenþei
sociale pentru persoanele cu dizabilităþi,
respectiv 8 Direcþii Generale de
Asistenþă Socială şi Protecþia Copilului şi
Autoritatea Naþională pentru Persoanele
cu Dizabilităþi, au beneficiat în cadrul
unei formări, de expertiza Pro ACT pe
tematica modelelor actuale şi a noilor
perspective în abordarea dizabilităþii.

PAS (Pro ACT Suport)
cu PAS în 2017

Da˘ valoare vietii
‚ tale!
Unicitatea Pro ACT
este conferită de:
 Experimentarea cu succes a dezvoltării
serviciilor de incluziune socială în
locaþii (apartamente şi case) închiriate
pe termen lung, evitând în acest fel
investiþia în infrastructuri şi direcþionarea
fondurilor către şi pentru OAMENI.
 Crezul că nimic nu se relizează pentru
client fără consimþământul şi participarea
sa.
 Instrumentele de lucru adaptate cu
abordare individualizată a fiecărui client.
 Procesul de ”potrivire” a clientului cu
viitorul loc în care va sta şi colegii de
casă/apartament, cu persoana de suport,
conform profilului fiecăruia.
 Importanþa acordată formării şi
dezvoltării relaþiilor şi a cercurilor de
suport pentru fiecare client.

 Acordarea către clienþi a unei perioade de
tranziþie la noua viaþă în comunitate.
 Clienþilor le este permis să greşească,
pentru a da acestora ocazia de a învăþa
din experienþe, în limite controlabile
(învăþarea de tip experienþial).
 Flexibilitatea activităþilor şi acþiunilor
echipei Pro ACT, adaptate nivelului
de evoluþie al fiecărui client spre
dezinstituþionalizare şi spre viaþă
independentă. Flexibilitatea şi
adaptabilitatea Pro ACT la nevoile şi
nivelul fiecărui client fac posibilă mutarea
clienþilor între locaþii şi schimbarea
echipei de suport, cu o frecvenþă uneori
aparent uimitoare, dar benefică, urmând
interesul suprem al celor implicaþi şi
eficientizarea activităþilor.
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 Formarea continuă a echipei Pro ACT.
 Existenþa unui sistem profesional de
supervizare cu rol de suport şi igienă
mintală pentru personalul de bază, care
interacþionează cu clienþii, persoane cu
dizabilităþi intelectuale.

PAS (Pro ACT Suport)
cu PAS în 2017

Da˘ valoare vietii
‚ tale!
Ianuarie:
 PAS este despre oameni, aºa cã la
început de an facem bilanþul cu privire
la calitatea vieþii clienþilor proveniþi de
pe raza sectorului 1, Bucureºti. În acest
sens, am þinut o prezentare a progresului
fiecăruia, personal, în cuvinte ºi în
imagini, la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþă Socială ºi Protecþia Copilului
(DGASPC) Sector 1, Bucureºti. La
această întâlnire au participat tineri care
experimentează traiul în comunitate ºi
care au putut vorbi despre ei ºi despre
realizările lor.
 S-au văzut prima dată după 17 ani de
separare, părăsiþi fiind în instituþii diferite
de asistenþă socială de către mama lor. Pe
Facebook s-au contactat pentru că aveau
acelaºi nume ºi au stabilit o întâlnire,
ea beneficiind de serviciile unui ONG
din judeþul Dâmboviþa, el la Pro ACT în
Bucureºti. S-au întâlnit ºi s-au recunoscut

ca fraþi demult uitaþi, iar legătura a
devenit puternică. În ianuarie, ea a
împlinit vârsta majoratului; el, a pregătit
o vizită surpriză ºi un cadou mare.
Uimirea ei a fost pe măsura surprizei, în
continuare se bucură unul de împlinirile
ºi reuºitele celuilalt!
 Pe parcursul a două zile din luna
ianuarie, am primit vizita unei delegaþii
de specialiºti din cadrul sistemului de
protecþie ºi servicii sociale al Republicii
Moldova ºi de la organizaþia Keystone
Human Services Moldova, căreia i-au fost
prezentate modelul Pro ACT de locuire
în comunitate ºi filozofia intervenþiilor
personalizate care se aplică în cadrul
acestui model. S-au vizitat serviciile din
judeþul Giurgiu, precum ºi o parte din
cele aflate în Bucureºti.
 De la început de an, Emilia, are parte
de succes: reuºeºte să meargă neînsoþită
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la serviciu. Ea parcurge de două ori
pe săptămână drumul de la CPIS
Metamorfoze, aflat în judeþul Giurgiu,
comuna Joiþa, până în Berceni, Bucureºti,
unde se află locul de muncă.

