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Descrierea proiectului
Proiectul „Centrul Sara: servicii integrate pentru adulți cu
dizabilități” a fost implementat de către Asociația de Servicii Sociale Scut în
parteneriat cu Direcția de Servicii Sociale Brașov, în perioada 1 martie 2014
– 30 aprilie 2016. Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în
cadrul Fondului ONG în România, cu un buget total de 233.582,28 Euro,
din care 210.225 Euro au reprezentat finanțare neramburasabilă.
Proiectul a avut ca și obiective:
1. Să înființeze în Brașov un centru de servicii integrate care să ofere un
sprijin complex (psihologic, social/relaţional, medical, formativ) pentru
persoanele adulte cu dizabilităţi fizice, somatice, mentale, psihice, vizuale,
auditive și asociate şi pentru familiile/îngrijitorii acestora din Brașov;
2. Să crească nivelului de autonomie, calitatea vieții și nivelul de inserţie
socială pentru un număr de 300 persoane cu dizabilităţi fizice, somatice,
mentale, psihice, vizuale, auditive și asociate din Brașov, pe parcursul a 28
de luni;
3. Să crească nivelul de cunoştinte şi abilităţi (capacitatea instrumentală),
precum şi capacitatea emoţională necesare pentru a sprijini persoanele cu
dizabilităţi aflate în îngrijirea lor, a unui număr de 600 membri ai familiilor
şi/sau îngrijitori, în 28 de luni;
4. Să informeze 10000 de membri ai comunităţii braşovene asupra
drepturilor omului şi valorilor democratice, precum şi asupra problemelor
cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi putând să sprijine mai bine
inserţia socială a acestora;
5. Să crească transparenţa și vizibilitatea Asociaţiei Scut şi capacitatea
acesteia de a colabora cu comunitatea, în vederea mobilizării resurselor
comunitare existente în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, în 28 luni.
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Grupuri țintă și selecția beneficiarilor
Beneficiari direcți

466

persoane cu
dizabilități
din Brașov

Identificarea și selecția

480

aparținători/
membrii ai familiei

persoane din Brașov, care
au în îngrijire persoane cu
dizabilităţi

Identificarea și selecția

ancheta socială

ancheta socială

documente medicale

documente medicale

evaluare psihologică

evaluare psihologică

Criterii obligatorii de selecție
încadrare într-un grad de
dizabilitate:mediu, accentuat
sau grav
încadrare în grupa de vârstă:
peste 18 ani
disponibilitatea de a participa
la activițățile oferite

ale persoanei pe care o
îngrijesc
alegerea acestui grup ţintă s-a făcut bazat pe
experienţa de lucru a Solicitantului şi Partenerului,
dar şi a obiectivelor Strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale

Criterii obligatorii de selecție
să aibă în îngrijire o persoană cu dizabilitati
(indiferent de gradul dizabilității)

disponibilitatea de a participa
la activițățile oferite
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Grupuri țintă și selecția beneficiarilor
Au avut avea prioritate cazurile aflate în situaţii
economice dificile (venituri mici),
cazurile în situaţii sociale precare (familii nume
roase / dezorganizate /
disfunctionale / fără familie / fără o reţea stabilă
de suport social), cazurile care nu
beneficiază de alte servicii.
Beneficiari indirecți

Comunitatea locală membrii comunităţii locale

începând de la vârsta şcolară, până la vârsta a treia
care au partcicpat
la evenimentele din cadrul proiectului: Biblioteca Vie,
Expoziția PhotoVoice,
Campania de informare „Diferența e valoare”,
Ziua Internațională a
Persoanelor cu Dizabilități, Zilele Porților Deschise și
Concertul Caritabil „Daruri și Vise”.
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Servicii oferite
Fiecare beneficiar din cadrul proiectului a primit un manager de caz
care sa ocupat de realizarea anchetei sociale  vizite pe teren (la
domiciliu și nu numai), strângerea documentelor medicale şi stabilirea
unui plan individual de intervenție. În fiecare plan individual de
intervenție, sau inclus obiective de îndeplinit și servicii de care a avut
nevoie, fiecare persoană în parte.

