Despre Pro ACT Suport
Dă valoare vieții tale!

Anul 2020 a fost un an special pentru
toată lumea, iar la noi la Pro ACT
Suport, valorile şi principiile şi-au
dovedit trăinicia şi profunzimea. Testul
pe care anul 2020 l-a aplicat filosofiei
Pro ACT Suport a fost trecut cu brio.
Acum, mai mult ca niciodată, ceea ce
s-a năspustit asupra lumii şi a noastră,
nu ne-a zdruncinat credinţele, ci le-a
făcut şi mai puternice; ne-a unit şi ne-a
făcut mai umani decât am fi crezut noi
vreodată că putem fi. Clienţii noştri,
persoane cu dizabilităţi intelectuale
și probleme de sănătate mintală, care
au fost instituţionalizate cea mai mare
parte a vieţii lor, în centre rezidenţiale

drepturile persoanelor cu dizabilităţi,
care le conferă acestora dreptul de a
locui în comunitate. Prin activitatea
noastră dorim să inspirăm încredere,
respect faţă de fiinţa umană,
credinţa în autodeterminare, armonie
socială, justiţie socială, empatie,
responsabilitate faţă de generaţiile
viitoare şi hrană sănătoasă.

din sistemul public de protecţie socială,
fie abandonaţi la naștere, fie ”părăsiţi”
de familii, au coalizat ca într-o mare
familie, căreia i s-au alăturat şi lucrătorii
sociali în perioadele lungi de carantină.
Am trecut cu bine şi cu demnitate
prin toate, anul 2020 rămâne în istoria
omenirii ca anul pandemiei SARSCOV 2 şi în memoria Pro ACT Suport
ca anul cel mai îmbelşugat în simţiri şi
trăiri.

Nu putem vorbi despre evoluţia
şi minunatele poveşti ale clienţilor
noştri, fără a menţiona echipa

În cele ce urmează, vom vorbi despre
activitatea noastră de-a lungul anului
2020 şi despre provocările, realizările
şi evoluţia clienţilor noştri, deoarece, în
pofida vicisitudinilor pandemiei, s-au
întâmplat multe lucruri neaşteptat de
bune.
Vă reamintim că misiunea noastră
este aceea de a valoriza potenţialul
fiinţei umane, respectiv a persoanelor
cu dizabilităţi intelectuale şi probleme
de sănătate mintală, pentru care
dezvoltăm servicii de incluziune
socială autentică, în spiritul articolului
19 din Convenţia ONU privind
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Pro ACT Suport, cu psihologii,
asistenţii sociali, medicul psihiatru,
consilierul vocaţional și lucrătorii sociali
implicaţi până la nivel personal, care
cu profesionalism au asigurat buna
desfășurare a lucrurilor. Împreună cu
această echipă, clienţii Pro ACT au
reuşit şi în anul 2020 să continue să se
transforme din persoane beneficiare
ale sistemului public de asistenţă
socială, în persoane respectabile care
contribuie la bunăstarea proprie și la
cea a societăţii, aducând plus valoare
comunităţii din care fac parte.

Dă valoare vieții tale!

Avem înfiinţate 10 Servicii
de
incluziune
socială
în București și judeţul
Giurgiu, prin intermediul
cărora
promovăm
dezinstituţionalizarea
a
50 de persoane adulte
cu dizabilităţi, integrarea
acestora în locuinţe din
comunitate și abordarea
individualizată în vederea
dezvoltării
potenţialului
existent. Anul 2020 aduce
schimbarea denumirii şi
relicenţierea a trei servici
dezvoltate
în
judeţul
Giurgiu, astfel încât acestea
s-au transformat din Centre
Pilot de Incluziune Socială
(CPIS) în Centre pentru
Viaţă Independentă (CPVI),
însă calitatea serviciilor
şi abordarea clienţilor au
rămas la fel de autentice şi
personalizate.

Serviciile Pro ACT Suport
şi dinamica lor
Servicii în judeţul Giurgiu:

2. CPVI ”Casa Metamorfoze” este al
doilea serviciu înfiinţat în anul 2013,
în comunitatea din satul Joiţa, judeţul
Giurgiu. El găzduiește 8 tineri fete și
băieţi, fiecare cu rostul și chemarea sa.
Pe aceştia, pandemia i-a ţinut ocupaţi
cu reamenajarea curţii cu obiecte
decorative create de ei înşişi, ghivece
în care au plantat flori, au vopsit gardul
şi au îngrijit casa, sera de legume şi
păsările.
3. Cei mai privilegiaţi în pandemie, au
fost cei 9 tineri locatari ai CPVI ”Casa
Mihail” din satul Novaci, judeţul Giurgiu.
Ei au o casă mare cu gospodărie
generoasă, cu seră și micro-ferma
de curcani. Tinerii de aici au fost
responsabili cu furnizarea cărnii, ouălor
şi legumelor proaspete celorlalţi tineri
din Giurgiu şi Bucureşti. Pentru ei timpul
a trecut repede, pandemia nu i-a oprit
din a creşte şi a îngriji legume şi curcani.
Lor le datorăm hrana sănătoasă pe care
au dăruit-o colegilor lor din celelalte
servicii.

