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CUVÂNT ÎNAINTE
Anul 2017 a fost unul plin de provocări și multe schimbări care
ne-au ajutat să evoluăm, să mergem îninte și să conștientizăm
importanța muncii noastre dar mai ales să reflectăm asupra ei.
Oferind sprijin și ajutor celor în situații dificile, ne amintim ce
înseamnă să fii om, care sunt valorile care ne ghidează activitatea
zi de zi. Pe lângă multe alte forme de sprijin oferite la SCUT,
întotdeauna am pornit de la premiza că, fiecare om are dreptul
la respect, iubire, să-și ia propriile decizii de viață și la fericire.
An de an reușim să oferim servicii gratuite oamenilor care sunt în
impas și au nevoie de cineva care să creadă în potențialul lor.
Acest lucru este posibil mai ales dacă avem alături de noi
voluntari, mediul de afaceri și instituții, oameni care au înțeles că,
una dintre cele mai de preț valori ale noastre, este umanitatea.
Din acest motiv, credem într-o comunitate responsabilă pentru
propria bunăstare care va fi alături de noi și în anul 2018.
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CINE SUNTEM NOI?
Asociația de Servicii Sociale SCUT este o organizație
nonprofit care funcționează din anul 2000 doar în
Brașov.
Oferim servicii gratuite de asistență socială,
consilieri psihologice, terapie individuală și de
grup, sprijin material. Serviciile sunt oferite la
centrul de zi, domiciliul beneficiarilor și în
centrele de plasament.
Echipa este formată din asistenți sociali si psihologi.
Persoanele care vin și solicită sprijin pot intra în
programele noastre în urma evaluării inițiale dacă
întrunesc criteriile de eligibilitate. Serviciile sociale
sunt acordate în baza unui contract si a planului
individualizat de intervenție realizat împreună cu
beneficiarul.
Scopul intervenției noastre este de a ajuta
beneficiarii să devină căt mai independenți
posibil.
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PE CINE AM AJUTAT IN 2017?

16 tineri ieșiți din
centrele de plasament

9 familii (cu 21 de
copii), adulți ieșiți din
centrele de plasament
sau care au copii în
plasament

28 persoane adulte cu
schizofrenie și alte
afecțiuni psihice

74 beneficiari direcți și constanți
149 beneficiari - aparținători și alți oameni în dificultate din comunitate

223 BENEFICIARI

FINANTARE:
2%, donații individuale
sponsorizări, evenimente
caritabile
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PROGRAMELE NOASTRE:
“Era ca și cum trăiam într-o lume diferită. În
orfelinat eram ca într-o bulă. Aveam prieteni
afară, aveam garanția că totul va merge bine,
dar când am ieșit totul s-a schimbat. A fost ca
și cum bula s-a spart.”

AFTERCARE START - Servicii
sociale în comunitate: Copii și
tineri din centrele de
plasament din Brașov și care
au părăsit aceste centre

“Doar când am ieșit din orfelinat am realizat
ce se întâmplă. Dacă nu te lupți, nu ai nimic.”
Pe lângă multe temeri, este șocul – asta este ceea ce simt cei
mai mulți tineri în momentul în care pleacă din centrul de
plasament. În acea clipă mulți dintre ei realizează că nu
sunt pregătiți să facă față vieții, să se confrunte cu
provocările vieții de zi cu zi.
Aici intervine rolul nostru: să îi sprijinim să nu cadă, să nu alunece
într-o direcție greșită, să îi sprijinim în așa fel încât atunci când bula
se sparge să dezvăluie o lume primitoare și sigură, o lume în care ei să
trăiască cu demnitate și independenți.
Toate acestea le realizăm prin acordarea de servicii gratuite de consiliere, sprijin
material și financiar, acces la educație, servicii medicale, mediere cu diverse instituții
si consiliere vocațională, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.
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PROGRAMELE NOASTRE:

AFTERCARE START - Servicii
sociale în comunitate: Familii
aflate în situații de dificultate

Programul Aftercare Start a fost inițiat în 2004 și
se adresa inițial tinerilor din centrele de plasament
și celor care ieșeau din aceste centre. În timp, am
derulat în continuare acest program dar l-am și
dezvoltat. În prezent, pe lângă această categorie de
beneficiari, oferim servicii sociale și familiilor aflate
în dificultate pentru a face față sărăciei și situațiilor
dificile cu care se confruntă:
consiliere socială, informare, mediere, sprijin
material, financiar, acces la servicii medicale, etc.
Însă cel mai mare impact al ajutorului acordat este
prevenirea abandonului copiilor din aceste familii
și a abandonului școlar.