PAS (Pro ACT Suport)
cu PAS în 2017

Da˘ valoare vietii
‚ tale!

Februarie:
 Modelul Pro ACT de locuire ºi incluziune
autentică în comunitate pentru persoanele
cu dizabilităþi intelectuale care implică
angajarea în muncă a acestora, a primit
recunoaºtere ºi premiere internaþională.
Astfel că, în februarie, la sediul
Organizaþiei Naþiunilor Unite din Viena,
Austria, proiectul numit ”A shortcut to
the open labour market” desfăºurat de
Pro ACT Suport a primit Certificatul
pentru Practică Inovativă pentru servicii
sociale alături de alte 20 proiecte ale
organizaþiilor din întreaga lume.
 În luna februarie este rândul clienþilor
care provin din serviciile din cadrul
Direcþiei Generale de Asistenþă Socială ºi
Protecþia Copilului (DGASPC) Sector 3,

Bucureºti, să fie prezentaþi cu evoluþiile ºi
realizările lor din ultimele 12 luni. Prin
urmare, iată-ne la sediul DGASPC Sector
3, însoþiþi de clienþii noºtri, să prezentăm
ce am realizat împreună.
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Martie:
 Se deschide Centrul de Pregătire pentru
Viaþă Independentă (CPVI) ”Simona”, al
ºaselea serviciu de acest gen înfiinþat de
Pro ACT. CPVI Simona poartă numele
celei care locuieºte acolo, Simona, clienta
noastră din 2012, care a evoluat frumos
de la fata speriată ºi temătoare, la femeia
independentă ºi curajoasă. Simona
locuieºte acum singură, cu suportul redus
la minim, merge la serviciu ºi are grijă
de ea, este fericită ºi impune respect prin
ceea ce face, fapt care până nu demult îi
era străin.
 Managerul general al Pro ACT, dna
Cerasela Nicoleta Predescu este invitată
a emisiunii ”Perfect Imperfect” de la
TVR1, ediþie difuzată live, pentru a vorbi
despre traiul în comunitate al persoanelor
cu dizabilitãþi intelectuale ºi de a
interveni pe cazul semnalat de Centrul de
Resurse Juridice în urma vizitei inopinate

efectuată la Secþia Psihiatrie Cronici
Adulþi Gura Văii a Spitalului Judeþean de
Urgenþă, Drobeta Turnu Severin.
 Pro ACT Suport a fost ºi în 2017 partener
strategic Silver al organizatorilor ”Galei
Naþionale de Excelenþă în Asistenþa
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 candidaþilor ºi a înmânat unul
dintre premii, asistentului social declarat
câºtigător.
 Pro ACT este membru BNI (Business
Networking International) din luna
martie a acestui an ºi vizează ca, prin
pezenþa săptamânală la grupurile de
lucru, să crească gradul de conºtientizare
al angajatorilor cu privire la potenþialul
persoanelor cu dizabilităþi ºi în acest fel
să sporească ºansele ca aceºtia să fie
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angajaþi. Totodată, este o bună ocazie
de a face cunoscută activitatea Pro
ACT ºi de a influenþa în mod pozitiv
gândirea mediului de afaceri vis-á-vis de
persoanele cu dizabilităþi ºi drepturile
acestora.

PAS (Pro ACT Suport)
cu PAS în 2017

Da˘ valoare vietii
‚ tale!

 Pro ACT are în componenþă 41 de
lucrători sociali cu rol de persoane de
suport ale clienþilor, cărora li se alătură
echipa pluridisciplinară cu experienþă în
reformarea sistemului de servicii sociale,
alcătuită din: psihologi, asistenþi sociali,
consilier vocaþional, manageri, director,
medic neuropsihiatru, psihoterapeut. Pro
ACT acordă o atenþie deosebită clienþilor
săi ºi filozofiei de locuire în comunitate,
la fel de mult ca ºi acþiunilor ºi eforturilor
din spatele menþinerii acesteia, care
implică echipa de lucrători sociali,
precum ºi pe cea de specialiºti. De aceea,
întâlnirile periodice în echipe de lucru
sunt un deziderat care se respectă. În
martie, echipa de specialiºti ”pune þara la
cale” de data aceasta într-un mediu mai
relaxat ºi mai inspiraþional, celebrând
totodată ºi alăturarea unui membru nou –
managerul de inovare.
 Cristi este cooptat de către medicul său
stomatolog într-o echipă de curăþenie
a spaþiului public. El se implică trup ºi
suflet în această acþiune.