1. Primul CPVI înfiinţat este „Casa Tufa”
din oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu, cel
mai experimentat, fiind activ din martie
2012. Aici locuiesc 10 tineri pentru care
izolarea impusă de pandemie a fost
petrecută printre flori, copaci, albine şi
mult aer liber. Curtea Casei Tufa este
generoasă, primitoare şi cochetă.
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Dă valoare vieții tale!

Serviciile Pro ACT Suport
şi dinamica lor
Servicii în Bucureşti:

locaţiei serviciului, mutându-se dintrun apartament ajuns neîncăpător,
într-unul spaţios şi bine construit.
Sărbătorile de iarnă îi găsesc pe toţi
într-un mediu plăcut, nou şi primitor,
colindele Crăciunului răsunând altfel în
armonia creată.

1. Pentru cei 5 tineri de la CPVI
”Păcii” pandemia a fost o lecţie de
convieţuire, acceptare şi toleranţă a
celui de lângă. Spaţiul apartamentului
a fost provocarea majoră în pandemie
pentru ei şi pentru cei 2 lucrători
sociali. În pofida acestui aspect au
răzbit prin joc, voie bună şi multă
răbdare. Ei au fost cei mai năstruşnici,
veselia lor ajungând în casele noastre
şi punându-ne un zâmbet pe faţă.
Pentru cei 5 care au înveselit Pro
ACT, după perioade lungi de izolare,
toamna lui 2020 a adus schimbarea

3. Tinerele de la CPVI ”Ileana” au
experimentat şi ele pandemia cu bune
şi cu rele, s-au jucat, au învăţat, au gătit,
s-au îngrăşat, au slăbit, s-au stresat, dar
cel mai important este că au rezistat
tentaţiilor de a se expune şi de a ieşi.

4. CPVI „Simona” a continuat în tihna
specifică Simonei, tânăra care nu se
dezice din a evolua frumos şi a-şi
vedea de drumul vieţii independente
senină şi curajoasă. În 2020, deşi
s-a ivit ocazia, Simona nu a dorit să
împartă cele 2 camere în care stă în
chirie cu nimeni. Dimpotrivă, s-a oferit
să susţină singură o mare parte din
cheltuielile serviciului, numai să „nu-i
vină cineva pe cap”.

2. Cele 4 tinere locatare ale CPVI
„Trepte” au avut partea lor de temeri
şi incertitudini cauzate de pandemie.
Au experimentat destul de multă
nesiguranţă în ceea ce priveşte
păstrarea locului de muncă, aspect
important pentru independenţa
cu care erau obişnuite până atunci.
Însă, şi ele au trecut cu vitejie peste
momentele de încercare şi de tensiune.
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Dă valoare vieții tale!

Serviciile Pro ACT Suport
şi dinamica lor
care de cele mai multe ori, a ridicat
moralul şi a menţinut echilibrul în casă.

independenţei financiare; aspect care
a creat tensiuni şi a adus tristeţe. Dar
nici aceştia nu s-au pierdut cu firea şi
au reuşit să-şi învingă fricile, revenind
treptat la locurile de muncă.

4. Pentru R., S. și F., tinerii de la CPVI
”Casa 9” pandemia le-a pus răbdarea
la încercare, dar mai ales nevoia de a fi
independent. Înainte de pandemie, toţi
aveau locuri de muncă stabile, care în
timpul epidemiei au avut de suferit,
fiind toate 3 în domeniul HORECA. Au
fost multe discuţii şi griji referitoare
la pierderea locului de muncă şi
implicit, în accepţiunea tinerilor, a

6. I. tânărul care a locuit la CPVI
”Independent” a învăţat în perioada
pandemiei că se poate descurca
singur în orice aspect al vieţii sale. El
şi-a pierdut locul de muncă, dar nu a
deznădăjduit şi a avut curajul să se
avânte la un alt loc de muncă unde nu
cunoştea pe nimeni şi nici activitatea
pe care urma să o facă. Curajul i-a fost
răsplătit cu succes, care a tras după sine
şi inevitabila ieşire din sistem. Astfel, I.
nu mai este o persoană asistată social,
ci un membru al comunităţii care l-a
primit cu braţele deschise. La finalul
anului 2020, CPVI „Independent” a

5. Alţi 4 tineri obişnuiţi cu
independenţa şi libertatea de mişcare
care locuiesc la CPVI ”Image” au simţit
restricţiile impuse în pandemie până
în adâncul sufleului. La ei, înţelegerea
evenimentelor care se petreceau
a venit cu răzvrătiri şi acţiuni de
demonstrare a personalităţii. Ca şi la
celelalte servicii, lucrătorul scoial aflat
în izolare la serviciu alături de tineri, a
reprezentat catalizatorul şi persoana
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fost raportat autorităţilor de resort
ca serviciu licenţiat închis, pentru că
locaţia a fost închiriată lui I., persoană
independentă și pe picioarele proprii,
la dorinţele şi rugăminţile sale.

Dă valoare vieții tale!

Serviciile Pro ACT Suport
şi dinamica lor
În acest an, am solicitat CNASR
prelungirea avizării Pro ACT Suport
ca furnizor de formare profesională
continuă în asistenţă socială şi
înregistrarea sa în Registrul Naţional al
Furnizorilor de Formare Profesională
Continuă în Asistenţă Socială, Biroul
Executiv al CNASR aprobând această
solicitare, cu valabilitate până în luna
septembrie a anului 2024.

