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Cuvânt înainte
În cei 8 ani de activitate, filozofia, principiile și val-
orile noastre au rămas neschimbate, devenind și 
mai puternice - așa se face că încă vorbim despre: 
incluziune autentică, normalizare, respectarea ar-
ticolului 19 din Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități, care le conferă acesto-
ra dreptul de a locui în comunitate, încredere, re-
spect față de ființa umană, credința în autodeter-
minare, armonie socială, justiție socială, empatie, 
responsabilitate față de generațiile viitoare, hrană 
sănătoasă. Rămânem fideli viziunii noastre de a 
deveni o voce puternică, capabilă să schimbe 
mentalități, politici, dar mai ales destine, având la 
bază credința fermă în potențialul persoanelor cu 
dizabilități, dar și al societății deopotrivă. 

Familia Pro ACT Suport
(Echipa și Clienții)

Familia Pro ACT este alcătuită din psihologi, 
asistenți sociali, medici, consilieri vocaționali și 
lucrători sociali, vorbim aici despre echipa multi-
disciplinară care asigură cu profesionalism buna 
desfășurare a lucrurilor. Împreună cu această 
echipă, clienții Pro ACT reușesc să se transforme 
din persoane beneficiare ale sistemului public de 
asistență socială, în persoane respectabile care 
contribuie la bunăstarea proprie și la cea a soci-
etății, aducând plus valoare comunității din care 
fac parte. Demne de menționat aici sunt progre-
sele fiecărei persoane în parte, precum și evoluția 
personală ascendentă și frumoasă. 

Clienții Pro ACT sunt persoane cu dizabilități in-
telectuale și probleme de sănătate mintală, care 
au fost instituționalizate cea mai mare parte a 
vieții lor, în centre rezidențiale din sistemul public 
de protecție socială, fie abandonați la naștere, fie 
”părăsiți” de familii, copii fiind.

Dă 
valoare



• Adulții cu dizabilități intelectuale și probleme de 
sănătate mintală din instituțiile rezidențiale de 
stat, care doresc să acceseze serviciile de locuire 
în comunitate dezvoltate de Pro ACT.

• Direcțiile de Asistență Socială și Protecție a Copi-
lului, ca parteneri pentru furnizarea serviciilor de 
locuire în comunitate.

• Autoritățile publice pentru diseminarea modelelor 
de incluziune socială și angajare pe piața liberă 
a muncii a persoanelor adulte cu dizabilități in-
telectuale prin sesiuni de formare a specialiștilor 
din domeniu. 

• Angajatori din mediul privat și public pentru fa-
cilitarea integrării pe piața liberă a muncii a per-
soanelor cu dizabilități intelectuale.
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Ca în orice familie, există provocări! Vorbim despre procesul de ”schimbare și transfer”, unul îndelungat și care, 
uneori, devine dificil pentru ambele părți. Membrii echipei multidiscliplinare acordă suport continuu și/sau ”la nev-
oie” fiecărui client. Acest ”la nevoie” vine cu multă încărcătură emoțională și tensiune din partea clienților, însă prin 
comunicare și relaționare autentică, clipele de încordare capătă farmec și însemnătate pentru toți cei implicați. Sunt 
momente în care învățăm unii de la alții, barierele de înțelegere și empatie fiind ridicate. În acest fel unic, Pro ACT 
contribuie la schimbarea radicală a percepției cu privire la persoanele cu dizabilități, acestea fiind puse în situații 
de normalitate și roluri care-i valorizează: locuitor într-o casă și comunitate, angajat și deci contributor la sistemele 
de asigurări sociale, vecin, prieten, cumpărător etc.

