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În loc de introducere…

Noi, asociația Pro ACT Suport am împlinit în 2018, 7 ani de activitate. 7
ani presărați cu momente fulminante, de succes, de lupte, de tristețe, de
speranță. Am experimentat alături de cei aproximativ 100 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 dizabilități, oferind servicii
sociale și promovând practici profesioniste în domeniul social-comunitar și
educațional.
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, credință în
autodeterminare, armonie socială, justiție socială, empatie, responsabilitate
față de generațiile viitoare.
Suntem în continuare aceeași 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.
Staff-ul permanent este format din 39 persoane cărora li se adaugă
colaboratorii - experți care intervin punctual în ariile de interes ale Pro ACT:

formări, consultanță pentru implementarea
celor mai bune practici de valorizare și
respectare a drepturilor persoanelor
cu dizabilități și construirea celor mai
fezabile modele, psihiatrie comunitară.
Serviciile de audit financiar, securitate
și sănătate în muncă, situații de
urgență și de resurse umane sunt
asigurate printr-un contract cu
firme de consultanță acreditate. În
ceea ce privește serviciile juridice,
acestea sunt asigurate pro-bono de
către o firmă de avocatură.
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CE FACEM ?

Firesc…..continuăm dezvoltarea Serviciilor de Incluziune Socială!
Misiunea serviciilor este aceea de a contribui la dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și
de a le oferi acestora o șansa de a trăi demn în comunitate.
Scopul este acela de a promova incluziunea socială autentică a persoanelor cu dizabilități intelectuale,
de a contribui la creșterea calității vieții prin oferirea de oportunități de dezvoltare personală, angajare
în muncă sau activități cu semnificație si utilitate socială, implicarea în viața comunității, dezvoltarea
unor relații de suport, în esență de a trăi o viață normală, cu sens.
Serviciile de incluziune socială promovează dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități care au trăit cea mai mare parte a vieții în instituții rezidențiale publice de asistență socială, concomitent cu integrarea în
locuințe din comunitate, obișnuite zonei și având o abordare personalizată
în vederea recuperării și dezvoltării potențialului existent.
Eforturile Pro ACT nu se concentrează doar pe dezinstituționalizarea
persoanelor cu dizabilități și pe oferirea de alternative de tip comunitar,
ci urmăresc incluziunea autentică, pornind de la explorarea și integrarea
comunitară, activități de recuperare, până la acțiuni menite a pune în
valoare persoana cu dizabilități, și anume prin asumarea unor roluri de

angajat, de membru activ contributor la sistemele de asigurări, de a fi
util societății, de a avea familie, a trăi
independent etc.
Serviciul abordează persoanele adulte
cu dizabilități din perspectiva drepturilor,
dincolo de abordarea medicală sau a specialistului care știe cel mai bine ce este potrivit pentru
acești oameni. În serviciile noastre totul pornește de
la dorințele, nevoile, potențialul persoanei și este clădit

respectând ritmul, ezitările, blocajele,
greșelile, deciziile chiar dacă uneori,
din exterior par a nu fi cele mai
potrivite.
În viața clienților un rol important îl au normele comunității
din care fac parte, la fel cum
sunt si pentru fiecare dintre noi.
Astfel, sunt persoane pentru care
este mai ușor de gestionat viața la
țară sau altele pentru care aceasta
este dificilă și nu se pot acomoda,
sunt persoane pentru care traiul la
bloc, într-un oraș mare este mult prea
solicitant și bulversant datorită stimulării
exagerate și atunci ele pot face noi alegeri
în privința mediului în care să locuiască si să se
dezvolte, dat fiind că serviciile sociale ale Pro ACT

Suport sunt localizate atât in mediul rural (județul Giurgiu) cât și în
apartamente în București.

de sine și sentimentul de apartenență, prin explorarea trecutului,
înțelegerea traumelor, acceptarea și proiectarea în viitor;

Treptat, clienții noștri au evoluat și ne-au arătat cum să modelăm
suportul pentru ei, să le permitem să fie cât mai încrezători și independenți și astfel am dezvoltat servicii cu suport parțial pentru activitățile
personale sau din centru, sau cu suport numai pentru anumite situații,
cum ar fi managementul banilor, gestionarea cumpărăturilor sau a unor
relații personale, ș.a.

•• Pentru ca încercăm să implicăm persoana într-un context care să
confere utilitate socială, fie că aceasta înseamnă un loc de muncă,
sau a fi util in gradină, fermă sau în casa în care locuiește. Cu alte
cuvinte, încercăm să oferim acestor persoane ceea ce căutăm
cu toții si anume, familie-apartenență și utilitate-însemnătate
atunci când facem ceva, ce ne dorim sa fie apreciat de către cei
din jur;

Responsabilizarea acestor persoane în privința a ceea ce construiesc
sau trăiesc in viața lor este temelia învățării și a dorinței unora dintre ei
de a se desprinde de orice formă de suport, de a se împlini ca persoane
prin viață independentă.
În acest moment avem dezvoltate 10 servicii de incluziune socială,
licențiate ca Centre pentru Viață Independentă (7) și Centre Pilot de
Incluziune Socială (3). Considerăm că serviciile oferite sunt modele de
bună practică, deoarece:
•• Esențial este OMUL, serviciul fiind unul de mici dimensiuni, abordarea este una individuală, activitățile sunt centrate pe persoană
și nevoile sale, astfel încât în fiecare moment al zilei poate fi acordat suportul necesar fiecărei persoane pentru rutina și activitățile
din propriile planuri;
•• Pentru că îi asistăm pe clienții noștri să-și construiască identitatea

za, cunostințele si instrumentele necesare dezvoltării unor servicii
viitoare, inclusiv neprețuita învățare din greșeli.

