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Anul 2019 a fost unul plin de
activități diverse și complexe care au
contribuit semnificativ la
îmbunătățirea calității vieții
beneficiarilor din cadrul programului
Aftercare Start - servicii de asistență
comunitară.
Deși a fost un an provocator, cel mai
mult ne bucură faptul că am reușit
împreună să aducem normalitatea,
simplitatea și bucuria de a trăi, în
viața beneficiarilor noștri.
Tot ceea ce am realizat pentru acestă
categorie de beneficiari a fost rodul
unui efort comun, al echipei de
profesioniști, voluntarilor, sponsorilor
și comunității.
Vă mulțumim tuturor celor care ați
fost alături de noi!

MARIANA BUSUIOC
Șef Serviciu

Programul AFTERCARE START - servicii de asistență
comunitară a fost 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 - 35 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.

Anul 2019 în cifre

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 (copiii familiilor);
peste 300 de tineri și familii care au fost sprijiniți punctual
(informare privind drepturile sociale, mediere cu diverse
instituții, sprijin material și financiar).

ACTIVITĂȚI
CONSILIERE SOCIALĂ ȘI INFORMARE

În anul 2019, în cadrul activităților de consiliere socială, care
au avut o frecvență bilunară, beneficiarii au fost informați și
sprijiniți în a accesa drepturi și prestații sociale (ex: ajutor
social, îndemnizație de handicap). S-au realizat activități de
mediere directă cu diverse instituții, beneficiarii au fost
sprijiniți în obținerea actelor de identitate, au fost încurajați în
exersarea unor proceduri și demersuri pentru obținerea unor
drepturi sau resurse materiale, au fost încurajați în a realiza
activități de voluntariat.
S-au realizat activități în vederea creșterii competențelor
sociale, pentru dezvoltarea rețelei sociale, pentru îmbunătățirea
relațiilor în comunitate. Beneficiarii au fost sprijiniți pentru a se
reîntoarce în sistemul de învățământ sau pentru a realiza cursuri
de conversie/reconversie profesională.

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

În anul 2019, în cadrul activității de consiliere psihologică,
beneficiarii au primit suport emoțional prin consilieri
individuale în scopul reducerii factorilor de stres, prevenirii
situațiilor de criză, dezvoltării personale, etc.

ACTIVITĂȚI
PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS

Beneficiarii au fost sprijiniți în vederea menținerii unei stări de sănătate
optime. Au fost realizate activități de informare cu privire la menținerea stării
de sănătate, educație sexuală și activități de mediere cu servicii medicale
(ginecologice, stomatologice, realizare analize de laborator, realizare analize
necesare intrării copiilor la creșă/grădiniță, etc.), plata medicamentelor.

FACILITAREA ACCESULUI PE PIAȚA MUNCII

S-au realizat activități în vederea facilitării accesului pe piața
muncii (prin căutarea locurilor de muncă disponibile, întocmirea
și depunerea CV-urilor, contactarea potențialilor angajatori,
pregătirea pentru interviu, menținerea locului de muncă).

DISTRIBUIRE AJUTOARE MATERIALE

Săptămânal, beneficiarii programului au beneficiat de sprijin material
reprezentat prin distribuire alimente greu-perisabile, produse igienicosanitare, piese de îmbrăcăminte și încălțăminte; sprijin financiar pentru
transport, pentru plata chiriei/utilităților, pentru achiziționare pampers, lapte
praf, etc.

DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

S-au realizat activități pentru dezvoltarea deprinderilor de viață
independentă (planificare bugetară, igiena personală și a
spațiului de locuit, prepararea hranei, etc.).

FACILITAREA ACCESULUI LA O LOCUINȚĂ

S- au realizat activități pentru găsirea și menținerea unei
locuințe (ex: sprijin pentru identificarea unor locuințe
accesibile, sprijin pentru realizarea documentației pentru a obține
o locuință de la RIAL, sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit, etc.).