Colaborăm cu:



1. CPIS - Tufa
CPIS (Centrul Pilot de Incluziune Socială ”Tufa” este ser-
viciul de căpătâi al nostru, înființat la începutul anului 
2012, în orașul Mihăilești, județul Giurgiu, el are deja o 
istorie de aproape 8 ani și deci cu cele mai impresion-
ante povești. Pentru cei 9 tineri cu dizabilități intelectuale 
și probleme de sănătate mintală care locuiesc aici, anul 
2019 a fost bogat în experiențe de viață: unii dintre ei 
și-au vizitat familiile din județe mai îndepărtate, au fost în 
excursii și vacanțe, alții s-au angajat pentru prima dată, 
alții și-au schimbat locul de muncă. Un exemplu în acest 
sens este Tudor, un tânăr venit la noi în martie 2012, 

care după ce și-a lăsat temerile deoparte s-a convins că 
a trăi în comunitate este de bun augur. Dacă la început 
a fost greu pentru Tudor să se obișnuiască cu toate situ-
ațiile noi care se întâmplau, dar mai ales cu a avea un 
loc de muncă stabil, la care se adăugau și respingerea 
din partea familiei, care încă îl neagă și nu îl primește în 
sânul său, iată că în cei 8 ani, Tudor a reușit să accepte 
schimbarea și a reușit să-și păstreze demnitatea chiar și 
în momentele cruciale din viața sa. Acum, Tudor se află 
într-un moment frumos și împlinitor al vieții, este liniștit, 
apreciat de colegi, căutat de vecini și lăudat la serviciu. 
Tudor este fericit și noi alături de el! 

Modelul Pro ACT de dezinstituționalizare
10 Servicii de incluziune socială licențiate în București și județul Giurgiu prin intermediul cărora promovăm 
dezinstituționalizarea a 51 de persoane adulte cu dizabilități, integrarea acestora în locuințe din comunitate și 
abordarea individualizată în vederea dezvoltării potențialului existent.



2. CPIS - Metamorfoze

Al doilea serviciu înființat de Pro ACT în anul 2013, 
în comunitatea din localitatea Joița, județul Giurgiu, 
găzduiește 8 tineri fete și băieți, fiecare cu rostul și 
chemarea sa. Pe Cristina, spre exemplu, anul 2019 
a purtat-o pe valurile dragostei, cu freamătul primei 
întâlniri, cu trandafirul ca declarație de dragoste, 
cu vorbe dulci șoptite și plimbări sub clar de lună. 

Florentina, o altă tânără rezidentă la Joița este re-
cunoscută deja în localitate pentru păturile pe care 
le croșetează manual, anul 2019, aducând pentru 
aceasta și mai multe comenzi și posibilitatea ca ea 
să-și îndeplinească dorințele cu proprii bani câști-
gați responsabil - și-a cumpărat o tabletă, cercei de 
aur și urmează brățară care să fie din aur, bineînțe-
les. Viitorul pare promitățor!
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3. CPIS - Mihail
CPIS “Mihail” din Novaci, județul Giurigiu este o 
casă mare cu gospodărie generoasă, în care unii 
dintre rezidenți lucrează în seră și la micro-ferma 
de curcani. Aici este locul în care ”învățăceii” înțe-
leg care sunt primele responsabilități ale unei vieți 
independente și experimentează viața în comuni-
tatea rurală, în care fiecare cunoaște pe fiecare. 
Unul dintre ”veteranii” Pro ACT care locuiește aici 
este domnul Endre (așa cum îi spunem noi), om 
pasionat de tâmplărie, care a reușit în ciuda prob-
lemelor de sănătate mintală care îi mai dau de 
furcă, să se integreze armonios și putem spune 
că aproape complet la locul de muncă. Un as-
pect foarte important pentru domnul Endre – să 
fie înțeles și acceptat așa cum este (”cu toanele 
mele”) s-a întâmplat în 2019, când revenit la un 
fost loc de muncă, leagă o prietenie sinceră cu 
șeful său. Pentru domnul Endre, această conexi-
une interumană s-a întâmplat atât de firesc, încât 
a început să se simtă mai acceptat, fapt care l-a 
determinat să-și întărească încrederea în sine și 
să-și păstreze spiritul sus, iar perioadele ”de că-
dere” să fie mai rare și mai scurte. Zâmbetul sfios 
din colțul buzelor și privirea dreaptă sunt semne 
pe care domnul Endre le afișează ca semn de îm-
plinire a sa sufletească.  
Tot la ”Mihail” o găsim și pe Mona, o tânără care 
de-a lungul timpului a fost urât tratată de oameni, 
dar care și-a păstrat generozitatea. Ea vine dintr-o 
instituție cu multe restricții, a reușit într-un an de 
zile să se scuture de trecut și a găsit de undeva 
din corpul plăpând forța interioară de a privi sus 
și de a merge înainte. Nimic din viața de acum a 
Monei nu mai este la fel, Mona lucrează - la cere-
rea ei numai în ture de noapte (”că este mai liniște 
și mai bine”), vorbește mult la telefon cu prietenii, 
cărora din banii câștigați le face mereu surprize, 
cumpărându-le mici atenții. Generozitaeta ei se 
simte și când are grijă de Toto, cățelul casei, el 
este foarte fericit, dar și Mona este!