Persoanele cu dizabilități din cadrul serviciilor noastre, în funcție de
nevoia de suport, pot locui în servicii cu suport continuu, suport parțial
sau punctual. O mare calitate este reprezentată de flexibilitatea serviciilor astfel că, dacă în perioada de început un tânăr poate beneficia de
servicii cu suport continuu, este posibil ca după o vreme, atunci când
tânărul a evoluat și a achiziționat suficient de multe deprinderi, să poată
să fie transferat în alt tip de servicii, cu suport parțial. Acest demers
•• Serviciul este durabil pentru că se bazează pe parteneriatul este unul firesc și reprezintă evoluția persoanei de-a lungul vieții sale,
constant cu DGASPC-urile de unde provin beneficiarii, aliniat într-un ritm propriu și cu suport individualizat.
contextului legislativ recent privind achiziția publică a serviciilor Nevoile persoanei se identifică în urma unei evaluări bazate pe ”Planul
sociale. Astfel, în acest moment avem încheiate contracte de pre- Centrat pe Persoană (PCP) devenit acum instrument curent de lucru.
stări servicii, prețul contractelor fiind la nivelul standardului de Cu ajutorul PCP, se stabilesc prioritățile pentru dobândirea abilităților
cost stabilit pentru îndeplinirea standardelor minime de calitate de viață independentă ale clientului, conform cărora se va face ”potripentru serviciul CPIS. Sustenabilitatea financiară o asigurăm și virea” cu locația serviciului, cu resursele existente în zonă, precum și
prin preocuparea noastră permanentă de accesare a unor fonduri cu ceilalți colegi de apartament. În timp, ne-am dat seama că locația
suplimentare prin activitatea de scriere de aplicații pentru obți- simplă, într-un apartament cu mai puțini locatari răspunde mai mult
nerea de granturi sau finanțări, individual sau alături de partenerii și mai autentic nevoilor fiecărui rezident, permițând o evoluție sigură
noștri. În plus, valorificarea produselor proprii (carne si legume) spre autonomie. Dincolo de aceste aspecte, considerăm important că
aceste servicii să fie cât mai mult cu putință flexibile și să nu rămână
contribuie la reducerea cheltuielilor cu hrana;
•• Serviciul este replicabil, deținând în acest moment toată experti- ”blocate” și legate de un spațiu, pereți și infrastructură.
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CPIS Tufa - este primul Centru Pilot de Incluziune Socială (CPIS) ”Tufa”,
înființat în primăvara anului 2012, în orașul Mihăilești, județul Giurgiu.
Într-un spațiu generos, compus din 5 camere și un living room, locuiesc
7 persoane care au fost dezinstituționalizate din centrele rezidențiale
din județul Giurgiu și din București. 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 ca și viitori chiriași. CPIS Tufa este spațiul
de învățare a abilităților de viață, așa cum a fost și pentru Simona care
după o perioadă de 4 ani petrecuți aici, s-a mutat cu chirie într-o casă,
unde locuiește singură și-și gestionează viața așa cum își dorește. În
cadrul serviciului s-au întâmplat multe lucruri frumoase, cum ar fi primul concediu pe care l-au avut unii dintre clienți, 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
„acasă” așa cum și pentru noi, locuințele noastre sunt acel cămin în care
ne refugiem și ne simțim securizați. Casa dispune de o curte generoasă,
îmbogățită cu flori, pomi fructiferi și animale de gospodărie. Pentru că
oamenii de aici sunt gospodari și inventivi, și-au construit propria terasă, loc de luat masa și de socializare, amplasat în exteriorul locuinței
și unde de cele mai multe ori, clienții petrec timpul cu cei ce se află în
vizită. Acest serviciu oferă suport continuu clienților săi (24/7).

CPIS Metamorfoze- 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 potențial
și au învățat cum să îngrijească o
curte și ce înseamnă să îți cultivi
singur legumele care îți plac. Prin
urmare, au fost sprijiniți 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 care a fost înfrumusețată cu flori, arbuști și elemente
decorative din care nu puteau să
lipsească, desigur, animalele! Dacă
ne vizitați, aici veți găsi pisicuțe, caței,
iepuri, găini și puiuți!
Parte dintre locatarii serviciului lucrează,
astfel că fac naveta către București în fiecare
dimineață, motivați fiind de ceea ce fac, de senti-

mentul de utilitate socială și de oportunitățile
ce există atunci când dispui de un salariu
pe care îl cheltuiești după bunul plac.
Acest serviciu oferă suport continuu
clienților săi (24/7).
CPIS Mihail - în septembrie 2014,
își deschide porțile cel de-al
treilea CPIS al Pro ACT în comuna
Novaci, județul Giurgiu. Această
casă are un istoric special conferit de parteneriatul complex
care a stat la baza construcției
în sine. Astfel, modelul casei
este conceput de „Institute for
Human Centered Design” din
Boston, S.U.A., care promovează
conceptul de design universal – casă
adaptată oricărei situații care poate
apărea la un moment dat în starea de
sănătate a membrilor care locuiesc în
casa respectivă, Habitat pentru Umanitate
România 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 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 2015 a însemnat pentru aceștia dezvoltarea infrastructurilor
necesare organizării fermei de curcani și a serei de legume. Ca și în cazul
celorlalte servicii, și aici o parte dintre locatari lucrează în comunitate,
în vreme ce ceilalți sunt implicați în activități specifice cum sunt cele
de asigurarea hranei și apei animalelor, curățenie la padocul acestora,
îngrijirea și recoltarea legumelor din seră, întreținerea curții, a arbuștilor și florilor existente. Profilul clienților este în armonie cu locația
serviciului, în sensul în care aici sunt persoane cărora le place viața
într-o comunitate mică, în care ritmul este mai lent iar activitățile sunt
preponderent legate de creșterea animalelor și îngrijirea pământului.
Persoanele de aici sunt implicate în viața comunei, au prieteni, vecini,
participă la evenimente locale și sunt cu adevărat incluse în comunitate.
Acest serviciu oferă suport continuu clienților săi (24/7).
CPVI Trepte - deschis în primăvara lui 2015, CPIS Trepte este locația potrivită pentru unii dintre clienții noștri cu grad de autonomie
sporit. Astfel, cele 3 persoane care locuiesc aici lucrează și se autogospodăresc, beneficiind de suport parțial. Totodată, tinerii sunt implicați
în activități de autogospodărire, cum ar fi să facă gem de prune, să

pună murături, dar își dedică timp și propriilor hobby-uri. Viața celor 3
persoane este încărcata de normalitate, lucrează, merg în concedii, au
prieteni pe care-i invită în vizită, au pasiuni, călătoresc, gospodăresc și
se bucură de viață.