Creșterea nivelului de trai, creșterea bunăstării,
creșterea independenței, dezvoltare de abilități
Activități de dezvoltare creativă,
art-terapie și terapie
ocupațională
Training

Kinetoterapie

Medicamente &
echipamente
medicale
Grupuri de suport

Activități de dezvoltare a
deprinderilor de viață independentă
voluntari

aparținători:
familii & îngrijitori

Sprijin material: alimente
& produse igienicosanitare
Consiliere psihologică și
psihoterapie

persoane adulte cu
dizabilităţi fizice, somatice, psihice,
mentale, vizuale, auditive și asociate

Consiliere socială

Beneficiara/Beneficiarul & Managerul de caz
Ancheta Socială
Plan individual de intervenție
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Training-uri & Grupuri de suport
Grupul de suport pentru aparținători - familiile și îngrijitorii persoanelor cu
dizabilități, a presupus activități lunare la sediul asociației. În cadrul
grupului de suport, s-au abordat teme precum managementul
dizabilității, managementul conflictelor, creșterea autonomiei față de
persoana avută în grijă dar și multe alte teme, în funcție de problemele și
interesul grupului.
De asemenea, s-au organizat și 23 de sesiuni de training cu aparținătorii,
pe teme precum accesarea resurselor din comunitate, accesul la beneficii
sociale și metode de managementul timpului.
Pentru a crește incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, în cadrul
proiectului au fost mobilizați voluntari și s-au organizat sesiuni de
training, pe teme precum tipologia dizabilităților și comunicarea cu
persoanele cu dizabilități.
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Campania "Diferența e valoare!"
Crezi că știi cum se ajunge de la infirmitate la dizabilitate? Ce crezi că
se ascunde în spatele etichetei de "persoană cu dizabilitate"? Ce crezi că simte
o persoană cu dizabilități în fața animozității sau amabilității celor din jur?
Prin campania noastră Diferența e valoare! ne-am propus să răspundem la
toate aceste întrebări, pentru a crește gradul de conștientizare a comunității
brașovene cu privire la persoanele cu dizabilități.
Prin exerciții interactive și cu ajutorul voluntarilor cu dizabilități, am transmis
acest mesaj către 2611 de elevi din 13 școli și licee brașovene, în cadrul orelor
de campanie.
Campania a inclus și evenimentul PhotoVoice și evenimentul anual Ziua
Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, organizat împreună cu Direcția de
Servicii Sociale Brașov.
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PhotoVoice: fotografii cu voce
Photovoice face vizibilă prin imagini și mesaje lumea unor oameni
față de care există prejudecăți, cum sunt persoanele cu dizabilități. Pe
parcursul proiectului s-au realizat două activități PhotoVoice. În 2014
expoziția „Mă bucur de viață” a fost expusă la sala Reduta, pe str. Apollonia
Hirscher și într-o expoziție mobilă, cu poze purtate de voluntari pe străzile din
Centrul Brașovului.
La ediția din 2015, au fost 32 de participanți, adulți cu dizabilități
mintale, intelectuale, sindromul Down, dizabilități motorii și dizabilități
asociate, beneficiari ai centrului de zi Sara. Ei au ales tema "Umanitate" iar
expoziția a fost expusă la Sala Reduta (pe 3 decembrie), la Sala Patria (4
decembrie), de Ziua Porților Deschise (27, 28 aprilie) și online.
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Dizabilitatea dincolo de aparențe: Ziua
Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
3 decembrie este din 1992 Ziua Internațională a Persoanelor cu
Dizabilități. Astfel, în cadrul programului și ca parte din campania "Diferența e
valoare!", am organizat împreună cu Direcția de Servicii Sociale Brașov
evenimentul "Dizabilitatea dincolo de aparențe".
Evenimentul cuprinde mai multe activități organizate de și cu persoane cu
dizabilități, inclusiv piese de teatru, dans sau performanțe muzicale.
În 2014 și 2015, au fost implicate în eveniment aproximativ 650 de persoane,
atât persoane cu dizabilități, cât și spectatori, susținători, membri ai familiilor.
În ambii ani, spectacolul a fost organizat la Sala Reduta din Brașov.
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Bilbioteca Vie: cărți, cititori & rezultate
Biblioteca Vie s-a desfășurat în cadrul campaniei „Diferența e
valoare”. Au fost organizate două ediții, una în luna octombrie 2014 și alta în
luna iulie 2015. La ediția din anul 2014 s-au implicat 72 de voluntari și 48 de
“cărți vii” reprezentând diferite grupuri care se confruntă cu prejudecăți sau
stereotipuri (de gen, vârstă, etnie, rasă, religie etc). În cadrul acestui
eveniment a avut loc și prima expoziție Photovoice „Mă bucur de viață”.
În luna iulie 2015 evenimentul s-a desfășurat pe o durată de 11 ore în
Parcul Central. În organizare au fost implicați 28 de voluntari și 40 de “cărți
vii”. Campania online a ajuns la 7000 de persoane, iar la eveniment au
participat un număr de 400 de persoane. Media de vârstă a participanților la
această ediție a fost de 26 de ani, cititorii fiind foarte diverși, cu vârste
cuprinse între 10 și 53 de ani.