În 2017 am sprijinit constant peste 149 de
beneficiari, tineri, familii, copii, să-si rezolve
situațiile dificile prin care au trecut și să devină
independenți. Cu unii dintre ei mai lucrăm încă.
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PROGRAMELE NOASTRE:

CENTRU DE ZI - Servicii
sociale pentru persoane adulte
cu dizabilități

Acesta este programul cu care Asociația SCUT a debutat în comunitatea
brașoveană încă din anul 2000, program care s-a dezvoltat de-a lungul
timpului și care este în momentul de față unic în județul Brașov. Echipa SCUT
lucrează cu persoane adulte cu dizabilități psihice (cu diagnostice precum:
schizofrenie, ulburare depresivă, tulburare bipolară, etc.) cărora le oferă servicii
sociale și psihologice gratuite : grup de suport, artterapie, terapie ocupațională,
dezvoltarea de deprinderi de viață independentă, activități recreative și
consilieri individuale. Este singurul loc în care ei se simt acceptați și înțeleși cu
adevărat.

În 2017 am sprijinit constant 28 de beneficiari cu probleme cronice de
sănătate mintală și în mod indirect familiile acestora, reducând în mod
semnificativ dezechilibrul psihic al acestora.
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PROIECTUL:

Tineri pentru TINEri

Proiectul Tineri pentru TINEri s-a desfășurat în
perioada 01.08.2017-01.11.2017 în județul Brașov
Proictul și-a propus creearea unui
program de mentorat, în cadrul
căruia au fost instruite câteva
persoane să devină mentori pentru
tinerii ieșiți din centrele de
plasament. Astfel, aceștia vor avea
ocazia să interacționeze cu alți
tineri din comunitate, să vină în
contact cu rețeaua lor socială și să
exerseze crearea unei relatii
autentice, cu efecte ulterioare în
crearea relatiilor socio-profesionale
la momentul dezinstituționalizării
și / sau integrării sociale.
Programul de mentorat creat în cadrul acestui proiect, va putea ulterior să
fie folosit ca model și de către alte ONG-uri care lucrează cu tinerii
proveniți din sistemul de ocrotire de stat.
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PROIECTUL:

Tineri pentru TINEri

În cadrul proiectului au participat:
- 25 de tineri cu vârsta între 18 și
35 ani printre care și tineri care
au ieșit din sistemul de protecție
- 4 tineri traineri și organizatori
voluntari cu pregătire și
experiență specifică
- 300 de tineri defavorizați (aflați
sau ieșiți din sistemul de protecție
a copilului) care beneficiază de
abilitățile și competențele
dobândite de participanți în cadrul
programului de pregătire
profesională pentru aceștia.

FINANTARE:
Ministerul Tineretului și Sportului finanțare nerambursabilă de 31.658,70
lei
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EVENIMENTE DE STRÂNGERE
DE FONDURI

Concert caritabil
"EQUALITEEN"

Concertul caritabil s-a desfasurat în 25 oct.2017
Concertul a fost organizat împreună
cu 13 tineri din mai multe licee din
Brașov, voluntari în cadrul asociației
noastre.
La concert au cântat pentru SCUT,
Suie Paparude si Lucky Thirteen
Din banii colectați din vânzarea
biletelor au fost sprijiniți peste 80 de
beneficiari ai asociației.
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EVENIMENTE DE STRÂNGERE
DE FONDURI

Concert caritabil
"DARURI SI VISE"

Concertul caritabil s-a desfășurat în 17 dec.2017
Concertul a fost organizat de
asociația noastră pentru tinerii care
au ieșit din centrele de plasament și
familiile defavorizate.
Gazda noastră a fost Deanes Irish
Pub iar ca artist l-am avut invitat
pe Haydn Deane și orchestra sa.
Am avut peste 80 de invitați care au
simțit atmosfera de sărbători și
bucuria de a dărui.
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EVENIMENTE DE STRÂNGERE
DE FONDURI

Campania"Un cadou,
un milion de zambete"

Campania s-a desfașurat în perioada 15 noiembrie - 13 decembrie 2017
În această campanie s-au implicat 15 școli din Brașov care au
strâns produse alimentare, igienico-sanitare, îmbrăcaminte și
rechizite pentru beneficiarii noștri.
Donațiile au fost sortate de voluntarii noștri harnici și apoi
distribuite beneficiarilor dar și altor persoane nevoiașe din
comunitate.
Produsele primite de la școli ne ajung aproximativ 6 luni să-i
ajutăm pe beneficiarii noștri.
Mulțumim cadrelor didactice, elevilor, oamenilor din
comunitate inimoși și darnici care au fost alături de noi și în
acest an!
Campania s-a încheiat cu serbarea de Crăciun găzduită de
Sergiana.
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EVENIMENTE SPECIALE

Premiere activitate
voluntariat

Asociația noastră a fost premiată
pentru activitatea în domeniul
voluntariatului comunitar pe
parcursul anului 2017.

