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CUVÂNT ÎNAINTE
Anul 2019 a fost unul plin de activități ample și noi. Am dorit ca în
acest an să abordăm altfel lucrul cu beneficiarii noștri, drept urmare am
desfășurat câteva activități cu totul noi pe lângă cele desfășurate an de an.
Am putea spune că “SPECIAL” a fost cuvântul activității noastre din acest
an. SPECIALI au fost și omenii de lângă noi care au înțeles că, doar
împreună, avem puterea de a schimba destine și comunitatea în care trăim.
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.
Serviciile oferite de SCUT au la bază premiza că, fiecare om are dreptul la
respect, iubire, la luarea propriilor 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, în special, 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
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și în anul 2020.

CINE SUNTEM NOI?
Asociația de Servicii Sociale SCUT este o
organizație nonprofit care activează din anul
2000 doar în Brașov.
Oferim servicii gratuite de asistență socială,
consiliere psihologică, terapie individuală și de
grup, sprijin material. Serviciile sunt oferite atât
în cadrul centrului de zi cât și în comunitate.
Echipa este formată din asistenți sociali și
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 și a
planului individualizat de intervenție realizat
împreună cu beneficiarul.
Scopul intervenției noastre este de a ajuta
beneficiarii să aibă un nivel de autonomie cât
mai ridicat cu putință, să devină
independenți valorizând resursele lor.
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PE CINE AM AJUTAT IN 2019?

10 tineri care au ieșit
din centrele de
plasament

19 familii (cu 39 de copii), cu
părinți proven iți din centrel e
de plasam ent, familii care au
copii în plasam ent sau familii
defavo rizate cu risc crescut de
abando n al copiilo r

20 persoane adulte
diagnosticate cu boli
cronice de sănătate
mintală (schizofrenie și
alte afecțiuni psihice)

88 beneficiari direcți și constanți
300 beneficiari - aparținători și alți oameni aflați în dificultate, din
comunitate
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388 BENEFICIARI

FINANȚARE: 3,5%, 20%, donații
individuale sponsorizări, evenimente
caritabile, proiecte cu finanțări
nerambursabile

PROGRAMELE NOASTRE

AFTERCARE START - servicii
de asistență comunitară

Programul AFTERCARE START - servicii de asistență comunitară este un
program al asociației, inițiat în anul 2004 cu scopul de a ajuta tinerii proveniți din
centrele de plasament să facă tranziția la viața independentă. Acum, programul se
adresează tinerilor între 18 - 27 de ani care părăsesc centrele de plasament, tinerilor
proveniți din medii defavorizate, familiilor în risc social (familii monoparentale, cu risc de
abandon al copiilor, abandon școlar, sărăcie, etc.) din județul Brașov.
În anul 2019 am sprijinit: 10 tineri postinstituționalizați; 19 familii în risc social (6 familii
constituite din tineri care au părăsit sistemul de protecție specială, 3 familii care au copii în
plasament familial, 10 familii defavorizate cu risc crescut de abandon al copiilor); 39 de
beneficiari indirecți (copii familiilor); peste 300 de tineri și familii care au fost sprijiniți
punctual (informare privind drepturile sociale, mediere cu diverse instituții, sprijin material
și financiar) pentru a trece peste situațiile de criză din viața lor.
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PROGRAMELE NOASTRE

AFTERCARE START - servicii
de asistență comunitară

Sprijinul constă în acordarea de servicii gratuite de consiliere socială, informare, mediere,
servicii de inserție pe piața muncii, dezvoltare deprinderi de viață independentă,
îmbunătățirea condițiilor de locuit, sprijin material, financiar, acces la servicii medicale, etc.
Cel mai mare impact al ajutorului acordat familiilor, îl are prevenirea abandonului copiilor
din aceste familii și a abandonului școlar, prin transformarea acestor femei în mame
capabile să-și crească copiii alături de ele într-un mod demn, adecvat și echilibrat dar și
întreruperea unui pattern defectuos de familie disfuncțională.
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PROIECTELE NOASTRE:

AFTERCARE START - servicii
sociale în comunitate:
Familii în risc social

Proiect „Mama erou în cursa familiei”
Proiectul “Mama, erou în cursa familiei”, înscris la Brașov Heroes s-a desfășurat în perioada
15.06.2019 – 15.10.2019 și s-a adresat mamelor și copiilor aflați în situații dificile, proveniți
din medii defavorizate care trăiesc la limita sărăciei, cu risc de abandon al copiilor sau
abandon școlar dar și cu diverse probleme de sănătate.
Din proiect au făcut parte 7 mame cu 19 copii cu vârste cuprinse între 2 luni și 12 ani.
Activitățile principale ale proiectului au vizat: dezvoltarea abilităților parentale; dezvoltare
personală și autocunoaștere; activități de recreere/socializare pentru mame (coafor, manichiură,
masaj de relaxare și terapeutic, tabără de două zile la Moeciu de Sus, etc.); sprijin material
(pamperși, alimente, igienico-sanitare, etc.), creșterea sensibilizării și informarea opiniei
publice în ceea ce privește particularitățile grupului țintă și diminuarea riscului de
marginalizare, excluziune socială și abandon.
Finanțarea acestui proiect s-a realizat prin Fundația de Sprijin Comunitar, cu o finanțare
nerambursabilă de 6770 lei.
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PROGRAMELE NOASTRE:

CENTRU DE ZI - Servicii
sociale de zi pentru
persoane adulte cu
dizabilități

Acesta este programul cu care Asociația SCUT a debutat în comunitatea
brașoveană încă din anul 2000, program pe care l-am 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, tulburare 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 unicul loc în care ei se simt acceptați și înțeleși cu adevărat.
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În 2019 am sprijinit constant 20 de beneficiari cu probleme cronice de
sănătate mintală și în mod indirect familiile acestora priin grupuri de
suport reducând în mod semnificativ dezechilibrul psihic și
marginalizarea socială.

PROIECTE:

Oameni printre
oameni

Proiectul "Oameni printre oameni" s-a desfășurat în perioada 15.09.2019 –
15.11.2019 în județul Brașov.
Proiect a fost cofinanțat de Consiliul Județean Brașov, cu o finanțare nerambursabilă
de 31,763.94 lei.

În cadrul proiectului au participat:
10 adulți diagnosticați cu boli cronice de sănătate mintală (schizofrenie, depresie,
tulburare bipolară, tulburare obsesiv-compulsivă, etc.)
Scopul proiectului a fost creșterea calității vieții în rândul persoanelor
diagnosticate cu boli cronice de sănătate mintală din județul Brașov prin
dezvoltarea unui program de socializare și creștere a echilibrului psihic în
vederea integrării psiho-sociale, reducerea riscului de discriminare și excluziune
socială.
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PROIECTE:
Activități:
- grup de psihoterapie și dezvoltare
personală
- terapii complementare (hipoterapie,
ergoterapie, terapie prin dans)
- dezvoltare competențe digitale
- excursii
- photovoice
- ziua porților deschise SCUT cu
expoziție photovoice și flashmob
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Oameni printre
oameni

EVENIMENT DE STRÂNGERE DE
FONDURI

Eveniment caritabil

În 10 decembrie 2020, membrii independenți Herbalife din comunitatea
Brașov au realizat un eveniment caritabil pentru a susține cauza ASS SCUT.
Acet grup minunat de oameni ne-au ajutat să strângem suma de 8166 lei
pentru proiectele Asociației de Servicii Sociale SCUT.
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CAMPANII DE STRÂNGERE DE
FONDURI

Campania "Un
cadou, un milion de
zâmbete"

În anul 2019, asociația noastră a realizat o serie de campanii de strângere de fonduri: campania 3,5%,
campania 20%, campania de Crăciun "Un cadou, un milion de zâmbete".
În perioada 15.11.2019 – 15.12.2019 a avut loc campania "Un cadou, un milion de zâmbete" în cadrul căreia sau implicat 13 unități de învățământ din Brașov care au colectat alimente greu-perisabile, igienico-sanitare,
piese de îmbrăcaminte și rechizite pentru beneficiarii asociației.
Donațiile au fost sortate de voluntarii noștri harnici, împachetate cu mult drag și distribuite beneficiarilor dar
și altor persoane nevoiașe din comunitate (aproximativ 300 de persoane din zone defavorizate în scopul
prevenirii abandonului copiilor și abandonului școlar; sprijin pentru copiii fără posibilități materiale, copii în
situație de risc de abandon școlar, etc.). Cu produsele primite în cadrul campaniei putem satisface nevoile de
bază ale beneficiarilor pentru o perioadă de aproximativ 6 luni.
Mulțumim cadrelor didactice, elevilor, oamenilor din comunitate care au fost alături de noi și în acest an! Fără
voi, sărbătorile acestor oameni nu ar fi fost atât de frumoase!
Campania s-a încheiat cu serbarea de Crăciun, un prilej de sărbătoare și voie bună în familia SCUT.
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VOLUNTARIAT
Anul acesta, Asociația SCUT a avut
peste 30 de voluntari care au participat
la diferite activități și proiecte.
Voluntarii sunt extensia echipei noastre
de profesioniști, oameni implicați și
entuziaști, care oferă cu fiecare
activitate realizată o parte din sufletul
lor frumos.

