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Dă valoare vieții tale!



Dă valoare vieții tale!

Pro ACT Suport este un ONG de succes, care prin misiunea sa de a 
valoriza potențialul ființei a reușit ca și în anul 2021 să îndrume cei 54 
de clienți ai săi, persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale, pe 
drumul spre viața trăită independent în comunitate. 

Activitatea din anul de grație 2021, al doilea an încercat de pandemia 
provocată de virusul SARS-COV2, a fost, în pofida vremurilor, una 
înfloritoare și împodobită cu multe realizări personale ale clienților, 
care au făcut pași mari către autonomie și independență, cu vizibilitate 
organizațională și extinderea serviciilor de incluziune socială, cu implicare 
în modelarea politicilor publice sociale alături de parteneri noi și multe 
alte colaborări și prietenii legate.   



Dă valoare vieții tale!

In COnTInuARE,  
VA InVITAm sA PARCuRgEm ImPREunA  
juRnAlul AnuluI 2021,  
In CARE Am nOTAT  
CElE mAI ImPORTAnTE mOmEnTE  
DIn VIATA ORgAnIzATIEI nOAsTRE.

Călătoria de început ne găsește în plin demers de 
tranziție de la sistemul de asistență și protecție 
socială la viața în comunitate a lui Florin, un 
tânăr pictor remarcabil, client al nostru, care cu 
multă determinare din partea lui și susținere din 
partea noastră s-a mutat în propriul apartament 
cumpărat cu un credit imobiliar. 

Scriam cu mândrie atunci, în jurnalul nostru  
de călătorie:

”Despre viața lui Florin se pot spune puține: 
abandonat la naștere, crescut în asistență 
maternală de o persoană pasionată de pictură,  
Florin și-a petrecut copilăria printre exponatele 
Muzeului Satului « Dimitrie Gusti », pentru că acolo 
lucra persoana care îl avea în grijă. 

A urmat cursurile unei școli profesionale și după 
decesul asistentului maternal, Florin, adolescent 
fiind, a ajuns într-un Centru de Abilitare și 
Reabiltare din București, serviciu nepotrivit lui, 
doar pentru că în altă parte nu i s-a putut găsi 
loc. Din acest Centru (al Statului), Florin a venit la 
Pro ACT Suport și cu ajutorul nostru, s-a angajat 
la Muzeul Național de Artă Contemporană din 
București, ca asistent restaurator.



DEsPRE FlORIn CA PERsOAnA,  
InsA, sE POT sPunE  
FOARTE mulTE: 

Un om liniștit, cu vorba rară, afectuos, cu 
zâmbet larg obținut fără prea mult efort, 
prezent, atent la detaliile din viața sa, 
atent la persoana sa și la ceilalți, un leader 
informal, pe care colegii de apartament 
l-au luat ca exemplu, un om meticulos și 
conștiincios.

După angajare, Florin a dorit să-și strângă 
banii câștigați pentru a se muta « la casa 
lui ». S-au scurs 2 ani și a reușit să strângă 
necesarul pentru plata unui avans pentru 
o garsonieră, dar suficienți cât să-i mai 
rămână și pentru mobilarea și utilarea 
acesteia. Demersurile cu mutarea lui 
Florin au durat 6 luni de zile, timp în care a 
mers, s-a uitat, a cercetat piața imobiliară, 
a căutat electrocasnicele dorite (neaparat 
de inox), și-a comandat mobila de 
bucătărie, de hol și dormitorul în nuanțe 
de gri și bej.

Florin este unul dintre mulții  clienți  ai Pro 
ACT Suport care alege să iasă din sistemul 
de protecție, cu demnitate și să viețuiască 
în societate așa cum trebuie să facă un om 
normal, așezat la casa lui, cu dorința de a fi 
iubit și a de a trăi în liniște, pe cont propriu.
De altfel, este și primul care a reușit să-și 
achiziționeze propria locuință, economisind 
cât a fost în serviciile noastre și accesând un 
credit imobiliar. I-am fost aproape de-a lungul 
întregului demers și ne-am bucurat împreună 
cu el de reușită. A fost un exercițiu de 
încredere reciprocă, Florin în noi că îl sfătuim 
de bine și noi în Florin că este reponsabil și de 
încredere.”

FlORIn In nOuA sA CAsA. FlORIn DA InDICATII  
DEsPRE Cum VOR FI ARAnjATE PIEsElE  
DE mObIlIER DIn CAmERA DE zI.

FlORIn lA nOTAR, sEmnAnD COnTRACTul 
PEnTRu nOuA sA CAsA.



Poposim apoi, la recent înființatul  
Centrul pentru Viață Independentă  

pentru persoane adulte cu dizabilități (CPVI) ”Tineretului”  
în Chiajna de Ilfov,  deja funcțional,  

care este în plin proces de licențiere și avizare. 

Îi întâlnim pe tinerii de aici, 5 băieți formidabili,  
care s-au acomodat foarte bine și care își croiesc activitățile  

în acord cu nevoile lor zilnice. 