CPVI (Centrul pentru Viață Independentă) ”Păcii” este lo-
cuit de 5 tineri printre care și Nicu, pasionat de artele 
marțiale și pentru care anul 2019 a însemnat obținerea 
prin concurs a primei centuri. A continuat reconectarea 
cu familia extinsă - și-a revăzut bunicul și verișoara din 
partea tatălui, cu care ține strâns legătura, după ce mult 
timp nu a știut nimic despre ei. Însă, cel mai important 
aspect din viața lui Nicu este demararea procedurilor 
juridice pentru ”ridicarea interdicției”. Cu alte cuvinte, lui 
Nicu nu îi este recunoscută în prezent, capacitatea de a 
lua propriile decizii, pentru că la un moment dat, când 
era în instituție a rămas fără părinți și deci, s-a considerat 
(de către sistemul de protecție) că din acel moment, el 
nu mai poate ”decide” pentru el însuși și a fost pus ”sub 
interdicție”. Această limitare a capacității decizionale 
vine la pachet și cu alte restricții și limitări care au un car-

acter discriminatoriu, fapt care pentru Nicu generează 
tristețe, dar mai ales frustrare. În prezent, preocuparea 
noastră în ceea ce-l privește pe Nicu este să-l scăpăm de 
această interdicție și să îi asigurăm accesul la instruire și 
la ocuparea unui loc de muncă, pentru că aceastea sunt 
dorințele sale cele mai mari. Între timp, Nicu urmează 
cursurile unei școli de arte marțiale și face parte din pro-
gramul de instruire pentru viață independentă derulat de 
Pro ACT.

Provocarea pentru noi, în astfel de situații, o reprezintă 
efectele juridice și sociale ale acestei ”puneri sub inter-
dicție, care atrage după sine (printre altele) și nerecu-
noașterea capacității de muncă, implicit persoana care 
este pusă sub interdicție nu numai că nu are dreptul de 
a lua propriile decizii, ci nici nu poate ocupa un loc 

4. CPVI - Păcii



de muncă. Aceste aspecte contravin valorilor și 
principiilor care stau la baza  activității Pro ACT. 
Prin urmare, cu ajutorul Centrului de Resurse Ju-
ridice și la solicitarea lui Nicu, au fost demarate 
procedurile legale pentru ridicarea acestei inter-
dicții. Pe lângă numeroasele rapoarte de activi-
tate referitoare la Nicu și evaluări ale diverselor 
abilități ale sale, pe lângă multiplele înfățisări la 
Tribunal, Nicu a susținut și interviuri în cadrul unor 
evenimente legate de această temă organizate în 
cadrul Comisiilor Senatului României, în care el 
încurajează modificarea legislației și înlesnirea 
procedurilor în ceea ce privește punerea și ridicar-
ea interdicției. 
Florin, tânăr care a accesat serviciile noastre din 
2018, este pasionat de pictură. Atât de pasionat, 
încât a făcut din asta o meserie, el lucrează ca 
ajutor restaurator în cadrul Muzeului de Artă din 
București. În tablourile sale, Florin surprinde stări 
sufletești, imagini ale unor chipuri expresive, care 
te transpun într-o altă dimeniune atunci când le 
privești. Tușa bogată cu care Florin dă formă flo-
rilor și buchetelor, invită la romantism și visare, la 
ce-i bun și prețios, la familie și la viață. vieții 