Dezvoltarea organizaţională în anul
2020 a fost marcată prin acreditarea
la Colegiul Naţional al Asistenţilor
Sociali din România (CNASR) a unui
curs de formare ”Manager de caz
pentru persoane adulte cu dizabilităţi”
şi începerea dezvoltării manualului de
curs pentru a livra sesiuni de formare
începând cu anul 2021.

a 8 zile, câte 4 ore de prezenţă online.
Cursurile online se vor organiza de 2
ori pe săptămână, cu începere de la ora
12.00. Pro ACT Suport va livra această
formare cu sprijinul a patru formatori
interni, trei asistenţi sociali principali şi
un psiholog.

Am devenit membru al unui consorţiu
de mai multe organizaţii, institute
de cercetare, clinici şi universităţi
din Austria, Grecia, Italia, Portugalia,
Marea Britanie şi România, în vederea
pregătirii unei aplicaţii de cercetare în
sfera serviciilor acordate persoanelor
cu probleme de sănătate mintală, ce
se va depune în cadrul programului
„Horizon” cel mai probabil în anul
2022.

Cursul se va organiza începând cu anul
2021 în versiune online (sincron) şi va
avea 32 de ore de prezenţă online (4
ore maxim pe zi) şi cel puţin un număr
de 26 de ore de studiu individual, deci
în total vor fi cel puţin un număr de
58 de ore de studiu. În urma absolvirii
cursului, asistenţii sociali participanţi
vor primi 7 credite profesionale. În
cazul în care riscurile de infectare cu
virusul SARS-COV2 vor scădea, cursul
se va putea derula faţă-în-faţă, având
acelaşi număr de ore de studiu, 58.
Formarea se va desfășura pe durata

Pentru că suntem conștienţi de
puterea parteneriatului, a lucrului
în reţele, în echipe unite de același
crez, suntem de câţiva ani membri în
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Federaţia Organizaţiilor pentru Servicii
Sociale, FONSS. La sfârșitul anului
2020, cu ocazia alegerilor pentru
următorul mandat am fost aleși a
face parte din Comitetul Director al
Federaţiei, statut onorant dar care ne
și obligă să fim o voce pentru sector
și pentru organizaţiile furnizoare de
servicii sociale.

Am
continuat
demersurile
instituţionale şi procedurale privind
punerea sub interdicţie a persoanelor
vulnerabile, respectiv reglementarea
deciziei asistate. În acest sens, la
nivelul Autorităţii Naţionale pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi,
Copii şi Adopţii (ANDPDCA) a fost
constituit Grupul Naţional Tehnic de

Dă valoare vieții tale!

Reflecţii organizaţionale
în anul 2020
să fie deranjat de persoanele cărora
trebuia să le dea socoteală (conform
contractului de servicii). Pentru toţi
cei 3 tineri poate viaţa le-a rezervat şi
lucruri bune şi lucruri mai puţin bune,
dar dacă vor apărea dezechilibre cu
siguranţă vor găsi resursele necesare
să se descurce, după cum au fost
învăţaţi la noi. Ca şi atunci, le urăm
succes şi avem convingerea că am
făcut tot ce ne-a stat în putinţă să-i
sfătuim şi să-i ghidăm spre bine.

Centrului de Resurse Juridice (CRJ),
pe parcursul a 4 sesiuni de lucru online,
având scopul de a elabora cadrul
legal necesar pentru implementarea
procesului de decizie asistată prin
înlocuirea deciziei substitutive care se
întâmplă în prezent.

Lucru (GNTL), alcătuit din specialiști
din sectorul public, reprezentanţi ai
societăţii civile printre care şi Pro ACT
Suport și reprezentanţi ai persoanelor/
persoane cu dizabilităţi, care au
contribuit în mod activ la noua viziune
de reglementare a deciziei asistate.
Grupul de lucru aflat în coordonarea
ANDPDCA a beneficiat de expertiza
tehnică a domnului Michael Bach, PhD.
Director General al Institutului IRIS –
Institutul de cercetare și dezvoltare
a incluziunii sociale din Canada și a

3 dintre clienţii noştri au ales drumul
independenţei şi au decis să părăsească
sistemul de protecţie, devenind
cetăţeni autonomi ai comunităţii.
Prima care a plecat în primăvară a
fost G., o tânără care şi-a găsit alesul
şi a hotărât că viaţa alături de acesta
este mai bună şi dulce pentru ea.
Spre finalul anului au mai plecat încă
2 clienţi, C. şi I., primul considerând că
a petrecut suficient timp în serviciile
noastre şi că astfel a acumulat multă
experienţă de viaţă care să-l ajute să
trăiasca independent şi autonom. I. a
ales independenţa după ce a constatat
că se poate descurca foarte bine şi
fără ajutor, ba, dimpotrivă începuse
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Dă valoare vieții tale!

Deși ne-a fost extrem de greu, de
departe cea mai mare provocare a fost
să continuăm să furnizăm serviciile din
comunitate în vremea pandemiei. Am
învăţat să fim creativi, dedicaţi și o mare
parte dintre servicii le-am regândit
astfel încât să nu le întrerupem, să
continuăm să le oferim pentru că știam
câtă nevoie au oamenii de ele! Astfel,
consilierea psihologică, atelierede de
art terapie prin muzică și dans, sesiunile
de supervizare, orele de fitness și
mișcare fizică, toate au continuat prin
exploatarea la maximum a tehnologiei,
a platformelor de comunicare, astfel

Reflecţii organizaţionale
în anul 2020

încât a fost posibil să ne întâlnim, să
vorbim, să dezbatem, să ne încărcăm
cu optimism, să fim solidari unii cu alţii!