CATAlIn, CARE  
A VEnIT DE lA CumPARATuRI,  

sE PREgATEsTE DE CInA

sIlVIu,  
In CAuTAREA PRACTICARII  

unuI sPORT
VICTOR, mAnDRu DE gRAul  PlAnTAT DE sFAnTul AnDREI

bEbE Cu nOuA AChIzITIE  DIn bAnII PROPRII.  sI-A DORIT FOARTE mulT  un lAPTOP

nICu, nEDEsPARTIT DE TElEFOn,  
sE gAnDEsTE lA un nOu lOC  

DE munCA



Este încă iarnă, iar activitățile se desfășoară 
cu preponderență în interior: gătim, 
cântăm, facem sport, ne amuzăm,  
exersăm scrierea și cititul, continuăm  
să învățăm să calculăm și să cunoaștem 
banii. 

CuPlul FORmAT lA ”CAsA mIhAIl”,   
mOnICA sI AnTOnIO CARE   
ExERsEAzA VIATA In DOI.

gETA IsI PunE AmPREnTA  
PE COPACul PRIETEnIEI.

gEORgIAnA TEsE, AsTFEl ExERsAm 
mAnuAlITATEA sI COORDOnAREA FInA. 
O VA AjuTA sA DEVInA mAI AuTOnOmA  
sI DECI, mAI FERICITA.

CE InsEAmnA PRIETEnIE sI Cum 
FIECARE VInE Cu EnERgIA POzITIVA  
lA CPVI ”CAsA TuFA”.

un sAluT CAnTAT.

TuDOR AlEgE gAlbEn, CulOAREA 
sOAREluI sI A VOIEI bunE.



sCAmATORI DRAgI nOuA.

lAuREnTIu nE ARATA Cum  
sE PREgATEsTE VARzA PEnTRu 
mAnCARE.

luCRuRIlE FACuTE In 
TAnDEmul ClIEnT- PERsOAnA 
DE suPORT sunT CEl mAI 
RAPID InVATATE.

mARIA sI jOCuRIlE  
EDuCATIVE, DE FOlOs  
PEnTRu DEzVOlTAREA  
            AuTOnOmIEI sAlE.

mIhAI DEslusInD TAInElE 
AlFAbETuluI.

COnCEnTRARE mAxImA. 
gEORgIAnA sI jOCul DE 
InDEmAnARE.

gEORgE InVATA sA CunOAsCA 
bAnII sI sA-I sOCOTEAsCA.



Februarie 2021, am participat onorați fiind  
de invitația celor de ”Zero Project”, la crearea  
unui film în care laureații Conferinței Internaționale 
ZERO Project dansează pe o melodie dată. 

A fost distractiv să ne filmăm clienții care 
dansează amuzați de această idee.  
Filmul a fost difuzat în cadrul Conferinței 
Internaționale ”Zero Project”, care se 
organizează anual la Viena, în Austria. 

În anii 2017 și 2019, cu prilejul acestei  
Conferințe Internaționale,  Zero Project  
a recunoscut la nivel internațional ca bune 
practici, modelele noastre de angajare pe  
piața muncii și de dezinstituționalizare  
a persoanelor cu dizabilități. 



DnA. AlExAnDRA
Încolțește iarba și la final de martie 2021, ni se 
alătură în ”Casa Mihail”, dna. Alexandra. 

Are 53 de ani dintre care pe ultimii 14 i-a 
petrecut doar în curtea instituției publice care a 
găzduit-o undeva în județul Călărași. 

Își dorește să mai vadă Bucureștiul și să se 
plimbe prin parcurile acestuia, de care cu 
nostalgie își amintește. 

La noi, acomodarea a fost mai dificilă, pentru 
că în cei 53 de ani, dna. Alexandra nu a fost 
obișnuită să fie tratată cu respect. Căldura 
noastră a confuzat-o pentru o perioadă. 

Acum lucrurile sunt din ce în ce mai bune și 
interacțiunea mai variată și mai bună cu toți din 
casă. Încă este pusă sub interdicție, ceeea ce ne 
întristează, dar pentru că își dorește să fie liberă 
din toate punctele de vedere și pentru că se 
consideră neîndreptățită având această măsură 
pusă asupra ei, am început demersurile juridice 
de ”reparare” a trecutului. 

muTAREA lA PRO ACT suPORT ”CAsA mIhAIl”. 

AlExAnDRA EsTE PuTIn sCEPTICA sI DA, DuPA 53 DE AnI, 

ACEEA EsTE TOATA ”AgOnIsEAlA” DumnEAEI.

DnA. AlExAnDRA In FATA unEI ”REusITE” PETRCuTA Cu OCAzIA sARbATORIlOR PAsCAlE.



AnDREEA
Primăvara ne-o aduce la ”CPVI Ileana” pe tânăra 
Andreea, reprezentantă a generației tinere de astăzi, 
prin interesele avute. 

Ei îi place moda, este la curent cu tendințele cele mai 
actuale în cosmetică și îngrijire personală, urmărește 
filme pentru adolescenți și cu multe rugăminți se 
implică în treburile casnice. Visul ei este să devină 
actriță. 

AnDREEA,  
DuPA CE sI-A Pus O mEsA. 

AnDREEA IsI DOREsTE  

sA sE InDRAgOsTEAsCA,  

IAR APOI, sA sE CAsATOREAsCA.

In PARC Cu ADElA sI EmIlIA,  COlEgElE DE lA ”CPVI IlEAnA”,  InTR-O InTERACTIunE  DE ”bun VEnIT!”.



”CPVI COsAnzEAnA”
De sărbătoarea Floriilor ne pregătim să ne  
mutăm în casă nouă. Deschidem într-un  
apartament spațios și curat din București,  
un nou serviciu ”CPVI Cosânzeana”. 