Aprilie:
 Unul dintre clienþii Pro ACT hotărăºte,
sub îndrumarea echipei, nu numai să
se mute singur într-o locuinþă, ci să
solicite ºi ieºirea din sistemul de protecþie
socială. Domnul B. se mută în aprilie
într-o casă, în care mai locuiesc alþi
doi amici de-ai săi, continuă să meargă
la serviciu ºi îºi vede în liniºte de viaþa
sa. Pentru Pro ACT, acesta este un
exemplu de succes în care o persoană cu
dizabilităþi intelectuale căreia la început
nu i se dădeau ºanse de reuºită să ajungă
complet independentă, este acum în afara
oricărei forme de protecþie ºi se descurcă
de minune!
 Când trăim în comunitate, avem parte de
lucruri bune, dar suntem ºi încercaþi de
necazuri. Mama lui Cristi a decedat acum
trei ani, lăsându-l îndurerat ºi cu inima
plânsă, aºa că atunci când dorul este prea
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mare, Cristi merge undeva aproape de
Lehliu, la mormântul mamei sale pentru a
se reculege ºi a-i spune ce a mai făcut.
 În plină primăvară, grădinile de zarzavat,
serele ºi ferma nu sunt uitate. Toată lumea
se implică în îngrijirea lor.

PAS (Pro ACT Suport)
cu PAS în 2017
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Mai:
 Pro ACT este parte a reţelei
internaţionale de promovare a
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
Community4all. Din această reţea fac
parte organizaţii şi instituţii publice din
Republica Moldova, Croaţia, Azerbaijan,
Ukraina, România, Ungaria, Canada,
SUA. Anual, acestea se întâlnesc sub
egida Open Society Foundations –
Mental Health Initiative, în diferite
locaţii, pentru schimb de experienţă,
bune practici şi pentru a se consolida
ca organizaţii care lucrează într-un
domeniu de interes comun. Tema întâlnirii
organizată la Barcelona în mai 2017,
a fost sustenabilitatea organizaţională,
prin dezvoltarea proiectelor de economie
socială. Astfel, s-au adus în discuţie
şi s-au analizat diverse idei de afaceri
sociale care să potenţeze şi să implice
autentic persoanele cu dizabilităţi
intelectuale.

 Unul dintre clienţii noştri, Carol,
hotărăşte că serviciile Pro ACT nu i se
potrivesc şi solicită transferul către altă
organizaţie. Decizia i-a fost respectată
şi momentul notat, tocmai pentru că a
avut curajul de a-şi exprima opiniile şi
de a-şi păstra ferm poziţia. Pentru Pro
ACT, acesta este semn de evoluţie spre
independenţă.
 Anul acesta am sărbătorit Ziua
Europeană a Traiului Independent
primind vizita dnei Ministru al Muncii şi
Justiţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu,
în Centrele Pilot de Incluziune Socială
din judeţul Giurgiu, dar şi la Simona
acasă (Centrul de Pregătire pentru Viaţă
Independentă ”Simona”), unde dna
ministru a înţeles că viaţa în comunitate
nu este o noţiune abstractă, ci înseamnă
o serie de acţiuni concrete, dublate
de voinţa celor implicaţi, organizaţie
şi clienţi (persoane cu dizabilităţi)
deopotrivă.
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 Parteneriatul dintre Pro ACT şi DGASPC
Giurgiu a fost de la început unul bazat
pe respect reciproc şi transparenţă,
nemaivorbind că DGASPC Giurgiu a fost
prima instituţie publică cu care Pro ACT
a colaborat (din 2011). În timp, s-au creat
punţi de încredere şi anul acesta au venit
în vizită pe la noi.
 Gina, cea mai credincioasă clientă a
noastră, a făcut muncă de voluntariat la
un azil de bătrâni, condusă de dorinţa de
a face bine celorlalţi şi de a fi utilă. Pro
ACT încurajează astfel de iniţiative, mai
ales dacă sunt venite din partea clienţilor
săi!