tale!
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5. CPVI  - Trepte

CPVI (Centrul pentru Viață Independentă) ”Trepte” este reprezentativ criteriului Pro 
ACT care descrie ”suplețea” și dinamica serviciilor. Astfel, dacă în prima parte a 
anului aici au locuit 3 tineri independenți, în a doua parte aceștia s-au mutat, iar în 
locul lor au venit 4 tinere, fiecare angajată și preocupată de viitorul său și de a de-
veni independentă. Așa este și Ionela, o tânără frumoasă, căreia îi plac avioanele 
și fotografia, lucru vizibil în viața sa de zi cu zi. Ionela a fost în toamna lui 2019 la 
Gratz, în Austria, pentru a înțelege tainele autoreprezentării explicate de cei mai 
experimentați din domeniu. Pentru ea, Austria s-a revelat cu primul zbor cu avionul 
– un vis împlinit și cu discursuri de promovare a drepturilor pentru persoanele cu 
dizabilități susținute la autoritatea locală și în grupurile de lucru. Anul 2019 a fost 
deci, pentru Ionela, un an bogat în experiențe și în cunoștințe, fructele acțiunilor ei 
le va culege cât de curând; noi o vom susține până la capăt!



6. CPVI - Ileana

La CPVI (Centrul pentru Viață Independentă) ”Ilea-
na” locuiește Aurelia, o tânără cu un trecut tumultu-
os petrecut în instituție unde a avut parte de multe 
comportamente abuzive care au traumatizat-o. Ea 
a ales serviciile noastre la sfârșitul lui 2018, cu 
teamă, dar cu încredere în viitor. Transformarea 
Aureliei petrecută de-a lungul anului 2019 este 
una radicală și atât de dramatică încât poza din 
actul de identitate pe care îl avea la înscrierea la 
Pro ACT diferă atât de mult cu realitatea actuală, 
că acesta a trebuit să fie reînnoit, pentru că de 
fiecare dată când îi era solicitat, oamenii spuneau 
că nu este al ei. Încă bântuită de trecut, Aurelia 
reușește să fie decentă, responsabilă și suficient 
de încrezătoare în forțele proprii. Ca dovadă a 
evoluției sale spectaculoase stă și diploma de re-
cunoaștere ca ”Angajatul lunii” obținută de la ac-
tualul loc de muncă. Motivată fiind acum, Aurelia 
continua lupta lăuntrică între întuneric (trecut) și ce 
iese la lumină, iar noi știm că Aurelia, POATE! 
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În CPVI (Centrul pentru Viață Independentă) ”Casa Nouă” locuiesc Robert, Sorin și Florin, 3 tineri determinați să câș-
tige pariul cu viața. Toți au locuri de muncă stabile, unde sunt apreciați și a căror contribuție este mereu lăudată. Pasi-
unile lor sunt din cele mai diverse: de la biciclete, fotbal, la mașini, muzica și sisteme audio. Robert a terminat școala 
de bucătari și acum lucrează ca ajutor bucătar într-un restaurant cu renume situat într-unul din cartierele Bucureștene, 
prin casă se tot contrazice cu Sorin, care lucrează la McDonalds și cu care bineînțeles că are subiecte comune de 
discuții. Schimbă impresii, se sprijină reciproc și își dau sfaturi, iar din când în când vine și Florin cu experiența sa 
de la brutăria unde este angajat. În casă se experimentează des rețete noi și se organizează concursuri de gătit. 
Dacă vorbim despre pasiuni și vise, Robert este primul: își dorește să obțină permisul de conducere și atunci...le ”va 
da clasă”, cum spune el, colegilor lui. Succes băieți! 