Aici vor locui 5 tinere, cu grad înalt de autonomie. 
Pregătirile sunt în toi, mobilierul comandat, licențierea 
și avizarea în desfășurare. Primele 3 fete se mută deja. 

ElEnA, VIORICA sI CRIsTInA  

sE InsTAlEAzA VOIOAsE  

In nOuA lOR lOCuInTA.

FETElE InVATA DE lA PERsOAnElE 

DE suPORT sA gATEAsCA sI sA sE 

gOsPODAREAsCA. 

REzulTATul PARE APETIsAnT,  

PARCA nE POFTEsTE lA mAsA.

CRIsTInA sI gEORgIAnA,  nOI COlEgE DE CAmERA.



Sunt Sfintele Paști, iar noi le primim  
cu sufletul curat, cozonac, clătite și ouă roșii. 

Ne înnoim pentru că am muncit mult  
și ne dorim bijuterii.

ClATITE DElICIOAsE  
FACuTE DE CRIsTI sI IOnICA.

FlOREnTInA IsI CumPARA CEl DE-Al DOIlEA InEl. 

EsTE FERICITA CA DIn PROPRIA munCA, EA IsI 

InDEPlInEsTE Cu RAbDARE TOATE ObIECTIVElE PE 

CARE sI lE sTAbIlEsTE. A DORIT sA CAsTIgE bAnI 

sI A InVATAT sA ImPlETEAsCA FIRE DE lAnA DIn 

CARE A FACuT PATuRI sI lE-A VAnDuT. A DEVEnIT 

mAI AuTOnOmA sI A REusIT sA sE AngAjEzE lA un 

REsTAuRAnT DE lAngA CAsA, IAR Cu bAnII CAsTIgATI 

A mERs In COnCEDIu lA mARE, sI-A CumPARAT 

TElEFOn, sI bInEInTElEs FEblETEA EI, bIjuTERII 

(CERCEI sI InElE DE AuR). 

sunTEm mAnDRI DE EVOluTIA FRumOAsA  

A FlOREnTInEI!

gEORgIAnA  PRIVInD Cu InCREDERE  sPRE VIITOR.

mIhAI EsTE FERICIT,  A mAI DEPAsIT un EPIsOD  DE zbuCIum InTERIOR.



Este prima lună de vară și ne 
bucurăm de flori, soare,  
aer, verdeață și de reușitele 
proiectului WorkABLE.

În 2021 a continuat 
implementarea proiectului 
ERASMUS+ „WorkABLE” și au 
fost finalizate cele două livrabile 
principale ale proiectului, o 
platformă de formare online 
pentru profesioniștii și studenții 
care doresc să se specializeze 
ca și consilier vocațional pentru 
persoane adulte cu dizabilități 
mintale, precum și un manual 
de bune practici privind 
angajabilitatea persoanelor cu 
dizabilități mintale în țările din 
care provin partenerii din cadrul 
proiectului (Italia, Cipru, Slovenia 
și România). 

Apărem la televizor în emisiunea 
”Fără prejudecăți” de la TVR 
Cluj în care vorbim despre 
dezinstituţionalizarea şi viaţa 
în comunitate a persoanelor 
adulte cu dizabilităţi, prezentând 
modelul Pro ACT Suport de 
incluziune socială. 

Am continuat proiectul 
“WorkABLE: Developing 
Competences of Adult Educators 
to Support the Employment of 
Persons with Mental Disabilities”, 
din programul ERASMUS +, 
KA204 - Strategic Partnerships 
for adult education. În vară a fost 
lansată platforma electronică 
interactivă de formare.  
Platforma a fost dezvoltată de 
consorțiul proiectului alcătuit 
dintr-un total de cinci organizații 
cu experiență în domeniu, din 
patru țări: Italia, Slovenia, Cipru 
şi România. Aceasta poate fi 
accesată online la  
www.workableproject.eu şi se 
adresează publicului interesat 
de angajarea persoanelor cu 
dizabilități. 

gEORgIAnA EsTE DIn CE In CE  
mAI InCREzATOARE In sInE.

Am ORgAnIzAT O FORmARE OnlInE Cu sPRIjInul 
COlEgIuluI nATIOnAl Al AsIsTEnTIlOR sOCIAlI 
DEsPRE REsuRsElE PE CARE PROIECTul WORkAblE lE 
PunE lA DIsPOzITIE CElOR InTEREsATI.  
EVEnImEnTul A numARAT 65 DE PREzEnTE sI 
mulTE InTREbARI CuRIOAsE PE TEmA AngAjARII 
PERsOAnElOR Cu DIzAbIlITATI.

”FARA PREjuDECATI” EsTE PRImA 
EmIsIunE TV DIn EuROPA REAlIzATA 
DE REPORTERI Cu sInDROm DOWn.  
un PARTEnERIAT InTRE AsOCIATIA 
hAns sPAlIngER sI TVR Cluj.

sAluTARI DE lA FlOREnTInA 
sI PETRA DIn jOITA, juDETul 
gIuRgIu. ElE sunT COlEgE lA 
”CAsA mETAmORFOzE”.

PRIn lAnul DE FlORI Cu luCRATORul 
sOCIAl. PERsOAnA DE suPORT jOACA 
un ROl ChEIE In DObAnDIREA DE 
CATRE TInERI A AbIlITATIlOR nECEsARE 
TRAIuluI InDEPEnDEnT, DAR mAI AlEs A 
CREsTERII sTImEI DE sInE.