Muzeul de Artă ca ajutor de restaurator și în timpul liber pictează pentru ca ulterior să-și valorifice munca prin vânzarea tablourilor. Aceștia
sunt instruiți pentru a-și învinge fobiile și pentru a menține legătura
cu familia, aspect pe care echipa Pro ACT îl prețuiește.

CPVI Image - deschis tot în primăvara lui 2015, CPIS Image
găzduiește 4 tineri care sunt în procesul de pregătire intensă pentru
viața independentă, suportul primit fiind parțial. Fiecare client este
antrenat și pregătit pentru a duce o viață cât mai firească în comunitate. Trei persoane sunt angajate pe piața liberă a forței de muncă, iar
cea de-a patra este în plin proces de reevaluare a capacități de muncă,
având dorința de a lucra și de a-și obține prin propria muncă banii.
Este important de precizat faptul că, înainte de a veni în acest serviciu
au locuit în alte servicii cu suport continuu, timp în care au învățat,
achiziționat cunoștințe și deprinderi care le-au permis ulterior să se
mute în actualul serviciu unde primesc ajutor punctual. Tinerii locuiesc
într-un apartament cu 3 camere, închiriat pe termen lung.

CPVI Ileana - la CPIS Ileana se află 5 fete cu preocupări legate de
școală sau în căutarea unui loc de muncă. Apartamentul în care locuiesc este format din 3 camere și este închiriat pe termen lung. Proprietara apartamentului ne este un aliat puternic și nu s-a dat în lături
să se „războiască” cu administrația blocului atunci când am construit o
rampă pentru o persoană cu dizabilitate neuro-motorie, care nu avea
acces în bloc în lipsa acesteia. Suportul oferit celor 5 persoane este
unul continuu, acestea având nevoie de ghidaj în toate ariile vieții.

CPVI Păcii - serviciul face parte din triada celor inaugurate în primăvara lui 2015. Este locuit de 5 tineri, trei băieți și două fete, încurajați să-și continue studiile și să-și păstreze locul de muncă. În acest
moment toți cei 5 tineri au un loc de muncă stabil și beneficiază de
suport continuu. Unul dintre tineri, pe lângă responsabilitățile unui
loc de muncă are ca și pasiune pictatul. Astfel, Memet, este angajat la

CPVI Casa9 - aici locuiesc două tinere cu un grad sporit de autonomie,
care lucrează și se autogospodăresc, primind suport doar atunci când
este necesar. Apartamentul este format din doua camere și, ca și în
celelalte situații, este închiriat pe termen lung.
CPVI Independent - este ultimul serviciu „inaugurat” în care locuiește
un tânăr cu sporite abilități de viață independentă. Ca și în celelalte
situații, până să ajungă în acest serviciu, Ion a locuit vreme de câțiva
ani în alte servicii cu suport continuu și a explorat mai multe locuri de
muncă, până când, a demonstrat stabilitate și dorință de evoluție. Acum
Ion lucrează, este valorizat la locul de muncă și este cel care oferă ghidaj

noilor angajați, fiind un coleg prețuit în echipă și pe ajutorul căruia se
pot baza. Ion dorește să își întemeieze o familie și să își strângă bani
pentru a-și îndeplini visul de a avea casa lui!
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Despre EI prin ochii LOR…
Lucrătorii sociali sunt cei care stau zi de zi, ceas de ceas lângă clienții
noștri și le cunosc poate cele mai intime gânduri, este dacă vreți acel
gen de relație în care lași garda jos și știi că poți primi tot suportul de
care ai nevoie. Astfel, am rugat pe câțiva dintre ei ca în câteva cuvinte
să ne arate CUM sunt acești oameni, pentru a-i cunoaște și a-i înțelege
mai bine…. Astfel, haideți să aflați :
„O întâmplare emoționantă despre Alina
care, mergând în parc împreună cu colegii a
zărit un pui de porumbel care era înghețat și
nu știa încă să zboare. A fost foarte impresionată de faptul că era neajutorat și a cerut
acordul colegelor să îl ia acasă și să aibă grijă
de el până ce acesta va reuși să zboare. L-a
ținut la ea în cameră, a avut grijă de el hrănindu-l, făcându-i casă dintr-o cutie și oferindu-i
afecțiune. Când porumbelul a fost capabil să-și
poarte singur de grijă, Alina a mers în parc, i-a
dat drumul într-un grup de porumbei și l-a
urmărit să se asigure ca acesta zboară cu noua
sa familie.” (Iulia A., lucrător social)

„Cât de amuzant a putut fi Victor, atunci
când a rămas singur acasă (deoarece
persoana de suport a plecat la spital
împreună cu un alt client care avea
o urgență medicală) și a fost sunat
de către Cristina-psiholog, și întrebat daca
totul este în regulă? Iar
dialogul dintre cei doi
a decurs cam în felul
următor:
Victor: Da…da…am
dărâmat un perete, am
dat foc la casă, am lăsat
apa sa curgă….
Cristina: Păi și pe cine vrei
sa chem mai întâi?
Victor: Stați liniștită, am chemat
eu Pompierii înainte de a dărâma
peretele…. !” (Cristina S., psiholog)

“Cât de vestit este Memet datorită
felului său de a fi. Memet este în primul rând un artist, căruia ii place să
picteze și o face cu succes, apoi este
altruist și oferă necondiționat și
dezinteresat celor din jur. Când
era mic, a fost plasat la un asistent maternal împreună cu o altă
fetiță, care între timp a devenit
adult și pe care continuă și în ziua
de astăzi să o viziteze, aflându-se
într-un CRRN. De fiecare dată
îi duce cadouri și se bucură de
bucuria ei…îi place să țină legătura
cu persoanele din trecutul lui și mai
ales să le facă daruri…. Este căutat
de foarte multe persoane, este un bun
ascultător și un bun coleg.” (Lacrămioara
B., lucrător social)
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Alte proiecte

forțele lor și capabile să desfășoare activități
în beneficiul propriei persoane și al altora.
Buget: 22.115 RON