7. CPVI - Casa Nouă



8. CPVI - Image
CPVI (Centrul pentru Viață Independentă) ”Image” 
este locuit de alți 4 tineri: Silviu, cei 2 Cris-
tiani și Ionică. Este o casă cu multă ”person-
alitate”, ocupații și preocupări diverse. Silviu 
este cel din urmă care s-a alăturat grupului 
și cel mai dinamic din punct de vedere al 
adaptabilității și al capacității de a acționa. 
Spre exemplu, dacă începutul anului 2019 
l-a găsit făcând voluntariat la un service 
auto, Silviu nu a încetat să-și caute de lucru 
în ariile sale de interes. Și cum Silviu respiră 
muzică, scrie versuri și compune muzică hip-
hop, nu a fost dificil să se orienteze către un 
loc de muncă în birourile Microsoft. Pasion-
at de jocuri, a ajuns să fie printre cei mai 
apreciați angajați de acolo și acest lucru 
întâmplându-se la inițiat iva proprie de a se 
prezenta pe la jumătatea anului, la un inter-
viu. De atunci, Silviu își dovedește utilitatea 
și priceperea, bucurându-se din plin de me-
diul în care activează. Revenind la muzică, 
vă spuneam despre Silviu că scrie versuri, ei 
bine, în acestea el vorbește despre viața lui 
nu tocmai fericită din instituție, fiind un mod 
de refulare pentru el.



9. CPVI - Independent
Când spunem CPVI (Centrul pentru Viață Independentă) 
”Independent” vorbim despre tânărul Ion I., un om nos-
tim și serios în același timp. Ionică are deja experiență 
la actualul loc de muncă, este securizat financiar, motiv 
pentru care a permis să intre în viața sa iubirea... Viața 
sa s-a împlinit pe parcursul anului 2019, mutându-se sin-
gur în locuință, făcându-și o iubită și trăind viața simplu, 
dar fericit. Cu toate acestea, Ionică încă este temător să 
facă pasul către ieșirea din sistemul de asistență, viața 
a fost prea crudă cu el ca să vadă lucrurile într-o lumină 
pozitivă. Mai este nevoie de timp până când Ionică va 
avea curajul de a recunoaște că acum el trăiește prin 
forțele proprii și că noi, la Pro ACT îi putem deveni dis-
pensabili.  

10. CPVI - Simona
CPVI (Centrul pentru Viață Independentă) ”Simona” este 
chiar....Simona!  Simona, omul cu cea mai spectaculo-
asă evoluție de la Pro ACT. A venit la noi în 2012, ca o 
ființă temătoare și speriată de propria umbră, arătând ca 
un băiat, dar a reușit treptat să capete curaj și să aibă 
inițiativă. Mai întâi s-a angajat la o fabrică de lipii din 
localitatea în care locuia, apoi a început să facă prăjituri 
și torturi la comandă; s-a împrietenit cu lucrătorul social 
din echipa Pro ACT care îi și era persoană de suport și 
cu care și-a petrecut concediile câțiva ani la rând, ca mai 
apoi, în anul 2017, să se mute singură într-o locuință 
închiriată în care stă și în prezent. Despre Simona se pot 
spune numai lucruri bune, s-a transformat dintr-o persoană 
timidă, într-o femeie frumoasă, capabilă să ia propiile de-
cizii și să-și asume trecutul și prezentul ca în viitor să fie o 
lecție de curaj și determinare pentru noi toți, dar mai ales 
pentru cei care locuiesc în instituțiile publice și și-au pierdut 
speranța de a reuși să ducă o viață decentă în societate.



• Proiectele de economie socială dezvoltate până 
în prezent prin care dorim să oferim hrană 
sănătoasă tuturor clienților, să-i implicăm pe aceș-
tia în activitățile specifice ca job intermediar care 
îi pregătește pentru viața în comunitate, iar din 
punct de vedere financiar, conferirea sustenabil-
ității serviciilor de calitate pe care Pro ACT le fur-
nizează.

• Integrarea pe piața liberă a muncii a 26 de clienți 
care acum au propriul venit și învață ceea ce în-
seamnă să trăiești demn în societate, pentru că 
am înțeles de la început, cât de important este 
pentru o persoană să fie valorizată suficient de 
mult, cât să simtă că poate contibui la propria 
bunăstare.