PAS (Pro ACT Suport)
cu PAS în 2017
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Iunie:
 După mai multe încercări de a se angaja
ºi apoi de a-ºi păstra locul de muncă;
după multe momente de deznădejde, întrun final, Tudor ºi-a găsit locul de muncă
care-i vine mănuºă. Este în elementul lui
alături de colegii săi de la depozitul de
materiale de construcþii. ªefii îl respectă
pentru că este cel mai sârguincios ºi
serios angajat al lor.
 Printre clienþii Pro ACT se regăsesc trei
fraþi, fiecare locuind acum în CPIS-uri
diferite, conform cerinþelor ºi nevoilor
lor. Nu sunt neglijate însă, legăturile de
familie, iar când tatăl vine în vizită la
unul dintre ei, toþi se adună în jurul lui.
 Din iunie, preocupările unora dintre
clienþii Pro ACT s-au extins, odată
cu primirea în dar a echipamentelor
ºi materiilor prime necesare pentru
fabricarea lumânărilor artizanale. A
început o căutare frenetică de modele ºi
idei de lumânări ºi figurine din ceară ºi

n-au contenit din a crea multe obiecte
frumoase.
 Tot în iunie, o echipă a ºtirilor Focus de
la Prima TV a venit ºi a filmat la CPIS
Mihail, CPIS Tufa si CPVI Simona, luând
interviuri lui Alexandru, Georgetei ºi
Simonei pentru a realiza 3 materiale care
să fie difuzate în cadrul principalului
buletin de ºtiri de la ora 18.00 de la
Prima TV.

Iulie:
 Geta merge în vizită la familie în judeþul
Vaslui, unde este aºteptată de fiecare
dată cu braþele deschide de către mama,
sora, nepoatele ºi cumnatul său. Geta
are o poveste lungă în ceea ce priveºte
relaþia cu familia, care acum câþiva ani,
când Geta se afla încă în instituþie, nu a
mai reuºit să dea de ea ºi a considerat-o
decedată. După mulþi ani ºi la scurt
timp de când a venit la Pro ACT, Geta
11

a solicitat să-ºi revadă familia ºi aºa
Pro ACT a făcut demersurile necesare
pentru ca aceasta să se întâmple. De la
acel moment, Geta merge în fiecare an la
familie, dar nu înainte de a face câteva
cumpărături, pentru că ºtie că situaþia lor
este una dificilă.
 Simona deja mutată în noua ei locuinþă,
participă la viaþa comunităþii, cu toate
evenimentele sale.
 Cui nu-i plac castraveþii muraþi vara, mai
ales când îi culegi din propria grădină?

PAS (Pro ACT Suport)
cu PAS în 2017
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August:
 Dacă este luna august, se merge la mare
sau la ºtrand. Aºa au decis cu toþii!
 Georgiana urmează să se căsătorească,
dar pânã la ziua cea mare, participă ca
domniºoară de onoare, la nunta cumnatei
ei. O fi prins buchetul?
 Cristi îºi vizitează rudele de la þară.
 Avem o clientă nouă la CPVI Trepte în
Bucureºti. Ea vine din Giurgiu cu gânduri
mari ºi obiective clare: să se angajeze
la un restaurant, să se mute singură ºi
să iasă din sistemul de protecþie socială,
pentru ca: ”Sunt alþii care au nevoie mai
multă de Pro ACT, decât am eu!”.
 Ioan (Johnny) client mai vechi de-al
Pro ACT, decide să iasă din sistemul de
protecþie ºi să locuiască independent în
societate, in pofida încercãrilor de care a
avut parte de-a lungul vietii. Utilizator de
scaun rulant, atins de o afecþiune genetică

degenerativă, Johnny îndrăzneºte să facă
pasul cel mare. Are emoþii ºi frici, dar
acestea nu-l opresc. Bravo, Johnny!
 Pe tot parcursul lunilor iulie ºi august,
Pro ACT a oferit Servicii de consultanþă
în cadrul unui proiect al cărui beneficiar
a fost Autoritatea Naþională pentru
Persoane cu Dizabilităþi, pentru pilotarea
criteriilor armonizate medico-psihosociale de evaluare în vederea încadrãrii
în grad şi tip de handicap şi în grad de
invaliditate – testarea instrumentelor
de evaluare, a programului individual
de reabilitare ºi integrare socială ºi a
planului individual de servicii, în vederea
revizuirii, în Domeniul de expertiză
Asistenþă socială. Premisa de la care
s-a pornit în proiectul de modernizare
a sistemului de asistenþă socială în
România a fost aceea că sprijinul acordat
unei persoane trebuie să răspundă unei
nevoi reale, bine identificate.
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 ªi în luna august, am primit bucuroºi
vizita unei delegaþii de specialiºti din
cadrul sistemului de protecþie ºi servicii
sociale din Muntenegru însoþiþi de experþi
independenþi din România, cărora
le-au fost prezentate modelul Pro ACT
de locuire în comunitate ºi filozofia
intervenþiilor personalizate care se aplică
în cadrul acestui model. S-au vizitat
serviciile din judeþul Giurgiu, precum ºi o
parte din cele aflate în Bucureºti.