Multumim voluntarilor nostri !
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POVESTE DE VIATA
PREJUDECĂȚILE SOCIETĂȚII – MAI APRIGE DECÂT BOALA
Viorel* este un tânăr de 34 de ani, inteligent, sensibil, timid, care se teme să-și manifeste sau să-și împărtășească emoțiile. A
învățat să se ascundă, să mascheze cu grijă ceea ce simte. Când vorbește despre iubire, bunătate, armonie, înțelegere, doar un
zâmbet timid îi apare pe chip, o licărire aproape imperceptibilă se zărește în ochii lui. Privește în gol, cu o expresie tristă, pierdută,
în timp ce vorbește cu mine. Pe fața sa observ urmele luptei zilnice cu propriul sine, urme ale chinurilor provocate de halucinații,
delir și alte simptome ale schizofreniei. .
Acum mulți ani, în urma suprasolicitării și a stresului major, a început să se simtă rău. Era un tânăr plin de viață, care învăța, iubea,
și își ducea traiul ca oricare alt tânăr sănătos. O dezamăgire și un abandon l-au târât în cele mai negre tenebre. De atunci „nimic nu
mai este la fel”, spune el. După ce a aflat diagnosticul, prima sa întrebare a fost: „Cum voi trăi de acum înainte”? S-a simțit copleșit
de negare, confuzie și multă teamă. Într-o clipă i s-au spulberat toate planurile, iluziile, visurile, privind la viitorul sumbru, incert.
A urmat o perioadă grea de tatonare, din nevoia de a înțelege, de a accepta, de a face față bolii și a putea trăi cu ea. Viața lui părea
controlată de această boală cruntă. Cu timpul, a încetat să se mai învinovățească, a învățat să facă față simptomelor iar sub o
medicație adecvată și cu asumarea responsabilității bolii se străduiește să ducă o viață normală. Și-a recăpătat controlul asupra
propriei vieți și spune că acum își dă seama de faptul că vocile pe care le aude nu sunt reale și se străduiește să le ignore, pentru că îi
vor răul și îi vorbesc doar despre lucruri negative și despre faptul că este inutil. Iar el dorește să rămână un om bun și să facă doar
fapte bune, pentru că visează o lume mai bună, în care să dăinuie pacea, înțelegerea și iubirea între oameni. Cât despre a fi inutil,
afirmă că „nu sunt inutil, pot face multe lucruri și mi-aș dori foarte mult să mi se ofere șansa să pot arăta tot ceea ce știu și ce pot
face”.
Din păcate, se lovește zilnic de prejudecăți, de atitudini negative, de discriminare. Drept urmare nu-și poate găsi un loc de muncă;
„dacă se știe că sunt diagnosticat cu schizofrenie nicăieri nu mă ia nimeni în seamă, iar dacă ascund acest lucru și iese la iveală pe
parcurs, e și mai rău pentru mine, am parte din nou de respingere, de priviri piezișe, de atitudini de care deja am avut parte mult
prea mult timp”. Se întreabă de ce nu este acceptat în societate și ce ar putea face pentru a scăpa de stigmatul care i-a complicat
viața. „Vreau și eu la fel de mult ca oricine altcineva să muncesc și să iubesc”, afirmă cu tristețe.
Îl privesc cu atenție de când stau de vorbă cu el, iar tot ceea ce văd este o inimă mare și curată, plină de bunătate, iubire, frumos,
nevoie de acceptare și de dăruire. Și mă gândesc doar la un singur lucru: e nevoie să combatem stigma și prejudecățile, să-i
acceptăm așa cum sunt, pur și simplu. Pentru că acești oameni sunt minunați, sensibili, au multe de oferit și sunt prețioși, în
ciuda diagnosticului necruțător pe care, parcă îl poartă scris în frunte. Sunt suflete frumoase pe care am putea să le privim cu
înțelegere pentru a le vedea așa cum sunt, cu toată bogăția și profunzimea trăirii lor ca oameni.
Umanitatea pe care o împărtășim este mai importantă decât boala și nu ne costă nimic, este trăsătura noastră esențială
pe care e nevoie să ne-o păstrăm.
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SCUT-VENITURI 2017 (LEI)
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SCUT-CHELTUIELI 2017 (LEI)
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VA MULTUMIM CA ATI FOST ALATURI DE NOI!

IONELA DECA
DANIEL BUJOREANU
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Fiecare persoană cu care lucrăm are în spate o poveste dificilă și toți privesc către un viitor
nesigur, în care există foarte puțini oameni pe care ei pot conta. Traumele, boala, lipsa iubirii,
respingerea, toate și-au lăsat amprenta asupra lor. Ei sunt neîncrezători în alții și în ei înșiși și
au dificultăți mari de relaționare cu alți oameni. Dar în același timp, ei au foarte multe resurse și
acestea sunt cele cu care noi lucrăm. Este doar o chestiune de timp pentru ca ei, cu sprijinul
adecvat, să își dezvolte abilități noi, să învețe cum să facă față provocărilor din viața de zi cu zi.
Însă tot sprijinul acordat acestor oameni a fost posibil pentru că voi, oameni implicați,
voluntari, companii și instituții din Brașov, ați fost alaturi de noi prin donații individuale,
sponsorizări, campanii, donarea a 2% din impozitul pe salariu, 20% din impozitul pe profit și
sposorizări în produse. Pentru toate astea și pentru că suntem convinși că ne putem baza în
continuare pe sprijinul vostru:
VĂ MULȚUMIM!
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