Anul 2020 aduce îmbunătăţiri în sfera
mediatică, cu împrospătarea imaginii siteului nostru (www.proactsuport.ro), care a
devenit mai atractiv, mai prietenos şi mai
accesibilizat pentru uzul persoanelor cu
dizabilităţi.

www.proactsuport.ro
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Repere privind procesul de
angajare în muncă a clienţilor
C. s-a angajat în luna octombrie şi ea
tot la primul loc de muncă. A încercat
şi în trecut să se angajeze, dar avea
o teamă foarte mare de a se pierde
în locuri necunoscute, în mijloace de
transport.

V. s-a angajat în luna septembrie la
o pizzerie, primul ei loc de muncă.
După ce s-a prezentat la numeroase
interviuri, ea a fost acceptată la
această pizzerie în departamentul de
curăţenie. Şi-a dorit foarte mult să
aibă un loc de muncă, fapt dovedit şi
prin învăţarea traseului destul de lung
(casă-serviciu), precum şi a utilizării
metroului şi a mijloacelor de transport
în comun.

A. după multe încercări, a reuşit să
se angajeze la departamentul de
curăţenie dintr-un supermarket. Este
foarte încântată de reuşită şi speră
să-şi păstreze locul de muncă până la
sfârşitul pandemiei.

I. şi el s-a angajat tot la o pizzerie, în
servicii de curăţenie. Această reuşită
vine după multe discuţii cu el în care
nu voia să facă absolut nimic, nici
măcar să practice vreun hobby. Este
în continuare la acelaşi loc de muncă.
Îi era frică să nu păţească ceva daca
vine spre Bucureşti să lucreze. Şi-a
învins destul de mult teama şi a
acceptat să se angajeze cu jumătate
de normă la un atelier de confecţii.
Este foarte încântată de reuşita ei şi de
munca pe care o face, are mai multă
încredere în ea acum.

A. a învăţat cum să contacteze un
angajator, cum să se prezinte la un
interviu şi a mers singură la interviuri.
După multe încercări şi nereuşite,
acum lucrează la o bancă, în servicii de
curăţenie.
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Dă valoare vieții tale!

Repere privind procesul de
angajare în muncă a clienţilor
N. a primit sentinţa civilă de ridicare
a interdicţiei, în luna februarie. Acest
lucru i-a dat drept de muncă, ceea
ce şi-a dorit foarte mult. În vară s-a
angajat la un renumit club de sport
pentru mentenanţă curăţenie, însă din
pricina pandemiei, contractul său de
muncă a fost reziliat. Din toamnă a
încheiat un nou contract de muncă, cu
un atelier protejat, aşteptând acum să
înceapă efectiv serviciul.

În anul 2020, A. a decis că vrea să
muncească. Pentru acest lucru s-au
făcut demersuri pentru obţinerea
dreptului parţial de muncă şi astfel, s-a
angajat cu o normă de 2h/zi în servicii
de curăţenie la o bancă, unde este şi
în prezent. A dat dovadă de seriozitate
în a-şi respecta programul de muncă
şi sarcinile, chiar dacă au mai fost şi
perioade de încercare.
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Proiecte şi aplicaţii depuse
Dă valoare vieții tale!

In 2020 am fost implicaţi în depunerea
a șase aplicaţii cu finanţare din
diverse mecanisme și surse de
finanţare, pentru 3 dintre ele Pro ACT
Suport fiind aplicant principal sau
singurul aplicant, iar pentru celelalte
3 fiind partener. În urma acestor
demersuri, am câștigat și urmează să
implementăm proiectul cu finanţare
GAL Giurgiu Nord pentru CPVI „Casa
Metamorfoze”, unde am fost aplicant,
fără a avea vreun partener, iar pentru
o aplicaţie în cadrul programului
ERASMUS+ unde am fost partener,
suntem încă pe lista de rezervă.
Aplicaţia de la „Asociaţia Grupul de
acţiune Locală” (GAL) Giurgiu Nord a
fost desemnată câştigătoare.

Suport își va diversifica serviciile
oferite membrilor comunităţii prin
desfășurarea unor ședinţe de consiliere
și suport pentru familiile ce au în
îngrijire persoane adulte cu dizabilităţi
și prin furnizarea serviciilor pentru
stimularea ocupării forţei de muncă
(informare și consiliere profesională
și mediere pe piaţa muncii). Grupul
ţintă va cuprinde familii ce locuiesc pe
raza comunelor Joiţa şi Săbăreni din
judeţul Giurgiu, mai precis un număr
de 108 persoane, care vor fi beneficiari
direcţi ai proiectului, aceștia urmând să
primească servicii sociale și de suport
în vederea ocupării pe piaţa muncii.