VREmEA COnCEDIIlOR A sOsIT! 
Tinerii care lucrează și au dorit ca din banii câștigați  

să meargă la mare sau la munte, și-au planificat din timp vacanța. 
Au economisit, au făcut rezervări la cazare, au hotărât  
cu cine merg, chiar și-au exprimat preferințe în ceea ce  

privește persoana de suport care îi va însoți. 

IOnICA In gARA,  
PREgATIT DE O bInE mERITATA  

VACAnTA lA munTE.

DOuA suRAsuRI  
In PlInA VARA,  

DAnIElA sI gETA.

Il sARbATORIm PE Dl. EnDRE. lA CEI 54 DE AnI, DumnEAluI EsTE REsPOnsAbIl Cu IngRIjIREA nECuVAnTATOARElOR DE lA FERmA  ”CAsA mIhAIl” DIn gIuRgIu. DA, InCA AVEm FunCTIOnAlA FERmA nOAsTRA  In CARE CREsC CuRCAnI, RATE, gAInI sI IEPuRI. mIzAm PE hRAnA sAnATOAsA sI PE susTEnAbIlITATEA sERVICIIlOR PE CARE  lE DEsFAsuRAm.

IOAnA sI AlExAnDRu  sE buCuRA DE IDIlA  DInTR-O VARA.

gAsCA DE lA ”CAsA mETAmORFOzE”  AjunsA lA mARE. 

RElAxARE  sub sOARElE CAlD  Al VERII. 

sus PE munTE,  
Cu PRIETEnII In gOnDOlA.

In VIzITA lA  CAsTElul PElEs.



Dl. mIhAI mIhAI
La mijloc de august, un alt domn, Mihai Mihai, 
devine clientul nostru și este găzduit la ”CPVI 
Image”, în București. Dl. Mihai primește cu 
emoție și precauție libertatea de a decide 
asupra propriei vieți, nu s-a mai întâlnit cu o 
asemenea oportunitate. În instituție nu avea 
prea multe opțiuni pe niciun plan, însă odată 
cu schimbarea abordării, se vede copleșit de 
numeroasele decizii pe care trebuie să le ia. 
Cu răbdare, îi oferim tot suportul de care are 
nevoie, pentru a se simți din nou, în zona sa de 
confort. 

Imediat ce s-a mutat la ”CPVI Image” am 
sărbătorit împreună cei 54 de ani pe care i-a 
împlinit, cu dorința de a-și schimba proteza. 
Împreună cu asistentul nostru social s-au făcut 
demersurile pentru o nouă proteză și așteptăm 
să o primească, pentru a putea merge la 
serviciu (dorința cea mai arzătoare a dlui. Mihai) 
și pentru a se mișca fără restricții.



lIbER sA DECID

Călătoria noastră ne poartă din mijlocul 
verii în toamnă, ca parteneri ai Centrului 
de Resurse Juridice în proiectul ”Liber 
să decid”, împreună cu care vom pilota 
noile modele de asistare (aflate încă în 
lucru) a deciziei pe care le iau persoanele 
cu dizabilități. Aceste noi variante vin să 
înlocuiască ceea ce era până nu demult 
"punerea sub interdicție". Odată cu 
publicarea deciziei Curții Constituționale 
a României în ianuarie 2021, măsura 

de punere sub interdicție a devenit 
neconstituțională, prin urmare se 
regândește întregul sistem de acordare 
a sprijinului în luarea unei decizii de către 
o persoană vulnerabilă. Am lucrat alături 
de alte ONG-uri din țară, de DGASPC 
Cluj, DGASPC Sibiu și de Primăria Hârlău 
Iași la pașii concreți pentru tranziția de la 
tutelă la sprijinul în luarea deciziilor pentru 
persoanele cu dizabilități. 

În paralel, am făcut parte și din grupul 
inter-instituțional de lucru privind 
modificarea legii de punere sub 
interdicție, venind cu adnotații din 
practică și situații concrete, fapt care 
sperăm că a ajutat la creionarea corectă a 
politicii respective. 
În semn de recunoștință pentru aportul 
valoros pe care l-am adus acestui demers, 
Cancelaria Primului Ministru ne-a onorat 
cu o scrisoare apreciativă și de mulțumire 
pentru implicare.



Mergând pe firul deciziei asistate, am 
constatat că unii dintre tinerii noștri 
evoluează în ritm alert, iar nevoile lor se 
schimbă pe parcursul acestei evoluții, 
îndemnându-ne să ținem pasul prin 
reconfigurarea serviciilor întocmai cu 
necesitățile apărute. 

Astfel, după mai mulți ani de viețuire în 
CPVI ”Casa 9” un serviciu care presupune 
suport continuu, Robert, Florin și Sorin, 
consideră că este momentul să renunțe 
la suportul continuu, din  moment ce au 
viață socială bogată, serviciu stabil și chiar 
iubite. Ajungem la concluzia că ”CPVI 
Casa 9” nu mai corespunde cerințelor 
tinerilor și că ar fi bine să le dăm un imbold 
spre viață independentă, înființând pentru 
aceștia o Locuință Minim Protejată 
”LmP Începuturi”, într-o altă locație, 
mai potrivită, unde să primească suport 
minim. Deja au apărut gândurile de 
achiziționat propria locuință, de mutat cu 
iubita, de plecat din sistemul de protecție 
că nu mai sunt nevoile de protecție și 
asistare. lA
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RObERT, CEl mAI PAsIOnAT 
buCATAR DE lA nOI, sImTE FIORII 
DRAgOsTEI sI Il ImPulsIOnEAzA 
sA IsI DOREAsCA O CAsA sI O VIATA 
AlATuRI DE IubITA luI.