Multumim voluntarilor nostri!
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POVESTE DE VIATA
16 ani! Emanuela avea doar 16 ani când frica,
tristețea, singurătatea au intrat în viața ei, iar
psihiatrii au început să îi vorbească despre
schizofrenie.
Când a ajuns la SCUT, Emanuela credea că nu
poate primi nimic de la viață.
Pas cu pas, zi de zi, Emanuela a intrat în familia
SCUT. Acum are prieteni, este creativă, curioasă,
energică. Acum știe că, indiferent de boala pe care o
are, ea este valoroasă și merită tot ce e mai bun de la
viață.
Ea este artista grupului, în fiecare dimineață ne
încântă cu sunetul pianului și ne dăruiește o
bucățică din sufletul ei frumos.
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POVESTE DE VIATA
Copilăria Amaliei a fost grea – în încercarea de a-și proteja copilul de un
soț violent și alcoolic, mama ei a luat-o pe Amalia și a fugit de acasă.
Pentru o perioadă, au stat la un centru de mame în Făgăraș, însă, din
păcate, mama ei nu a avut suficientă putere pentru a avea grijă de ea.
Amalia a ajuns într-un centru de plasament, unde a stat pâna la 18 ani.
La vârsta de 18 ani, majoritatea tinerilor stau față în față cu nesiguranța,
cu lipsurile, cu teama. Atunci când sunt nevoiți să părăsească centrele de
plasament, ei pornesc pe drumul vieții singuri, fără suport și fără a ști ce
trebuie să facă.
Amalia a ajuns la noi în anul 2017, atunci când a simțit că nu mai poate
face față problemelor și grijilor din viața ei. Aici a primit tot ajutorul de
care a avut nevoie (social, psihologic, material și financiar) până a reușit să
ajungă pe linia de plutire.
Astăzi, Amalia este o mamă mândră și fericită. Are o fetiță de 1 an și 6
luni și care abia a învățat să facă primii pași. Da, abia acum, pentru că
fetița a fost născută prematur, iar Amalia s-a implicat foarte mult în
susținerea și recuperarea fetiței.
Acum, Amalia face pași siguri spre independență. Are o locuință stabilă și
face pași importanți pentru a-și îndeplini visul, acela de a face un curs de
manichiură-pedichiură. Și, cel mai important lucru, Amalia face tot ce îi
stă în puteri pentru ca fiica ei să aibă o viață diferită.
Amalia este o femeie serioasă, este motivată, dorește să evolueze, este o
mamă extrem de iubitoare și implicată în creșterea, educarea și dezvoltarea
armonioasă a fetiței.
Amalia ești un exemplu de optimism, putere și perseverență!
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SCUT-VENITURI 2019 (LEI)
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SCUT-CHELTUIELI 2019 (LEI)
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VA MULTUMIM CA ATI FOST ALATURI DE NOI!
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IONELA DECA
DANIEL BUJOREANU
MARIANA SEBENI-COMȘA

Fiecare persoană cu care lucrăm are în spate o poveste dificilă și toate 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. Sunt neîncrezătoare în alții și în ele însele și au dificultăți mari de
relaționare cu alți oameni. Dar în egală măsură, au foarte multe resurse și
acestea sunt cele cu care noi lucrăm. Este doar o chestiune de timp pentru ca
aceste persoane, 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 persoane, a fost posibil pentru că voi, oameni implicați, voluntari,
companii și instituții din Brașov, ați fost alături de noi prin donații individuale,
sponsorizări, campanii, donarea a 3,5% din impozitul pe salariu, 20% din
impozitul pe profit și sponsorizări în produse. Pentru toate acestea și pentru
că suntem convinși că ne putem baza în continuare pe sprijinul vostru,
VĂ MULȚUMIM!
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