Unul dintre obiectivele pe care ni le-am propus pentru 2018 a fost de
a atrage fonduri și din alte surse decât cele tradiționale. Așadar, ne-am
întărit capacitatea organizațională de atragere de fonduri și am urmărit
oportunitățile de finanțare. Astfel, am depus patru aplicații și două
dintre ele au fost cu succes, The International Women’s Association of
Bucharest (IWA) și Fundația „TELUS International Romania Community
Board” (TELUS) alocându-ne sumele solicitate. Pentru noi acesta este
un indicator bun și ne propunem ca începând cu anul 2019 să continuăm pe un trend crescător și să depunem aplicații cel puțin pentru
programele ERASMUS+ și Spațiul Economic European, în calitate atât
de aplicant principal cât și de partener.
Cele doua proiecte finanțate de către IWA și TELUS ne-au ajutat să
îndeplinim două nevoi stringente, una legată de echiparea și dotarea
unui spațiu de la Casa Mihail din Novaci, Giurgiu, cu echipamente ce ne
permit să valorificăm carnea de pasăre din ferma proprie astfel încât să
putem oferi carne proaspătă, de la pui și curcani crescuți ca la bunica în
curte și celorlalți clienți ai organizației, iar proiectul TELUS ne-a ajutat
să investim și mai mult în tinerii noștri, să achiziționeze deprinderi și
cunoștințe noi despre ei și despre viața lor.

Rezultate așteptate:
Identificarea unui număr de 6
clienți ce își doresc, pot și au
nevoie de o activitate cu scop
terapeutic, aceea de a fi implicați
în activitățile din micro-ferma
de păsări a organizației și în
pregătirea cărnii de livrat;
Elaborarea unui program zilnic al
activităților și responsabilităților
specifice, adaptat fiecărui client;
Proiect: Echiparea și dotarea
bucătăriei de la Casa Mihail
Finanțator: The International Women’s
Association of Bucharest
Scop: Sprijinirea persoanelor cu dizabilități
intelectuale să se simtă acceptate, încrezătoare în

38 de clienți își vor îmbunătăți
alimentația zilnică cu carne proaspătă
și sănătoasă de curcani și pui;
20% din alocația zilnică de hrană
acoperită din surse proprii;
12 tipuri de echipamente și dotări achiziționate
(congelatoare transport, frigider de mare capacitate,

masă inox, cântar electronic, cuțite, fierăstraie, foarfece și topoare
de măcelărie, cuțite electrice, masă de lucru pentru măcelărie, tăvi și
recipiente din inox) și 5 tipuri de consumabile (lame fierăstrău, șorțuri,
papuci de bucătărie, mănuși de plastic, ambalaje);
Crearea unui exemplu de buna-practică pentru alți furnizori de servicii
sociale pentru persoane cu dizabilități.
Proiect: ”Noi începuturi - Sprijinirea tinerilor cu dizabilități intelectuale pentru a-și construi viața”
Finanțator: Fundația „TELUS International Romania Community
Board”
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Scop: Sprijinirea tinerilor care și-au petrecut cea mai mare parte a
vieții în instituții, să își construiască propria viață, oferindu-le sesiuni
de consiliere psihologică și vocațională, precum și psihoterapie, pentru
a-i ajuta să devină persoane integrate social și profesional în societate.
Buget: 20.410 RON
Rezultate așteptate:
•• 20 de tineri au beneficiat de sesiuni de psihoterapie, în medie de 2
ori / lună pe o perioadă de 3 luni;
•• 120 de sesiuni de psihoterapie organizate, 101 sesiuni de consiliere
psihologică și 33 de sesiuni de consiliere profesională organizate;
•• 7 tineri angajați pe perioadă nedeterminată și 4 tineri înregistrați
la Agenția Forțelor de Muncă;
•• 41 de tineri cu dizabilități intelectuale din instituțiile rezidențiale
publice au beneficiat de sesiuni de consiliere de grup pe teme
legate de viața sănătoasă, dezvoltare armonioasă, relații și viață
sexuală;
•• 2 manuale de instruire pentru tineri cu dizabilități intelectuale
elaborate;
•• 6 întâlniri de consiliere și instruire organizate cu tineri din serviciile sociale publice;

•• 3 acorduri de parteneriat încheiate cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului din sectoarele 1,
3 și 6 din București.
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Pro ACT, investitor în comunitate
contribuția personală, o persoaAtunci când vorbim despre serviciile sociale oferite, marea majoritană capabilă să-și întemeieze o
te a specialiștilor dar și comunitatea în ansamblul ei, se uită la ceea ce
familie, un om împlinit!
facem, la numărul de clienți din serviciile noastre, la rezultate și la impactul financiar. Dincolo de toate acestea, considerăm că suntem și un
Pro ACT, investitor în oameni!
investitor in comunitate prin simplul fapt că:
- Înainte de toate, ne străduim să oferim o calitate mai bună a Pentru că munca noastră este CU și
DESPRE oameni, o atenție sporită
vieții persoanelor cu dizabilitate intelectuală,
- Suntem angajatori și, de cele mai multe ori, angajăm resurse acordăm personalului, celor care zi
umane din categoria persoanelor greu angajabile: persoane de zi sunt alături de persoanele cu
aflate în șomaj cronic, persoane aflate în pragul pensionării pe dizabilități și care contribuie semcare nu le mai angajează nimeni, persoane de etnie romă, per- nificativ la sporirea abilităților de
viață, la creșterea gradului de ausoane cu dizabilități etc.;
- Plătim taxe și impozite la fel ca orice altă companie, contribuind tonomie și în cele din urmă la creșterea calității vieții acestora. Astfel,
astfel la bugetul de stat,
- Angajăm forță de muncă locală și creăm locuri de muncă în co- implementăm un sistem de supervizare lunar, în care lucrătorii sociali partimunități mici, lipsite de resurse și inițiative private,
- Și nu în cele din urmă, intervenția noastră vizează reconstrucția cipă la ședințe de supervizare de grup, ca
ființei umane și, așa cum firmele pentru profit își propun metodă de igienă mintală și validarea straobținerea profitului, pentru noi, profitul înseamnă un om fericit, tegiilor folosite în cadrul activității.
un om angajat, un contributor – persoană demnă care-și aduce Investim în oameni prin derularea de sesiuni de for-