CuPlul ElEnA-FlORIn ARE O 
POVEsTE CEl PuTIn InTEREsAnTA. 
ElEnA A FOsT mEREu TEmATOARE 
In CEEA CE PRIVEsTE RElATIIlE. 
FlORIn, DuPA CE A TRECuT DE un 
DIVORT, A AVuT CuRAjul DE A O luA 
DE lA CAPAT sI s-A InDRAgOsTIT 
DE ElEnA, PE CARE A CuRTAT-O 
AnI DE zIlE. COmPORTAmEnTul sAu 
RAbDATOR sI IubITOR A TREzIT In 
ElEnA DORInTA DE A PETRECE DIn 
CE In CE mAI mulT TImP Cu FlORIn. 
gARAnTIIlE DE sERIOzITATE PE 
CARE ACEsTA I lE-A DEmOnsTRAT 
COnsTAnT sI AbORDAREA sA 
IubITOARE Au FACuT-O PE ElEnA sA 
sPunA un CuRAjOs ”DA” RElATIEI, 
CARE CREsTE TREPTAT sI FRumOs. 
EI REPREzInTA ACum OFICIAl un 
CuPlu, ImPART un DORmITOR, 
sE gOsPODAREsC sInguRI sI 
ExERsEAzA VIATA In DOI. In CuRAnD 
VOR sA sE muTE In CAsA lOR,  
sA-sI TRAIAsCA IubIREA AsA Cum 
EsTE mEnIT CA EA sA sE InTAmPlE.

sORIn EsTE ATAT DE DETERmInAT sA 
IsI CumPERE PROPRIA CAsA In CARE sA 
lOCuIAsCA sInguR, InCAT mERgE lA 
sERVICIu Cu sERIOzITATE, luCREAzA 
TuRE suPlImEnTARE. DE ACEEA, El A 
FOsT DE mAI mulTE ORI DEsEmnAT 
AngAjATul sAPTAmAnII, Al lunII,  
Al AnuluI. 
nE DORIm sA-sI InDEPlInEAsCA VIsul  
sI Il InCuRAjAm sA FIE InCREzATOR  
CA sE VA REAlIzA.

RObERT, FlORIn sI sORIn



Marți, 19 octombrie, 2021 în ediția din cadrul principalului buletin de știri al 
postului de televizune ProTV, ”Inspectorul PRO”, modelul Pro ACT Suport 
de locuire și incluziune socială pentru persoanele cu dizabilități a fost dat ca 
exemplu de bună practică. 
În cadrul ediției s-a vorbit despre condițiile de locuit din instituțiile publice 
rezidențiale de asistență socială și cum sunt cheltuiți banii europeni pentru 
dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități. 

Joi, 21 octombrie, 2021, Daniela ajunge în sfârșit în vizită la 
sora geamănă. După ce nu au mai știut una de cealaltă timp 
de 25 de ani, s-au recunoscut imediat și au început să își 
vorbească despre puținele amintiri pe care le au împreună.  
De acum înainte acest aspect se va schimba, vor vorbi mereu 
la telefon, pentru că locuiesc la mare distanță una de celalată. 
Și-au promis că se vor vizita cât vor putea de des și vor umple 
golul creat de trecerea anilor, cu amintiri frumoase. 

InsPECTORul PRO

DAnIElA Cu sORA gEAmAnA 

DuPA 25 DE AnI DE lEgATuRA 
InTRERuPTA.

DACA TOT Am PlECAT lA PlImbARE, nE-Am DECIs sA FACEm O OPRIRE sI lA mAll, CA FETElE.



Dl. nICu
Vineri, 12 noiembrie, după o luptă care a 
durat ani de zile, Nicu merge la notar să preia 
moștenirea mamei. El nu a avut acces la bunurile 
sale pentru că a fost pus sub interdicție pe 
vremea când locuia în instituție. 

La solicitarea insistentă a sa de a lucra, acest 
aspect fiindu-i refuzat odată pus sub interdicție, 
am demarat procedurile de scoatere de sub 
interdicție. A durat mult și a implicat numeroase 
citații și înfățișări la Tribunal, multiple evaluări la 
INML, dar a reușit. 

Nicu a ieșit de sub interdicție, nu mai are tutore, 
s-a angajat și a sosit vremea să preia moștenirea 
lăsată de mamă. Așadar, într-o zi de toamnă 
târzie, Nicu merge însoțit de Ioana, psihologul 
nostru care i-a fost aproape în tot demersul, 
să semneze actele de proprietate și să devină 
moștenitor.



Mai târziu, în noiembrie este publicată 
sub egida Băncii Internaționale pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare/ Banca 
Mondială în parteneriat cu Autoritatea 
Națională pentru Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilități, Copii și Adopții ”Diagnoza 
situației persoanelor cu dizabilități în 
România”.

Ne-am implicat în elaborarea 
acestei diagnoze venind cu 
experiența organizațională 
în dezinstituționalizare și cu 
poveștile de viață ale lui Robert, 
Nicu și Ionela.