Având în vedere apartenenţa
teritorială a comunei Joiţa din judeţul
Giurgiu la Grupul de Acţiune Locală
(GAL) Giurgiu Nord, şi faptul că avem
dezvoltat pe plan local serviciul CPVI
„Casa Metamorfoze”, în anul 2020 s-a
identificat posibilitatea depunerii unei
aplicaţii în cadrul Apelului de selecţie
pentru Măsura M5/6B – Dezvoltarea
infrastructurii sociale prin proiecte
integrate în teritoriul GAL, anunţat
de către Asociaţia GAL Giurgiu Nord.
Obiectivul proiectului este creșterea
calităţii serviciilor oferite persoanelor
cu dizabilităţi care locuiesc în CPVI
„Casa Metamorfoze”, prin echiparea și
dotarea serviciului social. Proiectul are
o valoare de 30.000 euro, contribuţia
financiară fiind de 100% și cuprinde
investiţii atât în infrastructură,
adăugându-se un nou grup sanitar,
dotat complet, clădirii serviciului
social, cât și achiziţionarea de
mobilier și electrocasnice noi pentru
dormitoare și spaţiile comune ale CPVI
„Casa Metamorfoze”. De asemenea,
cu sprijinul acestei finanţări, Pro ACT

Pentru organizaţia noastră este o
primă experienţă de dezvoltare a unei
aplicaţii pe o linie de finanţare GAL și
avem încredere că și implementarea
acestui proiect, deși o noutate pentru
noi, o vom derula cu succes.
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În cadrul programului ERASMUS+ am
depus în total 3 proiecte, 1 în calitate
de aplicant principal și 2 ca partener.
Pe scurt aceste aplicaţii au fost
următoarele:

1.
Un proiect de mobilitate pe
Acţiunea Cheie 1 - Proiecte de
mobilitate în domeniul tineretului, în
parteneriat cu o organizaţie din Lublin,
Polonia, Fundaţia ”Green Elephant”
(Fundacja Zielony Słoń), unde Pro ACT
Suport a fost aplicant principal. Pentru
organizaţia noastră acest lucru a fost o
altă noutate, am studiat și învăţat mult
din această experienţă, inclusiv că pot
exista interpretări diferite între experţii
Agenţiei ERASMUS și evaluatorii
aplicaţiilor depuse. Această aplicaţie a
fost respinsă considerandu-se de către
evaluatori că grupul ţintă, echipa de
asistenţi sociali, psihologi şi lucratori
sociali ai Pro ACT Suport nu sunt
eligibili în cadrul acestui proiect de
mobilitate pentru lucrători de tineret.

Proiecte şi aplicaţii depuse
Dă valoare vieții tale!

2. Un proiect depus la Agenţia
Naţională ERASMUS+ INDIRE Italia,
pe Acţiunea Cheie 204 – parteneriate
strategice pentru educaţia adulţilor,
unde aplicant principal a fost
„Margherita Societa' Cooperativa
Sociale
Onlus”, o
organizaţie
neguvernamentală din Sandrigo,
Italia, iar Pro ACT Suport a fost
partener alături de alţi cinci parteneri
din Italia şi Spania. Proiectul a avut
ca scop îmbunătăţirea şi extinderea
unei aplicaţii (MindInclusion 2.0 prin
dezvoltarea aplicaţiei MindInclusion
3.0) pentru sprijinirea persoanelor cu
dizabilităţi intelectuale şi crearea unei
platforme web pentru organizarea
unor formări dedicate acestora cât şi
proprietarilor şi managerilor de spaţii
publice.
Această aplicaţie a fost respinsă la
o diferenţă de 3 puncte, dat fiind
numărul mare de aplicaţii depuse
pe acest apel la Agenţia italiană, însă
aplicaţia se va redepune în anul 2021.

În cea de-a şasea aplicaţie depusă,
Pro ACT Suport a avut calitatea de
partener, alături de alte trei organizaţii
din Romania, Croaţia şi Islanda, aplicant
principal fiind Inclusion Europe cu
sediul în Bruxelles, Belgia. Aplicaţia
a fost depusă în cadrul ”Apelului
de proiecte pentru promovarea şi
protecţia drepturilor persoanelor
cu dizabilităţi” deschis de Direcţia
Generală Muncă, Afaceri Sociale şi
Incluziune a Comisiei Europene.

3. Al treilea proiect, depus la Agenţia
ERASMUS+ din Croaţia, aplicant
principal fiind organizaţia „Taekwondo
Klub Maksimir” din Zagreb, Croaţia, în
cadrul Acţiunii Cheie 105, mobilitatea
tinerilor, Pro ACT Suport fiind partener,
organizaţie de trimitere. Acest proiect
este încă pe lista de aşteptare şi are
ca scop participarea a zece tineri
beneficiari ai Pro ACT Suport la un
curs de Taekwondo la Zagreb.

Pro ACT Suport a elaborat şi depus
o aplicatie şi la „Black See Trust”
(BST), unde însă, deşi lansarea anunţa
ajustarea principiilor de finanţare BST
pentru situaţia de criză creată de
virusul SARS-COV2, răspunsul primit în
urma depunerii a fost că o organizaţie
din România nu poate aplica pentru
ea însăşi, ci pentru o organizaţie
dintr-una din ţările finanţate prin
BST. În aceste condiţii, ne-am retras
aplicaţia, neavând un parteneriat cu
nicio organizaţie din Moldova, Georgia,
Armenia sau Ukraina.