SERVICII ÎN
COMUNITATE
În perioada 15.11.2019 – 15.12.2019 a avut loc Campania de
Crăciun “Un cadou, un milion de zâmbete” prin care au fost
colectate alimente greu perisabile, igienico-sanitare și piese de
îmbrăcăminte. În cadrul campaniei am sprijinit peste 300 de
persoane în special familii 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.

PROIECTE
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
prin participarea la un modul de educație parentală realizat de un specialist;
dezvoltare personală și autocunoaștere prin participarea mamelor la terapie de grup
pentru menținerea echilibrului psihic; 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 grupul nostru țintă și diminuarea riscului de marginalizare,
excluziune socială și abandon.
Impactul major al proiectului constă în prevenirea abandonului copiilor prin
transformarea acestor femei în mame capabile să-și crească copiii într-un mod
demn, adecvat și echilibrat dar și întreruperea unui pattern defectuos de familie
disfuncțională.
Ca imagine generală, mamele au reușit să dezvolte competențe și abilități, și-au
îmbunătățit echilibrului psihic și s-au redus în mod vizibil efectele izolării,
marginalizării și stigmatizării, mamele au căpătat mai multă încredere în ele iar
acum își doresc mai multe de la viață (să se angajeze, să facă cursuri de formare, să
iasă din relații toxice, etc.). Copii au beneficiat de o serie de activități distractive și
socio-educative (jocuri, ieșiri în parc, vizitarea atracțiilor din Superland,
interacționarea cu copii din comunitate). Activitățile la care au participat le-au adus
atât mamelor cât și copiilor acestora schimbare în calitatea vieții lor: creșterea
stimei și a încrederii în sine, conștientizarea și valorificarea propriilor resurse,
exprimarea și exteriorizarea sentimentelor și trăirilor interioare, depășirea
situațiilor dificile, dezvoltarea de competențe, etc.

Mama, erou în cursa familiei

Poveste de viață

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 pe care o cheamă Evelin și care abia a învățat să facă primii pași.
Da, abia acum, pentru că Evelin 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 lucrează 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 este un exemplu de optimism, putere și perseverență!

CAMPANII DE
STRÂNGERE DE FONDURI
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".

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE
ÎN COMUNITATE
"Ceaiul mămicilor ", a fost un eveniment comunitar în cadrul
căruia mamele beneficiare din cadrul asociației au
interacționat cu mame din comunitate și au împărtășit din
experiența lor din rolul de mame.

REZULTATE
Programul are o serie de rezultate printre care putem aminti:
- integrarea psiho-socio-profesională a tinerilor care au părăsit
sistemul de protecție a copilului;
- integrarea psiho-socio-profesională a familiilor în risc social
- prevenirea abandonului copiilor;
- prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor din familiile
defavorizate;
- menținerea stării de sănătate a familiei.

OBIECTIVE

Obiectivele propuse pentru anul 2020:
- Menținerea și dezvoltarea programului;
- Creșterea capacității organizaționale.

Deși a fost un an provocator, gradul de atingere și
implementare a standardelor de calitate a fost unul foarte
bun. Acest aspect reiese din feedback-ul primit din partea
comunității (instituții colaboratoare, sponsori, voluntari, etc.
dar și din analiza chestionarelor de satisfacție aplicate
beneficiarilor serviciilor oferite în cadrul programului.

ALTE INFORMAȚII

Serviciile sociale acordate sunt gratuite și sunt oferite de
personal de specialitate: șef serviciu, asistent social și
psihoterapeut.

Serviciile sunt acordate atât în comunitate cât și la sediul
asociației.
Cont: Banca Transilvania
RO62BTRLRONCRT0381623701

Date de contact:
Sediu: Strada Țebea nr. 16, Brașov
Tel. 0268/429623, 0751093622
E-mail: contact@scutbv.ro
Pagină web: www.scutbv.ro
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