• Pentru 2 dintre clienții noștri care au părăsit insti-
tuția publică având scrisă în acte sintagma ”fără 
drept de muncă”, s-au făcut demersurile pentru a 
se obține dreptul de muncă timp parțial, pentru că  
noi considerăm că toți clienții au potențial care 
trebuie dezvoltat și arătat lumii. Unul este deja 
angajat, iar pentru celălalt urmează definitivarea 
formalităților.

Pro ACT a dezvoltat un mecanism de evaluare inițială 
a abilităților fiecărui client, de antrenare a acestora 
și de găsire a jobului potrivit. Eforturile investite sunt 

consistente și constante, pentru a putea oferi cât mai 
multe oportunități clienților, astfel încât aceștia să se 
poată ”angaja” sau cel puțin să poată deveni ”an-
gajabili”.

• Serviciile de consultanță și formare adresate 
atât instituțiilor din administrația publică, ONG-
urilor cât și specialiștilor interesați. Expertiza Pro 
ACT vizează: procesul de dezinstituționalizare a 
persoanelor cu dizabilități, evaluarea resurselor 
comunității, dezvoltarea designului serviciului so-
cial, mixarea clienților, integrarea perioadei de 
tranziție și acomodare în metodologia dezinsti-
tuționalizării, angajarea asistată și consilierea 
vocațională a persoanelor cu dizabilități.

• Alte proiecte:

Proiectul 1
“Noi începuturi – Suport pentru tinerii cu dizabilități 
intelectuale să-și construiască viața” finalizat în 2019, 
proiectul a fost finanțat de Fundația ”TELUS International 
Romania Community Board”. Printre rezultatele scontate 
se enumeră: organizarea a 400 de ședințe de psihoter-
apie pentru 20 de tineri cu dizabilități intelectuale, alți 
15 tineri cu dizabilități intelectuale au fost angajați pe 
piața liberă a muncii. S-au încheiat 3 parteneriate pub-
lic-privat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului din sectoarele 1,3 și 6 din București, 

Experiența noastră



s-au elaborat 2 manuale de instruire pentru tineri cu diz-
abilități intelectuale și s-au organizat sesiuni de consiliere 
de grup pentru 41 de tineri dizabilități cu intelectuale din 
instituțiile rezidențiale publice pe teme legate de viața 
sănătoasă, devoltare armonioasă, relații și viață sexu-
ală. Astfel, Pro ACT a contribuit la încurajarea acestor 
tineri să-și construiască propria viață și să devină per-
soane integrate social și profesional în societate.

Proiectul 2
“WorkABLE: Developing Competences of Adult Educa-
tors to Support the Employment of Persons with Mental 
Disabilities”, programul ERASMUS +, KA204 - Strategic 
Partnerships for adult education. Proiect în care Pro ACT 
Suport este parte a unui consorțiu alcătuit dintr-un total 
de cinci entități din patru țări: Italia, Slovenia, Cipru și 
România. Obiectivul major al proiectului este concepera 
și lansarea unei platforme electronice ce conține module 
de formare a celor interesați de dobândirea cunoștințelor 
necesare pentru acordarea suportului persoanelor cu 
dizabilități intelectuale la angajare. Poiectul a debutat în 
septembrie 2019 și se va incheia în august 2021. 

Proiectul 3
“From the quality of care towards the quality of life in Long 
Term Care” - pe linia de finanțare ”European Union Pro-
gramme for Employment and Social Innovation (“EaSI”) 

2014-2020, aplicația este încă în evaluare. Proiectul 
este programat a se desfășura pe o perioadă de 36 de 
luni, iar Pro ACT este aplicantul principal și are ca part-
eneri: Asociația de auroreprezentanți ”Ceva de Spus” 
Timișoara, Centrul de Resurse Juridice București, Fundația 
”Speranța”, Rețeaua Europeană pentru Trai Independent 
(engl. ENIL), Autoritatea Națională Pentru Persoane cu 
Dizabilități, Copii și Adopții. Cu acest proiect, Pro ACT 
își propune să schimbe paradigma actuală în ceea ce 
privește serviciile acordate pe termen lung adulților cu 
dizabilități intelectuale. Dorim să realizăm transferul de 
la abordarea pasivă la cea activă, de a accesa serviciile 
de suport din comunitate și a responsabilizării persoanei 
însăși, pe termen lung.