Ce este Bilbioteca Vie
Și dacă ai "citi" un tânăr din centru de plasament, un deținut, un revoluționar,
sau o corporatistă?
Biblioteca Vie este un concept internațional care promovează diversitatea,
combate prejudecățile și stimulează dialogul. Funcționează ca o bibliotecă
obișnuită, cu bibliotecari, cititori, fișe de împrumut: diferit este faptul că
cititorii împrumută cărți vii - oameni cu o poveste de viață deosebită.
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Dezvoltarea capacității organizației
Proiectul "Centrul Sara: Servicii integrate pentru adulții cu dizabilități" a avut
și o importantă componentă de dezvoltare a organizației, urmărind 3 direcții
distincte: strângere de fonduri, extinderea centrului SCUT și promovare.
Concertul Caritabil "Daruri și Vise" este un
eveniment de strângere de fonduri organizat în
luna decembrie. În anul 2014, artiștii invitați au fost
Paula Seling, Haydn Deane și Mariana Pachiș iar în
anul 2015, Analia Selis, Mihail și Mariana Pachiș.
La evenimente au participat aproximativ 800 de
persoane iar în urmă vânzării de bilete, am reușit
să strângem 10.000 de euro.
În cadrul proiectului, pe parcusul a 6 luni, am
renovat și extins centrul de zi și astfel, acum am
dublat spațiul de lucru disponibil: avem în plus 1
sală multifuncțională și o sală de consilieri
individuale. Astfel, cu 138,15 mp în plus și
interiorul renovat, putem să oferim servicii mai
multor persoane și la o calitate mai înaltă.
La sediul asociației, am organizat două
evenimente Porțile Deschise, pentru premierea
participanților la programul Cunosc și lansarea
expozițeii PhotoVoice - Umanitate, și un alt
eveniment Porțile Deschise, cu ocazia
inaugurării noului Centru SCUT. Aproximativ
100 de persoane au vizitat centrul cu această
ocazie.
În cadrul proiectului, s-a creat și un newsletter pe
platforma MailChimp care a crescut până în
aprilie 2016 la 168 de abonați. Newsletter-ul
apare la fiecare 2 luni.
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Poveste din spatele numerelor:
despre curajul unei mame
Doamna Iacob* este o femeie simplă, o mamă singură cu doi copii în
îngrijire, Ionuț* în vârstă de 13 ani și Elena* de 27 ani cu diagnosticul de
tulburare mentală și de comportament și întârziere mentală. Când a solicitat
sprijinul asociației noastre, familia se afla într-o situație dificilă , cu multiple
probleme de sănătate, dificultăți financiare, sociale și locative motiv pentru
care, în luna mai 2014 a fost inclusă în proiectul Sara – servicii integrate pentru
persoane adulte cu dizabilități.
Problemele de sănătate ale doamnei Iacob* (cataractă, glaucom și
coxartroză) nu i-au permis să aibe un loc de muncă, familia fiind nevoită să
trăiască din ajutorul social. Tratamentul pentru afecțiunile mamei și fiicei
consumau o bună parte din resursele financiare așa că au acumulat datorii la
plata întreținerii riscând astfel să rămână fără locuință (o cameră de cămin de 24
mp – locuința socială de la RIAL). Din punct de vedere emoțional doamna
Iacob* era foarte afectată, la fel și fiul ei care a început să aibe probleme pe plan
educațional.
Atât Elena* cât și doamna Iacob* au beneficiat de serviciile proiectului
SARA 9 luni timp în care au avut loc schimbări majore în viața lor. Elena a
participat la activitătile de grup pentru dezvoltarea unor deprinderi de viață
independentă cum ar fi de exemplu să-și poată pregăti o masă simplă sau
igienă personală, a participat la activitătile recreative și de terapie ocupațională.
Pe lăngă aceste activități Elena* a primit și sprijin material cu alimente, produse
medicale și igienico-sanitare.
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Poveste din spatele numerelor:
despre curajul unei mame
Doamna Iacob* a fost sprijinită prin consiliere socială reușind să acceseze
dreptul la indemnizația de handicap și incapacitate de muncă sporind astfel
venitul familiei, consiliere suportivă , au fost reînnoite și documentele personale
(certificatul de naștere), a primit sprijin pentru achitarea datoriilor spațiului
locativ, accesarea serviciului de cantină socială, articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte.
Pentru ca interventia să fie una completă și Ionuț* a fost srijinit prin
consiliere și mediere cu școala pentru îmbunătătirea relației în familie și a
rezultatelor pe plan educațional.
Acum familia este una funcțională, reușesc să-și gestioneze eficient
resursele chiar dacă nu sunt foarte multe, să fructifice relațiile din rețeaua socială
și să-și mentina starea de sănătate.
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Poveste din spatele numerelor:
puțină lumină în întuneric