mare bi-anuale, în care sunt discutate
subiecte fierbinți, apariții legislative
și modul în care acestea ne impactează activitatea dar și dezvoltarea
de strategii care contribuie deopotrivă la dezvoltarea personală a
participanților.
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Mărturii despre noi:
„Pro ACT este un partener de încredere și cu expertiză în ceea ce
privește furnizarea de servicii pentru persoanele cu dizabilități… Pro
ACT are un model inovator centrat pe persoană, cu rezultate pozitive
și concrete…ne bucurăm că suntem parteneri de aproape 7 ani.” (C.D.,
director DGASPC București)
„O cunosc pe Cerasela de când s-au înființat DGASPC-urile și am trecut
împreună și prin bune și prin rele… am fost părtași la reformele sociale
și, undeva acolo, se regăsește și efortul nostru… proiectul Pro ACT este
unul ambițios și de succes, pentru că atacă o problemă foarte serioasă
a sistemului, și anume lipsa de servicii în comunitate pentru persoanele
adulte cu dizabilități… și din acest punct de vedere, Pro ACT este lider
și printre puținii jucători privați de servicii sociale, care își propune o
abordare nouă, servicii sustenabile și rezultate remarcabile…” (S.F.,
director organizație neguvernamentală, profesionist în domeniul
dizabilității)

că sunt foarte muncitoare și loiale…au
nevoie de șanse și de încredere din
partea noastră!....” (S.M., angajator,
București)
”Ceea ce face Asociația Pro ACT
este inovator și complex! Promovează dezinstituționalizarea și
dezvoltarea de servicii în comunitate, lucru deloc ușor pe o piață
a serviciilor dominate de modelul
rezidențial.” (T.M., consilier, autoritate centrală)

„FONSS apreciază că organizația
Pro ACT Suport este unică la nivel
național. Serviciile pe care organizația
„La început am fost reticentă în a angaja o persoană cu dizabilități, pen- le oferă persoanelor adulte care ies din
tru că nu știam exact la ce să mă aștept. Apoi, am observat că persoana instituțiile rezidențiale după o foarte lungă
pe care am angajat-o primea suport din partea fundației (n.n. Pro ACT perioadă de timp petrecută într-un mediu
Suport), lucru foarte bun pentru că eu chiar nu știu ce anume trebuie închis și pasiv, reprezintă un demers de pionierat
să fac…. În timp, am mai angajat persoane cu dizabilități și pot spune în România, din unghiul categoriilor de persoane care

beneficiază de aceste servicii. Acestea
sunt persoane cu nevoi de îngrijire foarte
complexe, cu condiții de sănătate asociate și cu dizabilități, persoane a căror
incluziune în comunitate se realizează
într-un timp relativ îndelungat și cu intervenții de suport extrem de complexe.
Organizația Pro Act a reușit de-a lungul
anilor sa mențină o echipă de profesioniști valoroși și mai ales să dezvolte o
cultură organizațională care aduce performanță reală și calitate în
fiecare demers de incluziune. Din punctul nostru de vedere, organizația ilustrează cel mai bine conceptul de excelență în furnizarea
de servicii sociale și ne bucurăm foarte mult că ea poate demonstra
autorităților publice (și altor organizații similare) faptul că orice
persoană instituționalizată poate parcurge drumul dificil spre comunitate, cu ajutorul unor servicii de suport bine planificate si realizate, dar mai ales cu ajutorul unor echipe de profesioniști formate
atent și responsive la nevoile particulare ale fiecăreia din aceste
persoane.” (D.C., director Federație, expert internațional)
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„Sunt foarte bucuroasă și mândră să colaborez cu Asociația Pro
Act Suport de 4 ani, aproape, fiind unul dintre proprietarii care
închiriază un apartament asociației. Îmi amintesc că am început
colaborarea cu o experiență deosebită - legată de integrarea unui
beneficiar al asociației care se deplasa doar în scaun cu rotile. Construirea unei rampe de acces într-un bloc bucureștean obișnuit nu
este simplă, nu atât pentru că spațiul nu a fost gândit să includă
o rampă de la început, cât din cauza mentalității oamenilor. Am
trecut împreună prin momentul construirii rampei, am făcut față
la reacțiile exagerate, de respingere, ale vecinilor... Pană la urmă, eu
una m-am bucurat să descopăr oamenii cu minți si inimi deschise,
care au înțeles situația si au fost alături de noi. Apoi, m-am bucurat
să văd că tânărul și-a găsit drumul în viață independentă și a plecat
la casa lui, luând și rampa de acces cu el, pentru alt bloc din cartier. O
poveste cu final fericit, pentru el. Este îmbucurător să descoperi că
există soluții civilizate de integrare a persoanelor instituționalizate,
iar pentru mine este o mândrie personală să fiu parte din astfel de
proiect.” (T.S., vecin )

7

Cu ce suntem noi mai speciali sau cele 10 reguli
de aur
Evident că toți furnizorii de servicii
sociale își doresc să ofere servicii
de calitate, dar în același timp își
doresc să fie unici și totodată
un punct de reper cu privire la
domeniul de activitate. Astfel,
dacă ar fi să împărtășim acele
elemente de originalitate sau cu
ce anume ne diferențiem pe piața
serviciilor sociale, acestea ar fi
cele 10 reguli de aur:
Tranziția și acomodarea. Respectând demnitatea, dorința si confortul
psiho-emoțional al persoanei, tranziția
este un demers ghidat de beneficiarii
înșiși care, înainte de a lua decizia părăsirii instituției, trebuie să vadă, să simtă și să
înțeleagă unde ar urma să locuiască. Astfel, există o