O ClIPA DE lInIsTE Cu IOnElA. 
COPERTA sTuDIuluI IlusTREAzA TOATE 
PERsOAnElE Cu DIzAbIlITATI CARE 
Au REPREzEnTAT sTuDIIlE DE CAz 
DIn DIAgnOzA sI CARE Au AjuTAT lA 
ElAbORAREA mATERIAluluI.

RObERT TInE sA sPunA Cu FIECARE OCAzIE 
PE CARE O ARE CA EsTE mAI bInE sA 
lOCuIEsTI In COmunITATE, DEsI nu EsTE 
usOR, DECAT In InsTITuTE.

nICu, CEl CARE sE gAnDEsTE CA AR 
PRInDE bInE TuTuROR Cu DIzAbIlITATI 
CARE Au InTERDICTII sA lE FIE 
REEVAluATA sITuATIA.

RObERT, nICu sI IOnElA



EmIlIA 
Marți, 30 noiembrie, 2021, ne gândim la 
privirea Emiliei de acum 6 ani, când a venit 
la noi. Tăcută, temătoare, revendicativă, 
provocatoare, iscând momente mai dificil 
de gestionat. 

Cu mult suport Emilia s-a integrat 
treptat în activităţile desfăşurate în ”Casa 
Metamorfoze” din comuna Joița, județul 
Giurgiu în care ea a locuit la început.  
După ce a înţeles menirea acestor tipuri 
de activităţi, Emilia a început să se întrebe 
ce se va întâmpla cu ea, dacă nu o să mai 
existe Pro ACT, declarând că „nu vreau să 
plec de aici niciodată”. Comportament de 
altfel, firesc pentru pentru o persoană care 
nu cunoscuse până atunci binele. Emilia 
a învăţat ce înseamnă igienă proprie, 
curăţenie în casă, cum se face mâncarea, 
a ţinut diete, a dorit să se angajeze şi 
a evoluat atât cât a trebuit ca să ceară 
transferul la un CPVI din Bucureşti. Şi ca să 
demonstreze că este pregătită să vină „la 
oraş” a învăţat să meargă singură de acasă 

până la serviciu, adică din Joiţa de Giurgiu 
până în Berceniul din Bucureşti. Un traseu 
lung, cu multe mijloace de transport de 
schimbat, dar pe Emilia aceste lucruri nu 
au descurajat-o, dimpotrivă, au motivat-o 
și mai mult. 

Destoinicia ei a fost răsplătită cu mutarea 
în București, pentru a ajunge mai lesne la 
serviciu și pentru a experimenta viața de 
oraș în alt fel decât o cunoscuse ea fiind în 
instituție. La bloc învățăm să ne respectăm 
vecinii și să păstrăm liniștea, Emilia 
obișnuind să vorbească tare. Este necesar 
să achităm întreținerea lunară a imobilului 
în care locuim, mai plătim și alte facturi, 
de curent electric, de gaze. Mergem la 
cumpărături de mai multe ori, iar hrana o 
preparăm în cantități mai mici și mai des. 

Emilia s-a adaptat și la aceste situații, cu 
alți colegi de casă, de cameră. Nu îi erau 
necunoscuți și i-au devenit rapid prieteni 
apropiați. 

Ajunsă în momentul acesta în care toate 
păreau așezate în viața sa, Emilia începe 
să experimenteze intimitatea și să se 
descopere pe sine, ca femeie voluptoasă 
și capabilă să dăruiască iubire. A înmugurit 
dragostea când, parcă din neant, a apărut 
Robert și totul s-a resetat. În inima Emiliei 
s-a aprins flacăra dragostei și din nou, 
destoinicia ei a făcut-o să vorbească 
mai încet, mai suav, devenind o femeie 
iubitoare, dornică și receptivă la bărbatul 
care îi stă alături. 

Dacă timp de 6 ani toți din echipa Pro ACT 
Suport care îi ghidau pașii spre autonomie 
și poate spre independență, de la primul 
lucrător social/persoana de suport, până la 
psihologul căruia Emilia îi destăinuia cele 
mai profunde dorințe, nu au reușit să o 
determine să fie mai feminină, iată, a venit 
prințul și Emilia s-a transformat. 



A durat un timp până când echipa a acceptat 
faptul că Emilia dorește să trăiască o poveste de 
dragoste alături de Robert, acolo în comunitate, 
la el acasă, înconjurată de familia și prietenii 
acestuia. Ea a fost cea care a insistat să iasă din 
sistemul de protecție, apoi a venit și Robert care 
a demonstrat că are tot ce este necesar pentru 
a-și asigura lui și Emiliei un trai suficient, cât să 
fie fericiți. 

Cu greu s-au lăsat înduplecați membrii 
echipei, care vedeau în Emilia mai degrabă 
vulnerabilitatea și mai puțin femeia îndrăgostită, 
pregătită să înceapă să scrie o altă pagină a 
poveștii. 

Legăturile se crează strâns între client și 
persoanele de suport, psiholog, asistent social, 
consilier vocațional, atât de autentic încât, chiar 
și acum când aceaste rânduri se scriu, la o lună 
de la plecarea Emiliei, psihologul răspunde fără 
ezitare și pe nerăsuflate la întrebarea:  
- Cât a stat Emilia la noi?  
- Din 2 aprilie 2015 până în 30 octombrie 2021.

InCA nE gAnDIm lA EmIlIA, sA-I FIE bInE. 
nE DORIm PEnTRu EA FERICIREA, sA sImTA ImPlInIREA 
suFlETEAsCA sI sIguRAnTA PE CARE DInTOTDEAunA 
sI lE-A DORIT.