Ca o concluzie cu privire la activitatea
de scriere de proiecte, cel mai mare
câştig al Pro ACT Suport în acest an
constă în multitudinea de contacte
pe care le-am dobândit, multele
lecţii învăţate şi extrem de multe noi
informaţii acumulate atât cu privire la
aspecte specifice depunerii aplicaţiilor
pe anumite programe sau apeluri,
cât şi cu privire la experienţa multor
organizaţii, institute de cercetare,
universităţi în domenii de interes
pentru activitatea noastră.
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În anul 2020 am continuat
implementarea
proiectului
“WorkABLE:
Developing
Competences of Adult Educators
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 consorţiu
alcătuit dintr-un total de cinci
entităţi din patru ţări: Italia, Slovenia,
Cipru și România. Obiectivul major
al proiectului este concepera și
lansarea unei platforme electronice
ce conţine module de formare
a celor interesaţi de dobândirea
cunoștinţelor necesare pentru
acordarea suportului persoanelor cu
dizabilităţi intelectuale la angajare.
Proiectul a debutat în septembrie
2019 și se va încheia în august 2021.

Frânturi de viaţă în poveşti
Dă valoare vieții tale!

Povestea unei Luminiţe!
La un sfârșit de februarie, acum 34
de ani, s-a hotărât să vină pe pământ
în chip de băiat și nume de floare,
o Luminiţă. Într-un moment poate
neprielnic unui om, dar potrivit
împlinirii destinului său, F., nedorit de
mama și tatăl său este abandonat
de copilandru și dus într-un orfelinat.
Zilele se înșiruie rând pe rând, an după
an, iar Luminţa crește singură și tot
crește, hrănită doar de Cel de Sus și de
vise.

Corpul răspunde bolii cu durere și
sânge, în cădere și în trezire, Luminiţa
însă, răspunde în culori vii de acuarelă
și gusturi savuroase de limonadă și
mâncare, toate cu grijă pregătite și
aranjate.

Pereţii casei, curtea și camera lui F.
poartă amprenta sa artistică; florile,
frunzele, fie plantate, fie colorate de
F., mâncarea ingenios așezată pe
farfuriile colegilor săi, toate vorbesc
despre Luminiţă.

La 28 de ani, F. acceptă oferta de a veni
la Pro ACT Suport, cu multe îndoieli
și fără să aibă speranţe de mai bine,
doar viaţa de până atunci nu-i adusese
nimic bun!

Boala însă, necruţătoare a reușit să-l
doboare și ultimele luni din viaţa lui
F. au devenit un lung șir de internări
în stare critică la spitale din Giurgiu și
București, până când, Luminiţa a luat
hotărârea că a venit momentul să urce
acolo unde se cuvine să stea, în ceruri.

”Ce să fac, hai să încerc, doar nu am
nimic de pierdut!”. Nu s-ar fi gândit
niciodată ce schimbare de destin îl
așteaptă.
La ”Fundaţie”, cum spunea el, Luminiţa
a fost în primul rând recunoscută, apoi,
încurajată și susţinută, încât la scurtă
vreme de la schimbarea de destin, a
ajuns să fie strălucitoare și vie. Cei 6
ani petrecuţi alături de colegii, care
între timp i-au devenit prieteni la Pro
ACT, au fost pentru F. perioada cea
mai bogată și colorată a vieţii. În timp,
F. a devenit omul de încredere al casei
în care locuia -CPVI ”Casa Mihail”.

Copilăria trece, nimic semnificativ în
viaţa lui F., Luminiţa este!
Vine adolescenţa, nimic semnificativ în
viaţa lui F., Luminţa este!
Apare tinereţea și aduce cu ea o boală
necruţătoare, care nu promite o viaţă
lungă, Luminiţa este!
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Așezat pe patul de spital cu o ultimă
suflare, F. grăiește parcă acceptându-și
soarta: ”Aștept vești de sus!”...
Urcă în lumină, Suflete, iar când ne
va fi mai tare dor de tine, te vom
regăsi în tot ce a fost atins și creat
de Luminiţa ta: desenele, picturile,
filmările, fotografiile, florile plantate,
sera îngrijită, decoraţiunile...pentru că
ele sunt parte din tine!

Frânturi de viaţă în poveşti
Dă valoare vieții tale!
Ridicarea interdicţiei
şi dreptul de a lucra!

pas procedural, a fost supus zecilor
de evaluări, s-a prezentat la toate
înfăţișările la care a fost citat de către
Tribunal, de fiecare dată cu speranţa
că poate oamenii care decid dacă el
poate gândi sau nu singur, vor vedea
cât este de capabil și dornic să fie lăsat
să crească ca om, dar și ca cetăţean.
N. își dorește foarte mult să aibă un
loc de muncă legal, stabil, pentru că
ţintește să devină independent, să
trăiască pe cont propriu și prin forţele
proprii decent în societate. Pro ACT
l-a sprijinit și îi va fi alături așa cum a
făcut-o în fiecare moment important al
vieţii sale: când s-a mutat din instituţie
în comunitate, când s-a reconectat cu
familia extinsă și și-a revăzut bunicul,
verișoara și mătușa, dar mai ales
acum, când urmează să îi fie ridicată
interdicţia, îl va asista în găsirea unui
loc de muncă. N. are drumul asigurat
spre o viaţă împlinitoare și liniștită.