perioadă de tranziție de aproximativ 3 luni în care persoanei i se prezintă
serviciul într-o manieră accesibilă nivelului de înțelegere, apoi aceasta
este invitată să viziteze serviciul, să întâlnească și să relaționeze cu alți
colegi. Este un proces gradual, persoana este implicată în personalizarea spațiului, anterior mutării, pentru a o face părtașă la construcția
noii vieți. Ulterior, urmează perioada de acomodare care este cea mai
sensibilă perioada din noua viață a persoanei, astfel că, specialiștii sunt
pregătiți pentru a ajuta persoana, aceasta aflându-se cumva între două
lumi, una pe care a părăsit-o si cealaltă în care se angajează în prezent
dar de care nu o leagă amintiri, figuri familiare sau rutine. Extrem de
important este facilitarea de vizite în locul de proveniență, pentru a
nu nega trecutul, sentimentele si nevoile persoanei în aceasta etapă a
vieții.
Dimensionarea “suplă” a serviciului. Capacitatea maximă a serviciului
este de 7 persoane. Dat fiind că vorbim de persoane adulte, acestea
trăiesc într-un mediu cât mai aproape de mediul familial iar aspectul
serviciului se încadrează foarte bine în specificul comunității locale,
astfel că persoanele nu sunt percepute de la început ca fiind asistate,
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ci mai degrabă ca vecini, locuitori ai comunității, participanți la viața satului/comunei/
orașului, ceea ce contribuie semnificativ
la schimbarea percepției comunității
cu privire la persoanele cu dizabilități,
având o puternică componentă de
învățare, de schimbare și de toleranță.
Organizarea serviciului. Pe lângă
lucrătorii sociali angajați pentru
asistarea beneficiarilor din CPIS
“Mihail”, intervine și echipa
mobilă de specialiști ce acoperă
nevoia de servicii pentru toți cei
44 de beneficiari din cadrul celor
10 servicii de incluziune socială
ale organizației. Această organizare
permite ca specialiștii să ofere suport
atât în cadrul serviciului, la sediul
organizației, acompanierea la instituțiile
relevante, cât și în medii informale, agreate
atât de persoana cu dizabilități cât și de specialist (în parc, la o ceainărie, la un eveniment la care

participă împreună etc.).
Flexibilitatea. Persoanele cu dizabilități
nu sunt “atașate” unui serviciu ci, au posibilitatea, în funcție de preferințe, de
istoricul personal, de evoluția personală să își schimbe locația/serviciul,
alegând acele variante care
corespund cel mai bine situației
lor. Din practica curentă, aceste
situații se referă la angajarea
într-o relație de cuplu și atunci
cei doi au luat decizia mutării
într-un alt serviciu licențiat al
organizației, altă situație ce a determinat schimbarea s-a datorat
găsirii unui loc de muncă unde era
mai ușor de ajuns de la o altă locație/
serviciu al organizației, iar ca un ultim
motiv al mutării, atunci când persoana
a realizat ca nu i se potrivește traiul întrun oraș mare și ar prefera să trăiască într-o
comunitate mică, rurală, unde viața este mai
liniștită și monotonă iar relațiile cu membrii săi

mai intense.
Abordarea tuturor subiectelor. Dincolo de dizabilitate, lucrăm cu
persoane adulte, cu nevoi și dorințe specifice, astfel că am apelat la
serviciile unui terapeut sexual pentru a ne învăța cum să abordăm cel
mai potrivit sexualitatea acestora, cum să le înțelegem nevoile și cum
să răspundem adecvat acestora în condiții de demnitate și discreție, cu
profesionalism, dar și pentru a preveni abuzurile sexuale.
Alegerea personalului de suport. Ținând cont că este o activitate
profund umană, că empatia și modul de relaționare pot crea conexiuni
benefice asupra persoanei, am introdus ca și practică posibilitatea ca
beneficiarii-persoanele
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cu dizabilități, să aibă un cuvânt de spus în angajarea personalului de
suport. Astfel, candidații, după ce susțin proba interviului, sunt invitați
să relaționeze cu persoanele cu dizabilități, să desfășoare o anumită
activitate împreună, pentru a exista compatibilitate, atât de partea
beneficiarilor cât și a viitorilor lucrători sociali. În urma acestei experiențe, beneficiarii serviciilor opinează cu privire la care persoană ar fi
cea mai potrivita pentru ei.

gradul de implicare al persoanei cu
dizabilități intelectuale, folosindu-se
facilitarea grafică în prezentarea
informației.

Suport activ. Metodele de lucru
pe care le folosim respectă și
stimulează autonomia persoanei,
Crearea unor contexte reale de învățare. Deoarece învățarea la adulți cum este suportul activ organizat
este una de tip experiențial, contextele reale de învățare se referă după identificarea nevoii fiecăreia
la toate ariile vieții, de la a învăța rețete, a găti, a cunoaște valoarea și planificat astfel încât să acopere
banilor si a gestiona bugete, a folosi mijloacele de transport în comun, atât rutina personală cât si activipana la a relaționa cu vecinii, a lucra, a se îmbrăca adecvat funcție de tățile programate în fiecare zi.
evenimente etc. Un aspect foarte important legat de învățare este acceptarea greșelilor drept feedback și ne asigurăm că persoanele înțeleg
pe deplin consecințele acțiunilor lor, decizia fiindu-le respectată.
Investiția în personal. Organizăm sesiuni de formare profesională
bi-anuale angajaților și implementăm un sistem de supervizare profesională lunară, individuală și de grup.
Utilizarea instrumentelor. Instrumentele de lucru folosite sunt dezvoltate în așa fel încât să fie “prietenoase”, ușor de înțeles și să crească
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Impactul a ceea ce facem
Impactul unui model centrat pe incluziunea socială autentică în mijlocul comunității, este unul major, din perspectiva celor peste 18000
de persoane cu dizabilități care trăiesc în acest moment în instituții
și pentru care există credință, limitativă, că nu pot locui în servicii în
comunitate sau ca nu sunt capabile să se descurce în comunitate. Faptul
că un demers particular, cum este cel al Pro ACT Suport, demonstrează
că persoanele cu dizabilitate gravă, accentuată și medie se pot integra
în comunitate și, mai mult decât atât, pot deveni membri contributori
și pot aduce plus va loare la nivelul comunităților în care trăiesc, este un
argument că acest lucru este posibil cu investiția umana, financiară si
materială adecvate.
Din aceasta perspectivă, impactul se construiește pe trei dimensiuni:
Dimensiunea umană a impactului, la nivelul persoanei, în sensul în
care persoana trăiește o viață demnă, împlinită, în care putem vorbi de
calitatea vieții și de rolurile sociale valorizante jucate. Acordarea serviciilor sociale în lumina principiului normalizării contribuie semnificativ
la normalizarea vieții persoanelor cu dizabilități, acestea devenind
persoane active, utile și valoroase la nivelul comunității. Persoanele cu
dizabilități sunt ambasadorii categoriei din care fac parte, așadar succesul unei persoane devine succesul tuturor persoanelor cu dizabilități