PAS (Pro ACT Suport)
cu PAS în 2017

Da˘ valoare vietii
‚ tale!
Septembrie:

Octombrie:

 Marcăm începutul toamnei cu
deschiderea unui nou Centru de
Pregătire pentru Viaþă Independentă
(CPVI) ”Independent”. Un serviciu
revoluþionar, care nu respectă tiparele
unui CPVI clasic, pentru că suportul este
unul redus, în acest apartament cu două
camere locuind doar 2 tineri, fiecare cu
camera lui. Cei doi, merg la serviciu ºi
se comportă exact ca orice alt om, în
comunitate cu toate activităþile pe care
aceasta le impune.
 Cum spune proverbul ”Toamna se
numără bobocii”, mărim numărul
clienþilor nou-veniþi în serviciile Pro ACT
din Bucureºti, Liviu ºi Victor. Provocările
atât pentru ei, cât ºi pentru Pro ACT abia
acum încep. Noi ºtim că vom fi alături
de ei, iar ei se vor lămuri pe parcurs cu
ceea ce doresc să realizeze în viaþă. Să
începem, deci, cu paºi mici, dar siguri!
 Sfârºit de sezon estival? Nici gând, noi,
încă ne bucurăm de mare!

 În octombrie, Camera Deputaþilor
din cadrul Parlamentului României a
organizat dezbaterea intitulată ”Respect,
nu umilinþă pentru persoanele cu
dizabilităþi intelectuale din România”, cu
scopul îmbunătăþirii condiþiilor de viaþă
ºi creºterii calităþii vieþii persoanelor
cu dizabilităþi. În acest cadru, dna
Cerasela Nicoleta Predescu a fost invitată
alături de alþi specialiºti, să discute
din perspectiva experienþei Pro ACT,
organizaþie pe care o conduce, despre
amendamentele concrete care ar putea fi
aduse Legii 448/2007 privind protecþia ºi
promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.
 ”Serviciile de suport în luarea
deciziilor (SSLD) – creºterea gradului
de independenþă a persoanelor cu
dizabilităþi intelectuale/probleme de
sănătate mintală ºi element esenþial în
13
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Da˘ valoare vietii
‚ tale!
asigurarea capacităþii juridice”, astfel s-a
intitulat sesiunea dezbaterilor organizate
de Clinica Juridică Mobilă a Centrului
de Resurse Juridice, eveniment la care
au fost invitaþi reprezentanþi ai societăþii
civile implicaþi în promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilităþi. Pro ACT a
vorbit despre dreptul acestor persoane
de a locui ºi de a accesa resursele
comunităþii din în care ele fac parte.
 La CPIS Metamorfoze, fetele încep să
facă săpun artizanal. La prima încercare,
totul pare simplu ºi distractiv!
 Procesul de intervenþie personalizată este
unul continuu ºi orientat către persoană.
Prin urmare, echipa se reuneºte periodic
pentru a planifica împreună cu persoana/
clientul vizat, ceea ce urmează să se
întâmple în viaþa sa.
 Cristi merge în mai multe pelerinaje,
Geta la cumpărături ºi plimbări prin
Bucureºti, pentru că, după muncă, un
răsfăþ este bine meritat.

Noiembrie:
 Din noiembrie 2017, Pro ACT devine
membru activ al Federaþiei Organizaþiilor
Neguvernamentale pentru Servicii Sociale
(FONSS).
 In data de 13 noiembrie am fost invitaþi să
participăm la Călăraºi la prima întâlnire
a stakeholderilor - proiect SENSES,
organizată de către Agenþia pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia în
cadrul programului Interreg – Danube
Transnational Programme, unde am avut
ocazia să împărtăºim despre intenþiile
noastre de dezvoltare a fermei de animale
la un alt nivel cu ºi pentru beneficiarii
noºtri.
 ªi în data de 16 noiembrie am avut
ocazia să ne facem activităþile cunoscute
la un nivel înalt datorită invitaþiei
de a participa la întâlnirea de lucru
interinstituþională cu ocazia misiunii
de informare a reprezentanþilor
14

Comitetului Economic ºi Social
European (CESE) privind respectarea
drepturilor persoanelor din comunităþile
marginalizate, cu accent asupra
situaþiei persoanelor cu dizabilităþi ºi a
persoanelor de etnie romă din România,
precum ºi a persoanelor ce prezintă
ambele vulnerabilităþi.