”Gata s-a terminat, o sa pot să mă
angajez?”, întreabă N. la aflarea veștii
că în curând interdicţia pe care o are
va fi ridicată și va putea fi din nou egal
în drepturi cu ceilalţi, așa cum merită.
În urmă cu 5 ani, s-a decis ca N.,
rămânând fără părinţi și aflându-se
ca minor, în sistemul de protecţie, să
fie pus sub interdicţie, sub motivul
incapacităţii de a lua decizii. Între
timp, N. a crescut și a ales serviciile
private de locuire în comunitate
furnizate de Asociaţia Pro ACT
Suport, unde află că nu are același
drepturi și obligaţii ca ceilalţi colegi ai
săi pentru că este pus sub interdicţie
prin hotărâre judecătorească. Pe
măsură ce timpul a trecut, frustrările
lui Nicu s-au accentuat, astfel că, acum
un an și jumătate, au fost demarate
procedurile pentru ca interdicţia lui să
fie ridicată. N. a fost consultat la fiecare

Tot acest demers juridic nu ar
fi fost posibil fără implicarea cu
profesionalism al prietenilor de la
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Centrul de Resurse Juridice, cărora
le mulţumim pentru contribuţia
substanţială.

Calea inimii şi a vieţii!
A venit la noi în târziul toamnei lui
2018 o persoană asemănătoare unui
tânar mic de statură, slab, brunet,
îmbrăcat sărăcăcios, cu privirea fixă şi
umerii aduşi de parcă ar fi cărat ceva
în spate. Atitudinea era a unui rebel,
dar totuşi rezervat, părea nesigur, însă
determinat să ”nu mai stea la azil”.
Astfel am cunoscut-o noi pe A., o
tânără abandonată la naştere şi
crescută prin instituţii ale Statului.
Chipul marcat de multele locuri din
Bucureşti şi din ţară în care fusese
”mutată, cazată şi protejată”, îi
accentuau trăsăturile reci şi ascuţite.
Umerii săi lipsiţi de mângâierile
părinteşti duceau povara abuzurilor,

Frânturi de viaţă în poveşti
Dă valoare vieții tale!

sprâncenele de multe ori rase ca
pedeapsă îşi pierduseră expresivitatea
feminină, devenind ameniţătoare.

A. îşi învăţase bine lecţia dură a vieţii,
fusese maltratată, bătuta cu o cruzime
de animal, abuzată, înfometată,
neglijată şi mereu alungată dintr-un
loc în altul. Când vorbeai cu ea, parcă
auzeai un bărbat aflat mereu în alertă,

Începutul a fost cu negaţii, confruntări,
neacceptări, neînţelegeri, probleme
de conexiune şi de comunicare, dar
pe masură ce cuvintele de încurajare
şi de suport se auzeau, A. răspundea
acestora din ce în ce mai bine şi mai
pozitiv. Dorinţa ei de a fi văzuta ca
un om ”normal” a condus-o pe spre
reuşita de a avea încredere în ea şi în
ceilalţi, de a-şi găsi un loc de muncă şi
de a se îndrăgosti.

ca nu cumva să i se întâmple ceva rău
şi el sa nu fie pregătit. Nimic nu ne
mai surprindea la reacţiile, dorinţele
şi visurile lui A., totul era legat de
protecţie şi frica de a nu se întoarce
”în azile”. ”Vreau sa muncesc muncă
de bărbat!, Eu sunt independentă,
mă descurc singură, nu am nevoie de
nimeni!”. Aceste afirmaţii erau auzite
frecvent în casa în care locuia la Pro
ACT şi au constituit baza de pornire
a dezinstituţionalizării şi a incluziunii
sociale a lui A.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, A. a fost
invitată la masă, acasă, la familia unde
lucra, ca răsplată şi recunoaştere a
persoanei bune, harnice şi responsabile
care s-a dovedit a fi. Acolo l-a întâlnit
pe D., un bărbat matur, de care A.
s-a îndrăgostit. Din acel moment A.
şi D. au început o frumoasă poveste
de dragoste, care în scurt timp s-a
transpus în dorinţa lui A. de a ieşi din
”sistem” si de a porni pe cont propriu,
aşa cum de mult îşi dorea.
Iată-ne ca la un an şi jumatate de
la venirea ei la noi, A. a reuşit să se
transforme din persoana masculină
şi războinică, într-o tânără femeie
dornică de a avea propria viaţă şi de
a-i fi respectată valoarea.
Mult succes pe mai departe, dragă A.,
să ne întâlnim peste vremuri şi să ne
povesteşti despre viaţa ta ca persoană
independentă şi femeie iubitoare,
alături de noua ta familie!
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servicii potrivite nevoilor acesteia, prin
urmare au transferat-o undeva în alt
judeţ ..și astfel, familia care locuia în
București, i-a pierdut urma.

Povestea regăsirii!
La trecerea dintre ani, odată cu venirea
Crăciunului, D. s-a regăsit!

Vremea a trecut și familia s-a
destrămat, fiecare luând-o pe drumul
său: sora cea mare a devenit cadru
medical în București, sora mai mică
s-a stabilit în Spania, s-a căsătorit și
are 2 copii, fratele cel mic locuiește
într-o localitate din judeţul Giurgiu,
pe când sora geamănă a lui D., s-a
stabilit în judeţul Prahova, unde s-a
căsătorit și ea și are 2 copii. Cât despre
D., nu se pot spune prea multe, și-a
petrecut tinereţile ”plimbându-se” prin
Centrele de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică din ţară, nimeni
nemaiţinând legătura cu ea. Toţi o
știau moartă!