î

Domnul Molnar* este un bărbat n vârstă de 77 ani,

î

căsătorit care n anul 2010 a suferit un accident vascular care i-a
schimbat viața.
Din omul mereu activ a căzut la pat

î

și toată greutatea a

căzut pe umerii soției. Aceștia au ncercat foarte multe metode ca
domnul Molnar* să

își recapete mobilitatea. Doamna Molnar*

căutând alte soluții, a aflat despre asociația noastră de la serviciul
pentru persoane cu dizabilități din cadrul Primăriei Brașov. Astfel

î

după o primă ntâlnire care a inclus evaluarea nevoilor, domnul

î

Molnar* a fost inclus n noiembrie 2014
Sara

în proiectul

– servicii integrate pentru persoane adulte cu dizabilități.
În urma evaluării nevoilor a reieșit că domnul Molnar* are

nevoie de

ședințe de kinetoterapie și de consiliere socială. Așa că a

fost sprijinit cu

ședințe de kinetoterapie timp de 6 luni și a reușit,

în acest timp, să se deplaseze doar cu cârja și să stea în șezut timp
de două ore, lucru care înainte nu se întâmpla deoarece avea dureri
și nu putea să stea mai mult de jumătate de oră.
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Poveste din spatele numerelor:
puțină lumină în întuneric
De asemenea și-a recăpătat aproape integral mobilitatea brațului
și mâinii stângi și acum poate să meargă singur la toaletă sau poate să se
îmbrace singur. Și-a recăpătat aproape integral și mobilitatea piciorului
stâng reușind astfel să iasă mai des la plimbare, acesta locuind la etajul 3.
Un alt serviciu de care a beneficiat domnul Molnar* a fost
consilierea socială pentru accesarea resurselor comunității. În urma
ședințelor de consiliere și cu sprijinul soției, domnul Molnar* a beneficiat
de ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană și de tichetele de masă
în valoare de 10 lei pentru pensionari.
În prezent domnul Molnar* continuă să facă exercițiile pe care le-a
învățăt în cadrul ședințelor de kinetoterapie, îmbunătățindu-și astfel starea
fizică și încearcă să facă cele mai multe lucuri singur.
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Centrul Sara, pe scurt
Centrul Sara: Servicii integrate pentru adulții cu dizabilități
perioada de implementare: 1 martie 2014 - 30 aprilie 2016
- finanțare nerambursabilă: 210225 de Euro prin granturile
SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.
-

946
beneficiari
total

66 ani
vâsta medie a
beneficiarilor

24% dintre
aparținători
31-45 ani
majoritatea
persoanelor
cu dizabilități

sunt îngrijite de
către copiii lor

56-65
ani
vârsta medie a
aparținătorilor

84
%
dintre

aparținători
sunt femei

Genul persoanelor cu dizabilitățî

51%

49%

femei
bărbați

50% dintre beneficiari au o dizabilitate fizică

în timp ce 23% au o dizabilitate mentală
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Centrul Sara, pe scurt
50% dintre beneficiarii direcți au încadrare
în grad grav de handicap
42% dintre beneficiarii direcți au încadrare în grad accentuat de
handicap
9 % dintre beneficiarii direcți au încadrare în grad mediu de handicap

Persoanele cu dizabilități
au beneficiat cel mai mult de:

44% dintre
beneficiari

grupul de suport

au un venit cuprins
între 30-400 lei
însemnând că trăiesc
doar din indemnizația de
încadrare în grad
de handicap

consilierea socială

consilierea psihologică

În ceea ce privește apartinătorii persoanelor cu dizabilități, principalele activități
benefice au fost consilierea psihologică, psihoterapie, consilierea socială și
grupul de suport. Aceștia au beneficiat de informații despre diagnosticul celor
pe care îi au în îngrijire, au putut să se descarce în cadrul grupul de suport și
au fost sprijiniți în vederea găsirii unui echilibru emoțional și psihic.

Proiectul “Centrul Sara – servicii integrate pentru adulți cu
dizabilități”, a fost implementat de Asociația de Servicii Sociale
SCUT, în parteneriat cu Direcția de Servicii Sociale Brașov și
finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG
în România.
Conținutul acestei scrisori nu reprezintă în mod necesar
poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga
răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor
prezentate revine inițiatorilor scrisorii. Pentru informații
oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați:
www.eeagrants.org.
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