PAS (Pro ACT Suport)
cu PAS în 2017

Da˘ valoare vietii
‚ tale!
 În noiembrie am fost alături de prietenii
noºtri de la grupul de autoreprezentanþi
”Ceva de Spus” din Timiºoara, care
au lansat ºi la Bucureºti nuvela grafică
”Spune-mi Eli/Becoming Eli”. Cartea
redă viaþa Vetei, fata din instituþie, care a
crescut cu durerile ºi frustrarile unei vieþi
lipsite de confort dar mai ales dragoste,
care acum are viaþa plină: călătoreºte,
socializează, dar mai ales vorbeºte despre
ceea ce înseamnă să fii liber ºi care
sunt responsabilităþile unui om activ ºi
implicat în comunitate. Am fost prezenþi
la eveniment cu toată inima ºi ne-am
destăinuit aºa, ca între prieteni cu acelaºi
trecut.
 Se alătură echipei fetelor de la CPIS
Metamorfoze, o nouă clientă, Cristina.
Venită din Bucureºti, Cristina este încă
temătoare, doar necunoscutul ne sperie
pe toþi la început, nu-i aºa?
 Pe final de lună, Pro ACT organizează
la Sinaia, o formare pentru 19 experþi
din cadrul instituþiilor publice centrale

ºi locale cu responsabilitaþi în domeniul
asistenþei sociale a persoanelor cu
dizabilităþi, DGASPC-uri si ANPD,
intitulat ”Modele actuale ºi perspective
noi în abordarea dizabilităþii”.
Programul de formare a durat 4 zile, a
fost susþinut de echipa de specialiºti a
Pro ACT ºi a adus în discuþie instrumente
de lucru moderne în abordarea centrată
pe persoană adresate persoanelor
cu dizabilităþi, modele ºi tendinþe în
abordarea acestora, filozofii vechi ºi noi
despre gândirea centrată pe persoană.
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Decembrie:
 Formarea profesională a echipei de
lucrători sociali a Pro ACT a continuat
ºi în 2017 cu un curs intitulat: ”Suport
activ pentru persoanele cu dizabilităþi”.
Principalele teme ale formării au
fost: abordarea comportamentelor
provocatoare, atitudinea persoanelor de
suport faþă de aceste comportamente,
a aspectelor ce þin de sexualitatea
persoanelor adulte cu dizabilităþi
intelectuale, suport activ, comunicare,
incluzând consolidarea abordării prin
prisma noþiunii de ”gentle teaching”
(învăþarea cu blândeþe).
 Fetele de la CPIS Metamorfoze din Joiþa
au pregătit cu mult drag o mulþime de
săpunuri artizanale pentru a fi oferite
în dar de sărbători celor ce ne-au fost
alături ºi în acest an ce se încheie frumos
pentru Pro ACT.
 ªi bineînþeles, nu ar putea sa vină luna
Decembrie, fără să ne pregătim cum se

cuvine pentru Crăciun! In toate casele
am împodobit deja brazii ºi ne-am pus
dorinþele pentru cadourile ce ni le dorim
să le găsim sub brazi în dimineaþa de
Crăciun.

16

Câteva gânduri...
Da˘ valoare vietii
‚ tale!

Dedicăm această secþiune relatării evenimentelor impresionante care se petrec în vieþile clienþilor noºtri,
alături de care trăim cu intensitate la fiecare pas.
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Domnul B.

Sărbătoreşte Paştele într-o casă ”nouă”

Da˘ valoare vietii
‚ tale!

Vă invităm să-l
.B.,
cunoaºteţi pe N
îi
Domnul B. cum
,
spunem noi aici
la Pro ACT.

Domnul B. a fost clientul nostru din aprilie
2015. A venit la noi din serviciile rezidenţiale
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială ºi
Protecţia Copilului sector 1, Bucureºti. Născut,
crescut în capitală, Domnul B. provine dintr-o
familie cu mulţi fraţi ºi surori, mai mari ca
el. Părinţii nu mai sunt, iar pe cei care i-au
mai rămas abia a reuºit în ultimii doi ani, să
ºi-i apropie. Insistând la telefon ºi cu vizitele,
Domnul B. ºi-a contactat fraţii ºi surorile mai