Proiectul 4

„Trai în comunitate – inovație și calitate în serviciile so-
ciale destinate persoanelor cu dizabilități intelectuale” 
depus la Direcția Generala de Asistență Socială a Muni-
cipiului București. Este un proiect complex care vizează: 
constituirea unui grup de autoreprezentanți din rândul 
clienților Pro ACT, educația financiară printr-o programă 
adaptată nivelului de înțelegere a persoanelor cu diz-
abilități intelectuale și un program de supervizare ex-
ternă pentru echipă; achiziționarea unor teste cu licență 
și certificarea psihologilor în utilizarea acestora; formar-
ea specialiștilor în limbajul ”easy-to-read” în colaborare 

Dă 
valoare

vieții 
tale!



cu Asociația britanică „Change people”; publicarea 
unei cărți cu poveștile de viață ale unora dintre clienții 
Pro ACT și realizarea unui scurt metraj cu impact nu nu-
mai în rândul opiniei publice și a specialiștilor, dar și în 
rândul persoanelor cu dizabilități, ce se vor simți provo-
cate să reușească în viață, așa după cum au reușit cei 
ale căror povești le împărtașim. Se vor pune la dispoziție 
un număr de cărți și bibliotecii Facultății de Sociologie și 
Asistență Socială, București pentru a fi utilizate de către 
studenți.

Provocarea în ceea ce privește acest proiect a constituit-o 
însăși punerea sa în practică, aceasta find imposibilă 
din cauza birocrației, care a condus la lipsa finanțării 
ce trebuia să fie acordată în urma votului din cadrul 
Ședințelor ordinare ale Consiliului General al Primăriei 
Municipiului București. Astfel, niciun ONG care a depus 
proiect și care inițial a fost declarat câștigător nu a prim-
it finanțare, subiectul nemaiîncăpând pe ordinea de zi 
a Plenului. De aceea, acest proiect rămâne pentru Pro 
ACT un deziderat, pentru care se urmărește punerea în 
practică.

Recunoaștere și cooperare 
• Organizația noastră a fost premiată ca model 

de bună practică anul trecut de catre Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale în cadrul evenimentului 
dedicat sărbătoririi Centenarului. 

• Pro ACT Suport deține două premii de excelență 
oferite de ”Fundația Essl” în cadrul amplei Con-
ferințe anuale ZERO PROJECT, unul în 2017 și al 
doilea în 2019. Decernarea acestor premii a avut 
loc în cadrul unor ceremonii organizate la Biroul 
Națiunilor Unite din Viena, în fata unor largi audi-
ențe, de peste 800 de persoane. Din peste 1,800 
de aplicații depuse în fiecare din acești ani, au 
fost alese 15 modele de bună practică, modelul 
Pro ACT Suport fiind selectat și recunoscut ca ex-
emplu de bună practică în domeniul angajării în 
muncă și al dezvoltării de servicii de suport în co-
munitate. Tocmai de aceea, primim dese solicitari 
de sprijin din partea unor organizații și instituții, 
de a oferi asistență tehnică. În context național, 
Pro ACT a devenit un partener serios și cu experti-
za necesară pentru a colabora cu autoritățile din 
domeniu. 



• Pro ACT Suport cooperează la nivel internațional 
cu asociații de profil precum European Network 
of Independent Living (ENIL) și European Associa-
tion of Service Providers for Persons with Disabili-
ties (EASPD). Prezentarea serviciilor de incluziune, 
contractarea serviciilor sociale, autoreprezentar-
ea grupurilor de persoane cu dizabilități psiho-so-
ciale și intelectuale, incluziunea socială a acesto-
ra sunt subiecte comune și frecvent dezbătute în 
evenimente organizate în tandem atât în țară cât 
și în străinătate, sub patronajele Uniunii Europene 
și al Consiliului Europei, la care Pro ACT partic-
ipă.