din serviciul respectiv și acest lucru are
un impact pozitiv asupra mentalității și
schimbării percepției comunității cu
privire la persoanele cu dizabilități.
Îmbunătățirea autonomiei personale, creșterea încrederii în sine și
în calitățile personale, construirea
unor relații de suport cu persoane
alese pentru înlocuirea sistemului
de protecție sunt numai câteva
dintre elementele dezvoltate în
serviciile noastre pentru susținerea
și împlinirea dorinței de independență. În acest moment, 6 persoane
cu dizabilități intelectuale și probleme
de sănătate mintală primesc servicii
in CPIS „Mihail” și alte 34 în celelalte 8
servicii sociale ale organizației și trăiesc o
viața demnă, sunt activi și participă la viața
comunității, o parte au loc de muncă și beneficiază de suport adecvat nevoilor lor. Toate persoanele cu

drept de muncă au fost asistate, consiliate să își găsească un loc de muncă
potrivit, iar acum lucrează și sunt
implicate în activități remunerate
pe piața liberă a forței de muncă.
Ele au venituri proprii, își plătesc
contribuția, au o viață obișnuită
de angajat și roluri valorizante în
comunitate. Pentru aceia dintre
beneficiari care nu pot fi angajați
pe piața liberă a muncii, în cadrul
CPIS „Mihail” am înființat o seră
de legume și o mini fermă de animale (curcani, pasări, rațe, iepuri),
inițial cu scop terapeutic iar ulterior,
prin implicarea lor, am dezvoltat
aceasta activitate la un nivel ce acum
ne permite să furnizăm hrană sănătoasă
și celorlalți beneficiari, din cadrul celorlalte
servicii. Astfel, ei au devenit “gospodarii”
preocupați și valorizați prin activitățile de îngrijire,

hrănire și relaționare cu animalele, de întreținere și curățenie a serei si
fermei. Valențele serei și fermei sunt vizibile și în procesul de învățare al
menținerii unui stil de viată și hrană sănătoase. Aspectul fizic și preocuparea pentru imaginea în comunitate au fost semnificativ îmbunătățite,
și-au creat relații în comunitate și au fost incluși în grupuri de tineri
locale, și-au diversificat activitățile de petrecerea timpului liber și au
experimentat ieșiri la care altădată nici nu ar fi visat, de exemplu, să
meargă la un meci de fotbal internațional pe stadionul național sau în
excursii la munte și la mare.
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1. Dimensiunea socială, în care, prin ceea ce facem ridicăm gradul
de acceptanță, toleranță și înțelegere a comunității cu privire
la persoanele cu dizabilități, educăm și mobilizăm angajatorii
și mediul de business, implicăm comunitățile mici în acțiuni de
solidarizare sau coagulam persoanele cu dizabilități să fie puternice, să lupte să-și reprezinte drepturile. În același timp dorim să ajutăm și mai multe persoane cu dizabilități din sistemul
rezidențial public sau privat prin investiția în formarea personalului ce lucrează cu aceștia. Astfel, oferim sau organizăm la
solicitare sesiuni de formare specialiștilor din DGASPC-uri sau
alte organizații neguvernamentale pe baza unui curriculum de
formare dezvoltat și adaptat nevoilor de formare exprimate.
Pornind de la nevoile de formare, ne-am acreditat un curs de
formare pentru ocupația de “Specialist angajare asistată”. În
acest mod aducem în atenția acestora elementele practice din
abordarea centrată pe persoana și instrumentele de lucru adaptate în lucrul cu persoanele cu dizabilități intelectuale cum ar fi
limbajul easy to read sau facilitarea grafică pentru explorarea
dorințelor, istoriei, nevoilor sau pentru construirea planurilor
pentru viitor.
2. Și nu în ultimul rând dimensiunea financiară, care arată că
într-o instituție publică costul cu serviciile acordate unei

persoane cu dizabilități variază de la
4.000-8.000 lei, în vreme ce costurile în cadrul CPIS sunt aproape
la jumătate datorită unei administrări flexibile și eficiente
a fondurilor. Spre exemplu,
folosim serviciile unei echipe mobile de specialiști,
ce generează costuri mai
reduse, sau închirierea locuințelor (apartamente)
în București fapt ce reduce
investiția în imobiliare cât
și în întreținerea acestora.
Importante sunt viziunea și
credința în potențialul persoanei.
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Povești de viață, povești de succes
Georgiana lucrează și deci este contributor, este apreciată la locul de muncă,
Cu mare bucurie am participat la nunta Georgianei, cu mic cu mare,
are prieteni și are un soț iubitor care
să celebrăm curajul și determinarea acesteia de a-și construi propriul
a cerut-o în căsătorie păstrând toadestin. Și nu pot să nu mă întreb, câți dintre noi am avea acest curaj,
te canoanele și tradițiile locului. Și
fiind în situația ei?
au făcut nuntă mare, unde cei dragi
De mică a asistat neputincioasă la moartea fratelui când, pe o trecere au venit cu alai, unde am dansat,
de pietoni acesta a fost pur și simplu spulberat și…nimic nu s-a mai am cântat și am fost fericiți până
putut face. Părinții i-au murit și a fost instituționalizată. Copil singur, la capăt pentru ea!
cu un trecut traumatizant și lipsit de dragostea familiei-a
maturizat înainte de vreme si așa am găsit-o în urmă cu
4 ani când, i-am propus o schimbare, i-am propus să lase
ceea ce știe pentru ceea ce nu știe Încă, pentru o viața nouă,
pornind de la dorințele și nevoile ei. De la acel moment, am
pornit o călătorie împreună, în care Georgiana ne-a ghidat
cu delicatețe dar și determinare, o călătorie în cartea vieții
ei, în care s-a lăsat ghidată dar a și condus, în care a învățat
și a crescut, până n-a mai fost nevoie de noi…. Și ce bucurie
mai mare poate fi decât atunci când vezi că cineva se ridică
pe propriile-i picioare și merge către viitor?
Soțul meu, casa mea, viața mea