Anul 2021 a fost unul greu, cu multe încercări 
pentru întreaga echipă și am avut în vedere 
ca de-a lungul anului și în timpul întâlnirilor 
de supervizare a echipei să vorbim și de cele 
apăsătoare sufletului. Am învățat cum să facem 
poze frumoase și ne-am instruit colegii care s-au 
alăturat echipei în timpul anului.

Întâlnirile de supervizare se țin o dată pe lună și 
au rolul de ”curățare” a echipei de eventualele 
tensiuni create de interacțiunea cu tinerii, dar 
sunt la fel de importante ca și instrument de 
ghidare în intervenția lucrătorilor. Se dezbat 
situații de viață în care sunt implicați tinerii, 
pentru că numai printr-o cumunicare deschisă 
și sinceră putem face față provocărilor și 
socilitărilor care apar în lucrul cu oamenii.  

Dă valoare vieții tale!



O altă oportunitate pentru dezvoltarea 
organizațională a noastră este aceea că 
suntem membri în Comitetul Director al 
Federației Organizațiilor Neguvernamentale 
pentru Servicii Sociale (FONSS).

În această calitate am continuat munca și 
întâlnirile pentru consolidarea FONSS ca 
un organism reprezentativ și cu expertiză în 
domeniul social.



„Idelier” a fost revigorat anul acesta prin implicarea 
voluntară a lui Andres, un artist colombian care a reușit în 
atelierele de jonglerie, dans și muzică să scoată la lumină 
acea parte frumoasă a clienților noștri care, în alte condiții 
nu s-ar fi remarcat.

De exemplu, pentru a marca Crăciunul, au pregătit o piesă 
de teatru în stilul teatru de păpuși. În această piesă rolurile 
au fost distribuite tuturor clienților de la ”Casa Mihail” și 
”Casa Tufa”, cei mai activi în atelierele Idelierului. 

Piesa de teatru a fost un succes și a reprezentat o revelație 
pentru privitori. Nu ne-am fi gândit niciodată că nu este 
neapărat necesar să vorbești pentru a transmite emoție. 

După-amiaza petrecută împreună, printre decoruri, colinde 
și miros de prăjituri ne-a reamintit că umanitatea mai are 
o șansă la salvare, șansă care se poate isca din locurile din 
care nici nu gândești, atunci cât nici nu te aștepți. 

PERsOnAjE InTR-O PIEsA DE TEATRu.

DE lA sTAngA lA DREAPTA: IOAnA PsIhOlOg 
PRO ACT suPORT, mARIA REzIDEnTA A ”CAsEI 
mIhAIl”, mOnICA REzIDEnTA A ”CAsEI mIhAIl” 
sI mIRElA luCRATOR sOCIAl sI PERsOAnA DE 
suPORT.

ARTA FACE mInunI.

VAsIlE ARE RITmul In sAngE, IAR 
sunETElE sCOAsE DE PERCuTIA lA 
COngA II PlAC CEl mAI mulT.



La final de călătorie anuală, sărbătorim creștinește  
în fiecare serviciu, ceea ce înseamnă Crăciunul, adică:  
familia, unitatea, solidaritatea, credința și renașterea. 

Sărbătorile de iarnă ne găsesc în cuiburile noastre  
cu merinde pe masă, colinde în suflet, cu speranța de pace și bine. 

gEORgE EsTE buCuROs  

CA ACum lOCuIEsTE InTR-O CAsA  

In CARE sE sImTE bInE.

FARA COzOnACII sI sARmAlElE  

FACuTE In CAsA, nu EsTE CRACIun!
mARIA sE buCuRA DE REzulTATElE munCII sAlE,  DuPA CE A hOTARAT  sA FACA PAsul CATRE  VIATA In COmunITATE  sI sA AlEAgA  sERVICIIlE nOAsTRE.

DIsTRACTIE  
CA In nOAPTEA DInTRE AnI.

Dă valoare vieții tale!



EPIlOg

✔ Avem 10 servicii sociale licențiate 
dezvoltate în comunitățile din județele 
Giurgiu, Ilfov și București, sub forma a 
9 Centre pentru Viață Independentă 
pentru persoane adulte cu dizabilități 
(CPVI) și o Locuință minim protejată 
pentru persoane adulte cu dizabilități 
(LmP). 

✔ În anul 2021 am deschis două noi 
servicii,  CPVI ”Cosânzeana” și Locuința 
minim protejată ”Începuturi”, cu 5 locuri, 
respectiv 3 locuri.

✔ Am resuscitat atelierele din cadrul 
”Idelier” care se adresează acelor clienți 
care sunt la început de drum în ceea 
ce privește autonomia. Aceste ateliere 
sunt de sport, de lucru manual, de gătit, 
de muzică, de dans, de jonglerie și de 
grădinărit. Pauzele dintre ateliere sunt 
punctate de fructe și de prăjturile care 
se prepară în atelierul de gătit.  

✔ Sunt 54 de clienți – persoane adulte cu 
dizabilități intelectuale și psihosociale, 
care primesc servicii de găzduire, 
consiliere psihologică și vocațională, 
suport activ continuu în vederea 
dezinstituționalizării. Ținând cont de 
necesitățile care pot apărea în viața 
clienților sunt accesate în comunitate 
și alte servicii (specialități medicale, 
de urgență, financiare, imobiliare, de 
îngrijire corporală, etc.).