Acum 23 de ani, pe când avea 16
împliniţi, familia greu încercată de
un tată abuziv, cu mulţi fraţi și surori
dornici să ”scape” de blestemul
abuzurilor, a hotărât că D. ar avea
parte de o viaţă mai bună dacă ar fi în
grija Statului. Cu inima frântă și trupul
purtând semnele vieţii dure, mama
tinerei D. o încredinţează pe aceasta
serviciior sociale din București, având
speranţa că astfel, lui D. îi va fi mult mai
bine.
Cum planurile de acasă nu se
potrivesc mereu cu realitatea acerbă,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială
și Protecţia Copilului de sector care a
preluat-o pe D. nu avea la acea vreme

La aproape 40 de ani de viaţă, D.
ajunge în serviciile Pro ACT, unde
îl întâlnește pe V., omul căruia i se
destăinuie prin vorbă apăsată, că
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și-ar dori să-și revadă mama și sora
geamănă. V., a căutat cu atât de multă
determinare o urmă de familie, încât
prin mijloace neobișnuite a aflat de
existenţa unui membru al familiei lui D.,
prin comuna Mihai Bravu din judeţul
Giurgiu. A mers acolo, a căutat în lung
și în lat, a bătut din poartă în poartă,
însă fără rezultat. Când speranţa era
să-l părăsească, intră într-un magazin
și acolo întâmplător află ceva, o
informaţie preţioasă, care l-a condus
direct la fratele cel mic al lui D.
Vestea regăsirii lui D. s-a răspândit ca
lumina și toţi fraţii și surorile au dorit
să o vadă pe aceasta. Mare le-a fost
bucuria când s-au revăzut online,
chiar în ziua Crăciunului; mama și sora
cea mică din Spania, sora geamănă
din Prahova și fratele care a venit
direct acasă să o îmbrăţișeze și să o
ocrotească pe D. Crăciunul acesta a
fost foarte darnic, blând și cald pentru
D., ca dragostea unei mame pentru
copilul ei și ca veselia jocului dintre fraţi
și surori. După 23 de ani, D., s-a regăsit!

Cifre şi bugete
Dă valoare vieții tale!

		

2020

Venituri

Finanţări externe scriere și implementare proiecte

		

2.596.425

Finanţări interne în baza contractelor de achiziţie publică- DGASPC			

2.309.310

Sponsorizări, donaţii											

10.200

Facilităţi bugetul de stat COVID

26.683

Total

					

									

Funcţionare 10 servicii sociale persoane cu dizabilităţi /CPVI
Înfiinţare serviciu social

Cheltuieli

		

Costuri COVID
Studiu
Achiziţii
Costuri Administrative

Total
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4.942.618
2.044.934
553.548
128.541
17.980
175.500
717.012
3.637.515

Mulţumim!
Dă valoare vieții tale!

Pentru felul în care s-a desfăşurat
activitatea şi au fost gestionate
situaţiile apărute pe parcursul
anului, mulţumim marii Familii a
Pro ACT Suport (Echipa și Clienţii)!
Mulţumim de asemenea şi:
Adulţilor cu dizabilităţi intelectuale
și probleme de sănătate mintală din
instituţiile rezidenţiale de stat, care
doresc să acceseze serviciile de locuire
în comunitate dezvoltate de Pro ACT.
Direcţiilor de Asistenţă Socială și
Protecţie a Copilului, ca parteneri
pentru furnizarea serviciilor de locuire
în comunitate.
Autorităţilor
publice
pentru
diseminarea modelelor de incluziune
socială și angajare pe piaţa liberă
a muncii a persoanelor adulte cu
dizabilităţi intelectuale prin sesiuni de
formare a specialiștilor din domeniu.
Angajatorilor din mediul privat și
public pentru facilitarea integrării pe
piaţa liberă a muncii a persoanelor cu
dizabilităţi intelectuale.

Partenerilor noştri:

























Autoritatea Naţională pentru
Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii și Adopţii
(ANDPDCA)
Association for Promotion Inclusion,
Croaţia
Business Network International,
România
Casa de avocatură Voicu&Filipescu,
București
Centrul de Resurse Juridice,
București
Centrul de formare VALIDUS,
Croaţia.
Colegiul Naţional al Asistenţilor
Sociali din România
Consiliul Judeţean Giurgiu
Direcţia Generala de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului, Galaţi
Direcţia Generala de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului,
Giurgiu
Directia Generala de Asistentă
Socială si Protectia Copilului sector
1, București
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
sector 3, București






















Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
sector 4, București
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
sector 5, București
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului sector
6, București
Direcţia Municipală de Asistenţă
Socială, București
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului,
Teleorman
European Association of Service
Providers for Persons with
Disabilities (EASPD)
Editura Didactică ”Publishind
House”
European Network of Independent
Living (ENIL)
Federaţia Organizaţiilor
Neguvernamen-tale pentru Servicii
Sociale (FONSS)
Fundaţia Alături de Voi
Fundaţia FARA România
Fundaţia Speranţa, Timișoara
GRIFO multimedia S.R:L., Italia
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Grupul de Autoreprezentanţi ”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 Protecţiei
Sociale
Neighbours INC. International, SUA
Open Society Foundations
OZARA d.o.o., Slovenia
Primaria Orașului Mihailești, Giurgiu
Procter&Gamble, România
Raul Mihu
Reţeaua ”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

Dă valoare vieții 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
www.instagram.com/ProActSuport