mari. Aceºtia cu rostul lor în comunitate, l-au
ţinut la distanţă parcă ºi ei transmiţându-i
acelaºi mesaj pe care Pro ACT i-l spunea deja
de mai multă vreme: ”Domnule B., aveţi un
serviciu prin care vă câºtigaţi proprii bani,
aveţi prieteni care vă susţin, sunteţi deranjat
când trebuie să vă supuneţi regulilor ce ţin de
a împărţi o locuinţă cu alţi colegi ”din sistem”,
nu vă place să fiţi ”supravegheat”, argumentaţi
de fiecare dată că nu vi se mai potriveºte să
”daţi socoteală” ºi că dvs. ºtiţi cel mai bine
ce este bun pentru dvs. Da, aveţi întru totul
dreptate, decideţi ce vi se potriveºte ºi acţionaţi,
noi vă susţinem!”.
Nici traiul la Pro ACT nu a fost unul uºor,
indiferent cât de mult ne doream noi sa-i fie
bine, el găsea mereu motive de a se plânge.
Nimic nu-i era pe plac, era în permanenţă
nemulţumit. Mereu reclamând ceva, ne-am
gândit să îi îndreptăm privirea către ce era
evident că se va întâmpla cu puţin curaj:
independenţă ºi autonomie. Domnul B. era mai
mult decât pregătit să fie independent, îºi dorea
acest lucru, dar nu-l verbaliza, probabil nici
nu-ºi dădea seama cât de mult îºi dorea acest
lucru.
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ªi cum spune proverbul ”Nu aduce anul, ce
aduce ceasul!”, iată că a sosit clipa mutării
Domnului B. în casă nouă. Pasul a fost unul
mare ºi s-a întâmplat atât de rapid, că în
ultimele zile de ºedere la Pro ACT, Domnul B.
devenise nerăbdător. ºi-a căutat singur, aºa
cum a fost sfătuit de noi, o casă cu chirie ºi...a
găsit chiar în mijlocul Bucureºtiului o cameră
numai a lui, cu o bucătărie ºi o baie, pe care
le mai împarte ºi cu alţi doi tineri. Însă pentru
Domnul B. nu a fost suficient, aºa că a păºit ºi
mai departe - a făcut cerere să iasă din sistemul
de protecţie socială. Cererea a fost aprobată ºi
imediat schimbarea s-a înfăptuit.
Înainte de sărbătoarea Paºtelui, Domnul B. ºi-a
mutat ”cuibul” acolo unde merită, în mijlocul
comunităţii, unde, de acum, va fi independent ºi
va decide după pofta inimii care-i va fi drumul.
Pentru noi, clientul N. B. este un exemplu de
reuºită, care ne încurajează să ne păstrăm
stoici când pregătim ºi susţinem persoanele
cu dizabilităţi intelectuale (clienţii noºtri) să
locuiască normal, în societate.

Cei trei I sunt de la:

Ion, Ionică şi Independent

Da˘ valoare vietii
‚ tale!

Zi de toamnă, Ion şi Ionică dis-de-dimineaţă,
cu bagajele făcute se pregătesc să-l cunoască
pe noul lor prieten, Independent. Este pentru
prima dată când îl vor întâlni în realitate!
Despre Independent, mai auziseră, dar iată, a
sosit clipa să-l şi cunoască. Încântaţi de noua
perspectivă, au dat mâna cu Independent, care
a intrat în viaţa lor direct cu: bagaje, mutare,
listă de cumpărături, curăţenie, aranjare
cameră, aranjare haine în dulap, reguli noi,
îngrijorări, program, rigurozitate, buget. Dar şi
cu: veselie, autonomie, decizia asupra propriei
vieţi şi libertate în acţiune.
Independent este deocamdată cam tulburător,
dar ştim că mai este necesar un timp de
adaptare, până când acesta va deveni pentru
Ion şi Ionică, un prieten de nădejde.
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Speriaţi şi urmăriţi de traumele copilăriei,
al vieţii trăite din puţin, cei doi I, împart un
apartament în care fiecare are camera lui,
pentru care au dovedit prin muncă şi sinceritate
că sunt adaptaţi. Acest prieten, Independent
este pentru Ion şi Ionică o fereastră, iar timpul
va decide când va fi momentul zborului deplin,
cârmuit de ei înşişi.
Până atunci, Pro ACT le este, ca întotdeauna,
suport.

Mărţişorul pe care Simona îl va purta de acum înainte este

Independenţa!

Da˘ valoare vietii
‚ tale!

Ea este Simona, prima clientă a Pro ACT
care după aproape 5 ani petrecuţi în serviciile
noastre de incluziune socială în care a suportul
este continuu, se mută singură, într-o casă
numai a ei.