✔ 2 clienți, Florin și Emilia au ieșit din 
sistemul de protecție și trăiesc acum 
independent în comunitate.

✔ Ne-am bucurat de 8 clienți noi, 4 veniți 
în serviciile din București și 4 în cele de la 
Giurgiu. Pentru că au evoluat,  

5 clienți s-au transferat din serviciile de 
la Giurgiu, care sunt în mediul rural, în 
cele din București, unde trebuie să ai 
deja câteva abilități dobândite pentru a 
face față provocărilor unui oraș mare.

✔ Am contribuit la creionarea 
modificărilor legii deciziei asistate a 
persoanelor cu dizabilități, participând 
la grupul de lucru inter-instituțional și 
fiind parteneri ai Centrului de Resurse 
Juridice în pilotarea unor modele de 
asistare practică a deciziei. 

✔ Am diseminat modelul nostru de 
dezinstituționalizare și am promovat 
traiul în comunitate pentru persoanele 
cu dizabilități, în acord cu filosofia 
noastră și în conformitate cu articolul 19 
din Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități.

✔ Am depus 5 aplicații de finanțare, 
dintre care 2 au fost câștigătoare, cu 
implementare începând din anul 2022, 
alte 2 fiind încă în evaluare, iar una a 
fost declarată necâștigătoare.



La finele anului am primit răspuns 
pozitiv cu privire la aplicația depusă 
în 2020 și re-depusă în 2021 prin 
intermediul Grupului de Acțiune Locală 
Giurgiu-Nord, care în urma contestației 
a fost declarată câștigătoare.

Urmează semnarea contractului de 
finanțare cu AFIR, iar implementarea 
proiectului se va realiza începând cu 
anul 2022. În următorul raport vă vom 
arăta rezultatele proiectului. 

Active Citizens Fund, Apel nr. 7 – Runda a 
doua – aplicație câștigată, implementarea 
proiectului începând în prima jumătate a 
anului 2022. În acest proiect Pro ACT Suport 
are trei parteneri: Fundația FARA, Fundația 
de Abilitare Speranța și IODHR (International 
Organization for Democracy and Human Rights) 
din Norvegia și va dura 18 luni. Proiectul DARE 
abordeaza carența în continuumul de servicii 
pentru persoanele cu dizabilități din sistemul 
rezidențial care primesc în acest moment servicii 
neadaptate nevoilor prioritare.

Aplicația depusă la The International 
Women’s Association of Bucharest 
(IWA)  a fost desemnată 
câștigătoare și va fi implementată 
tot la început de 2022. 
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Finanțări interne în baza 
contractelor de achiziții publice

Sponsorizări, Donații

Facilități bugetul de stat COVID

Facilități Guvernul României
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 Cheltuieli

Implementarea a 10 servicii sociale 
pentru 54 de persoane cu dizabilități

Dezvoltare nou serviciu social

Investiții

Costuri Administrative

Total



Mascota noastră (de la fermă) dorește să 
mulțumească pentru felul în care s-a desfăşurat 
activitatea şi au fost gestionate situaţiile apărute 
pe parcursul anului, echipei și clienților noștri.

Rămânem deschiși rezidenților instituțiilor 
publice de asistență socială, persoane cu 
dizabilități intelectuale și psihosociale, care își 
doresc să acceseze serviciile noastre.

Salutăm inițiativele autorităților publice 
pentru diseminarea modelului nostru de 
dezinstituționalizare.

Mulțumim Direcțiilor de Asistență Socială și 
Protecție a Copilului, pentru încrederea acordată 
parteneriatelor noastre și angajatorilor pentru 
colaborările frumoase în procesul de angajare 
pe piața muncii a clienților noștri.

Și nu în ultimul rând, rămânem fermi viziunii 
noastre, aceea de a crede cu tărie în potențialul 
persoanelor cu dizabilități, militând pentru 
respectarea drepturilor acestora!



sI, mAI Cu sEAmA,  
TRImITEm CElE mAI bunE gAnDuRI  
PARTEnERIlOR nOsTRI:

Ambasada Republicii Federale Germania 
Bucureşti
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 Giurgiu
CNDR
Decathlon România
Direcția Generală de Asistență Socială și  
Protecția Copilului, Galați
Direcția Generală de Asistență Socială și  
Protecția Copilului, Giurgiu
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului sector 1, București

Direcția Generală de Asistență Socială  
și Protecția Copilului sector 2, București
Direcția Generală de Asistență Socială  
și Protecția Copilului sector 3, București
Direcția Generală de Asistență Socială  
și Protecția Copilului sector 4, București
Direcția Generală de Asistență Socială  
și Protecția Copilului sector 5, București
Direcția Generală de Asistență Socială  
și Protecția Copilului sector 6, București
Direcția Municipală de Asistență Socială, 
București
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 Speranța, Timișoara

GRIFO multimedia S.R:L., Italia
Grupul de Autoreprezentanți ”Ceva de Spus”, 
Timișoara
Habitat pentru Umanitate, București
Institute for Human Centered  Design, 
Boston
International Women`s Association of 
Bucharest (IWA)
Keystone Human Services Philadelphia
Kuehne& Nigel
Mental Health Initiative, New York, SUA
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Neighbours INC. International, SUA
Open Society Foundations 
OZARA d.o.o., Slovenia
Primăria Orașului Mihăilești, Giurgiu 
Procter&Gamble, 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



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


