ASOCIAȚIA DE
SERVICII SOCIALE
SCUT BRAȘOV

RAPORT
ANUAL
2021
Noi ajutam
Voi ajutati
Ei au o sansa

Dragi prieteni,
A mai trecut un an de activitate despre care putem să
spunem că a fost neașteptat de frumos și productiv.
Am reușit împreună cu ajutorul vostru să menținem
activitățile curente ale asociației și să sprijinim un
număr semnificativ de persoane aflate în nevoie. Vă
mulțumim că ați fost alături de noi, pentru încredere
și implicare! Să nu uităm însă că, ne așteaptă un an
nou, cu multe provocări noi peste care, suntem
convinși că vom trece împreună.
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Vă mulțumim!

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. În acest
an, din cauza pandemiei
activitățile s-au desfășurat
atât în mediul online cât și
la sediul asociației.

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 2021?

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

9 familii (cu 16 copii),
persoan e proven ite din centre
de plasam ent, familii care au
copii în plasam ent sau familii
defavo rizate cu risc crescut de
abando n al copiilo r.

56 tineri care au părăsit
sistemul de protecție al
copilului;
30 de tineri care au o
măsură de protecție socială.

115 beneficiari direcți și constanți
120 beneficiari - aparținători și alți oameni aflați în dificultate, din comunitate
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235 BENEFICIARI

FINANȚARE: 3,5%, 20%, donații
individuale, sponsorizări, campanii
de strângere de fonduri. proiecte cu
finanțare nerambursabilă

PROGRAMELE NOASTRE
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 2021 am sprijinit: 56 tineri care au părăsit
sistemul de protecție al copilului 30 de tineri care au o
măsură de protecție socială, 27 de tineri care au o măsură
de protecție socială; 9 familii în risc social constituite din
persoane care au părăsit sistemul de protecție specială dar
și familii defavorizate cu risc crescut de abandon al
copiilor; 16 beneficiari indirecți (copiii familiilor); peste
100 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.

AFTERCARE START - servicii
de asistență comunitară
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PROGRAMELE NOASTRE

AFTERCARE START - servicii
de asistență comunitară

Servicii oferite în cadrul serviciului social AFTERCARE START
- servicii de asistență comunitară: 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.
În acest an, cel mai mult am oferit ajutor material și financiar
pentru prevenirea pierderii locuințelor și a abandonului copiilor
și abandonului școlar.
Toate serviciile menționate sunt gratuite și oferite de o echipă
de specialiști formată din asistent social, psiholog, șef serviciu.
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PROGRAMELE NOASTRE

ACENTRU 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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PROGRAMELE NOASTRE

ACENTRU DE ZI Servicii sociale de zi
pentru persoane adulte
cu dizabilități

În 2021 am sprijinit constant 20 de beneficiari cu probleme
cronice de sănătate mintală și în mod indirect familiile acestora
prin grupuri de suport reducând în mod semnificativ
dezechilibrul psihic și marginalizarea socială.
În acest an Asociația SCUT a reușit să integreze în câmpul
muncii 4 persoane, beneficiare a centrului de zi pentru
persoane cu dizabilități.
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PROIECTE DESFASURATE
În perioada 6 septembrie – 6 noiembrie 2021 s-a desfășurat proiectul
Explorator pentru viitorul meu, proiect cofinanțat de Consiliul Județean
Brașov.
Scopul proiectului a fost integrarea socio-profesională a tinerilor proveniți
din sistemul de protecție a copilului în contextul social creat de pandemia
Covid-19, prin acordarea de servicii integrate.
Grupul ţintă al proiectului a fost format din 10 tineri ieșiți din sistemul de
ocrotire specială din Brașov. Bugetul proiectului: 49,448.25 Lei
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PROIECTE DESFASURATE
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PROIECT COFINANȚAT
DE CONSILIUL LOCAL
PRIN DIRECȚIA DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
BRAȘOV
”SCUTieri în acțiune!”
-buget alocat: 48.995,38
lei
-grup țintă: 10 persoane
cu boli cronice de
sănătate mintală

PROIECTE DESFASURATE

Proiect „Casa Noastră”

Asociația de Servicii Sociale SCUT în calitate de
partener și Asociația Pentru Persoane cu
Dizabilități Fizice Sf. Haralambie Brașov, în
calitate de aplicant vor dezvolta în perioada
03.08.2020 - 02.08.2023 proiectul ”CASA
NOASTRĂ”, Cod apel: POCU/738/4/20/
Operațiune compozită OS 4.12, OS 4.13,
Componenta „Prima cameră” – Instrumente
inovative pentru integrarea socio-profesională a
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție
specială - Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa
prioritară: Incluziunea socială și combaterea
sărăciei.
Obiectivul principal al proiectului „CASA
NOASTRĂ” vizează furnizarea de servicii integrate
de sprijin în vederea facilitării tranziției tinerilor de
la sistemul de îngrijire instituționalizat la viața
independentă în comunitate cu accent pe creșterea
șanselor de integrare socio-profesională.
Grupul țintă al proiectului este format din 126 de
persoane, copii și tineri din sistemul de ocrotire de
stat sau care au părăsit sistemul, din județele Alba,
Brașov și Covasna.
Pentru mai multe detalii, vă invităm să vizitați
pagina noastră de facebook.
https://www.facebook.com/proiectcasanoastra/
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CAMPANII ÎN COMUNITATE
CAMPANIA "UN CADOU, UN MILION DE
ZÂMBETE"- CAMPANIE DE STRÂNGERE
FONDURI PENTRU CRACIUN

ZIUA PORTILOR DESCHISE
SCUT - CAMPANIE DE
PROMOVARE SI INFORMARE
COMUNITATE
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Voluntari

Vă multumim!

SCUT: VENITURI SI CHELTUIELI 2021 (LEI)

VA MULTUMIM CA ATI FOST ALATURI DE NOI!

IONELA DECA

Asociatia de Servicii Sociale
SCUT
Strada Țebea nr. 16 Brașov CP 500177
Tel.: 0268 429 623
E-mail: contact@scutbv.ro
www.scutbv.ro
CUI 13652448
IBAN: RO62BTRLRONCRT0381623701
(RON)
Banca Transilvania