Hotărâre

Ne gândim la Silviu când spunem
hotărâre.
Silviu a crescut în instituții
rezidențiale pentru adulți și
așa l-am și cunoscut, la CIA
Olteni. L-am cunoscut pentru
că ne-a sunat și ne-a rugat
să-l cunoaștem și să-l primim
în serviciile noastre. A fost o
perioada dificilă și, în pofida
speranțelor pe care ni le-am făcut,
nu am reușit să-l aducem pe Silviu
la noi. Dar el, a continuat să spere, să
sune, să scrie petiții, să insiste astfel
că, după mai bine de un an și jumătate,
iată-l pe Silviu în serviciile noastre!
Și pentru că dorește să învețe și într-o bună
zi să se angajeze, a făcut ucenicie într-un service

auto, chiar dacă acest lucru a însemnat o naveta de 4-5 ore zilnic, chiar
și atunci când nămeții mari de zăpadă au încercat să-l împiedice.
Silviu continuă să o viziteze pe mama sa, care se afla într-un cămin
pentru persoane vârstnice și visează ca într-un viitor apropiat să se
angajeze.

DĂ VALOARE VIEȚII TALE
Ionică cel bun

Povestea lui Ionică începe trist pentru că părinții l-au abandonat când
era foarte mic și nu știa încă să vorbească…. Poliția l-a găsit într-o
gară de tren și de la acel moment au început formalitățile de stabilire
a identității…și pentru că întâmplător acest lucru se petrecea într-o zi
de 7 ianuarie când românii sărbătoresc Sf. Ion și îi celebrează pe cei pe
care-i cheamă Ion/Ioana, și pentru că tot întâmplător la conducerea
țării de la acea vreme era un conducător al cărui prenume era Ion, ei
bine, acest băiețaș mic a primit numele de Ion Ionică!

Anii au trecut, Ionică a fost mutat în diferite
instituții și în tot acest timp, băiețelulbăiatul-tânărul-bărbatul, nu a încetat
să se întrebe cine este familia lui, de
ce a fost abandonat și de ce a crescut
fără dragostea părinților? Ionică a
venit în serviciile noastre în 2014
și primul lucru a fost să-l botezăm
pentru că așa și-a dorit… De la
acel moment, Ionică a trecut prin
experiențe și servicii care l-au
ajutat să se cunoască, să ierte
și să meargă mai departe. Acum
locuiește într-un apartament
din București și lucrează, fiind
un angajat responsabil și un om
de nădejde. Dacă la început a avut
nevoie de acomodare, ei bine acum
el este cel care-i acomodează pe alții
la locul de muncă, inițiindu-i în tainele
locului de muncă, așa cum i s-a întâmplat
și lui la începuturi… Are prieteni, pasiuni,
are o iubita și își dorește ca într-o bună zi să
întemeieze o familie și să-și poată cumpăra propria

casă. Obligatoriu, copiii lui vor beneficia
de dragoste și suport, așa cum el nu
avut parte dar și-ar fi dorit, și această
dorință câteodată-l copleșește și-i
cuprinde toata inima!

10
2018 în cifre
44 de clienți, beneficiari ai serviciilor de incluziune socială
9 clienți noi preluați în serviciile noastre
3 clienți, persoane cu dizabilități, au făcut MARELE pas spre independență, trăind în comunitate,
în case sau apartamente închiriate, având un loc de muncă stabil, căsătorindu-se
10 servicii sociale licențiate
8 contracte semnate cu DGASPC, în baza legii achizițiilor publice
39 de angajați, personal de suport pentru persoanele cu dizabilități
3,200 lei/cost per capita, mai mic decât într-un centru rezidențial de mari dimensiuni
Investitor în comunitate și prin taxele plătite către bugetul de stat, 808.039 lei/2018
Exemplu de bună practică în ceea ce privește integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități,
premiat în cadrul Conferinței ZERO Project, Viena
Model de bună practică pentru serviciul de incluziune socială ”Casa Mihail”, distincție oferită de
către Ministerul Muncii și Justiției Sociale

MHI
DGASPC
International Women Association Grant
Telus foundation Grant
Sponsorizări
Total

3.283.716 lei
1.184.712 lei
23.500 lei
20.440 lei
102.750 lei
4.615.118 lei

71,15%
25,67%
0,51%
0,44%
2,23%

Dezvoltare Servicii
Costuri Tranziție
Costuri Formare
Dezvoltare organizațională

(consolidare seră, extindere fermă, IDELIER)

Costuri Administrative
Total

1.368.235 lei
2.000 lei
8.000 lei

52,55%
0,08%
0,31%

478.100 lei

18,36%

747.172 lei
2.603.507 lei

28,70%
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Parteneri, colaboratori, susținători cărora le suntem RECUNOSCĂTORI!
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 5, București

Keystone Human Services Philadelphia

Association for Promotion Inclusion, Croația

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6, București

Keystone Human Services- filiala Moldova

Business Network International, România

Direcția Municipală de Asistență Socială, București

Kuehne& Nigel

Casa de avocatură Voicu&Filipescu, București

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Ilfov

Mental Health Initiative, New York

Centrul de Resurse Juridice, București

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Teleorman

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Centrul de formare VALIDUS, Croația.

Editura Didactica Publishind House

Neighbours INC. International, SUA

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale

Primăria Orașului Mihăilești

Consiliul Județean Ilfov

Fundația FARA România

Procter&Gamble, Romania

Consiliul Județean Giurgiu

Fundația ”Svasta”, București

Platforma ”Conexiuni”, România

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Galați

Grupul de Autoreprezentanți ”Ceva de Spus”, Timișoara

Raul Mihu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Giurgiu

Habitat pentru Umanitate, București

Rețeaua ”Dizabnet”

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

Institutul pentru Politici Publice

S.C. Robital Industrial Supplier S.R.L.

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

Institute for Human Centered Design, Boston

TELUS

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, București

International Woman Association