Dezvoltare continuă
Noi, la Pro ACT investim în oamenii care alcătuiesc 
echipa și ne îngrijim ca aceștia să își mențină echilibrul 
interior atât de necesar în lucrul cu clienții care ne trec 
pragul. De aceea, periodic, sunt organizate în fiecare 
serviciu, sesiuni de supervizare de grup, în care fiecare 
membru are spațiul și timpul propriu alocat discutării di-
verselor probleme care apar atât pe plan profesional, 
cât și pe plan personal. Sunt momentele cele mai impor-
tante pentru formarea și mențiunea coeziunii de grup. 
Mai mult, în 2019 ne-am bucurat cu toții de un team 
building în Buzău, în care ne-am cunoscut mai bine ca 
oameni, nu doar profesional și am descoperit noi talente 
și potențialuri nebănuite. De atunci, ne privim cu alți ochi 
și înțelegem mai mult, dincolo de cuvinte și formulare 
completate. Este un sentiment minunat! 
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MHI 339.553 lei 15,98%
DGASPC 1.721.337 lei 81,01%
Sponsorizări 63.918 lei 3,01%
Total 2.124.808 lei

Dezvoltare Servicii 1.461.442 lei 63,91%
Costuri Tranziție 1.500 lei 0,07%
Costuri Formare 22.885 lei 1,00%
Dezvoltare organizațională 
(consolidare seră, extindere fermă, IDELIER) 48.804 lei 2,13%

Costuri Administrative 752.172 lei 32,89%
Total 2.286.803 lei

Venituri
2019

81,01%

15,98%

3,01%

Cheltuieli
2019

63,91%
32,89%

2,13%

1,00%

0,07%



• Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA)

• Association for Promotion Inclusion, Croația

• Business Network International, România

• Casa de avocatură Voicu&Filipescu, București

• Centrul de Resurse Juridice, București

• Centrul de formare VALIDUS, Croația.

• Colegiul Național al Asistenților Sociali din România

• Consiliul Județean Ilfov

• Consiliul Județean Giurgiu

• Direcția Generala de Asistență Socială și  Protecția 
Copilului, Galați

• Direcția Generala de Asistență Socială și  Protecția 
Copilului, Giurgiu

• Directia Generala de Asistentă Socială si Protectia 
Copilului sector 1, București

• Directia Generala de Asiătenta Socială si Protectia 
Copilului sector 3, București

• Directia Generala de Asistentă Socială si Protectia 
Copilului sector 4, București

• Directia Generala de Asistență Sociala si Pro-
tecția Copilului sector 5, București

• Directia Generala de Asistență Socială si Protectia 
Copilului sector 6, București

• Direcția Municipala de Asistență Socială, București

Parteneri și colaboratori



• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, Ilfov

• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, Teleorman

• European Association of Service Providers for Persons 
with Disabilities (EASPD)

• Editura Didactică ”Publishind House”

• European Network of Independent Living (ENIL)

• Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru 
Servicii Sociale (FONSS)

• Fundația Alături de Voi

• Fundația FARA România

• Fundația ”Svasta”, București

• Fundația Speranța, Timișoara

• GRIFO multimedia S.R:L., Italia

• Grupul de Autoreprezentanți ”Ceva de Spus”, 
Timișoara

• Habitat pentru Umanitate, București

• Institutul pentru Politici Publice

• Institute for Human Centered  Design, Boston

• International Woman Association

• Keystone Human Services Philadelphia

• Kuehne& Nigel

• Mental Health Initiative, New York, SUA

• Ministerul Muncii și Justiției Sociale

• Neighbours INC. International, SUA

• Open Society Foundations 

• OZARA d.o.o., Slovenia

• Primaria Orașului Mihailești, Giurgiu 

• Procter&Gamble, România

• Platforma ”Conexiuni”, România

• Raul Mihu

• Rețeaua ”Dizabnet”

• Școala Specială numărul 5, București

• SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd, 
Cipru

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

• TELUS

• Villa delle Ginestre, Italia
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