Totul a început în mai 2012, într-o cabină de
probă a unui magazin în care Simona, proaspăt
plecată din instituţie unde trăise cel mai mult şi
venită la Pro ACT, mergea pentru prima dată
la cumpărături (de haine) - ”Poţi să cumperi
rochia asta, dar eu nu am să o port în veci!”.
Aşa era Simona la început, refuza totul, nu avea
dorinţe să nu mai vorbim de visuri. O priveai şi
nu-i dădeai prea mari şanse de reuşită pe vreun
plan, semăna cu...o cauză pierdută.
Însă, cu foarte multă muncă, răbdare şi
tenacitate din partea echipei, Simona a început
să aibă încredere în ea. Pe parcurs, Simona se
împrieteneşte cu persoana sa de suport Mari,
de care se ataşează.
De la acest moment, povestea se scrie altfel;
o plimbare azi în apropierea casei, mâine
una mai lungă, poimâine vizită în Bucureşti,
însoţită, apoi singură. Simona învăţă să
facă curat şi prăjituri delicioase pentru care
primeşte comenzi, curând angajându-se la o
fabrică de lipii.
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Drumul Simonei se îndreaptă lin către o viaţă
firească în comunitate şi cu încrederea în sine
din ce în ce mai puternică, îşi cumpără mobilă,
cercei de aur, haine noi, printre care ce credeţi,
multe fuste, bluze şi rochii elegante.
Anul 2015 aduce Simonei prima întâlnire cu
Marea Neagră, primul concediu plătit integral
din banii munciţi de ea însăşi şi o invitaţie la
Parlamentul European să povestească despre
noua ei viaţă şi să susţină dreptul persoanelor
cu dizabilităţi de a trăi în comunitate. A fost un
succes!
Bunătatea, hărnicia, inocenţa şi sârguinţa
Simonei, de care s-a abuzat ani la rând în
instituţie, au ajuns să fie în sfârşit răsplătite.
Ca o Cenuşăreasă care a muncit mult şi
dezinteresat, Simona se mută de Mărţişor 2017,
într-o casă numai a ei, unde o să locuiască
fericită şi independentă, aşa cum merită!

Parteneri
Da˘ valoare vietii
‚ tale!
Partenerul strategic al
Pro ACT Suport
În toate demersurile întreprinse, Pro
ACT Suport a avut alături Mental Health
Initiative-Open Society Foundation, căreia
îi mulţumeşte pentru curajul şi consecvenţa
susţinerii drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi, de a trăi în comunitate.

Alţi parteneri şi
colaboratori:

Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din
România

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, Teleorman

Consiliul Judeţean Ilfov

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale
pentru Servicii Sociale

Consiliul Judeţean Giurgiu
Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, Galaţi

Fundaţia FARA România

Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, Giurgiu

Grupul de Autoreprezentanţi ”Ceva de
Spus”, Timişoara

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului sector 1, Bucureşti

Habitat pentru Umanitate, Bucureşti

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului sector 3, Bucureşti

Institute for Human Centered Design, Boston

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului sector 4, Bucureşti

Keystone Human Services- filiala Moldova

Fundaţia ”Svasta”, Bucureşti

Institutul pentru Politici Publice
Keystone Human Services Philadelphia
Kuehne& Nigel

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Dizabilităţi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, sector 5, Bucureşti

Association for Promotion Inclusion, Croaţia

Neighbours INC. International, SUA

Business Network International, România

Direcţia Municipala de Asistenţă Socială,
Bucureşti

Casa de avocatură Voicu&Filipescu,
Bucureşti

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, Ilfov

Platforma ”Conexiuni”, România

Centrul de Resurse Juridice, Bucureşti

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Primaria Oraşului Mihaileşti
Reţeaua ”Dizabnet”
Centrul de formare VALIDUS, Croaţia.
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13.834

725.264
TOTAL
CHELTUIELI
2017
2.809.123 LEI

274.047
33.384

1.122.049

TOTAL
VENITURI
2017
2.535.883 LEI

1.750.668
25.760

Dezvoltare servicii
Costuri tranziþie
Costuri formare

Dezvoltare organizaþională
(consolidare seră, extindere fermă, IDELIER)
Costuri administrative

MHI
DGASPC
SPONSORIZĂRI
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1.400.000

CPIS TUFA

Şoseaua Tufa 116B, Mihăileşti, Giurgiu
0731462369 | tufa.proactsuport@gmail.com

CPVI IMAGE

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

CPVI ILEANA

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

CPIS METAMORFOZE

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

CPVI TREPTE

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

CPVI PĂCII

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

CPIS MIHAIL

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

CPVI DE LA CAPĂT!

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

CPVI
Independent
Str. Aleea Cetatuia, nr. 1,
bl. M 21, s 6, Bucureºti

CPVI
Simona

Oraº Mihãileºti,
Calea Bucureºti, jud. Giurgiu

Da˘ valoare vietii
‚ tale!
Birou Pro ACT Suport
Str. Soldat Simion Ştefan, nr. 34, sector 4,
cod poştal 040589, Bucureşti
Telefon: 031-425 59 51
www.proactsuport.ro
www.facebook.com/ProActSuport

