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“România se află pe locul al doilea în UE în ceea 
ce privește riscul de sărăcie și excluziune socială,
iar acest fenomen îi amenință în primul rând pe cei
mici. Comuna Bucșani din județul Giurgiu este 
afectată sever de acest flagel. Peste 350 de copii 
din comuna Bucșani, județul Giurgiu, trăiesc 
într-o sărăcie lucie. Din această cauză, cei mai
mulți copii renunță la școală, iar alții nu se pot înscrie deloc. O mare parte 
dintre copii trăiesc în condiţii de locuit inadecvate, care le afectează
dezvoltarea, într-o locuinţă improprie, cu probleme grave legate de deteriorarea 
locuinţei sau calitatea ei: criza de spaţiu, lumina insuficientă, lipsa încălzirii, 
lipsa apei potabile în gospodarii. Pierd astfel singura șansă la un viitor mai 
bun. Prin intermediul proiectului ”Un drum în viaţă: Bucşani - între Bucureşti 
şi Europa!”, implementat de către Fundaţia Scheherazade şi Fundaţia Estuar, 
Filiala Giurgiu, în parteneriat cu Primăria Bucşani, copiii şi tinerii beneficiază 
de activităţi de educaţie non-formală, consiliere psiho-socială şi servicii medicale 
in cadrul Centrului Comunitar Bucsani. Centrul comunitar oferă sprijin şi 
familiilor acestora prin activităţi de informare, formare şi educare în domeniul 
îngrijirii parentale şi protejării sănătăţii. 

În acest demers, am considerat că organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile 
publice sunt cei mai importanţi parteneri de dialog în identificarea nevoilor
sociale, stabilirea strategiei locale şi dimensionarea bugetului. Astfel, începând 
cu luna iunie 2015, au fost făcute primele demersuri de implicare a acestor 
actori prin crearea unei coaliţii de organizaţii non-profit din judeţul Giurgiu.
Prin intermediul acesteia, am reuşit să capitalizăm expertiza sectorului 
non-profit in favoarea beneficiarilor de servicii sociale la nivel regional.
Cartografierea furnizorilor de servicii sociale şi medicale sub forma unui Ghid 
Social este relevantă pentru activităţi de informare, advocacy sau lobby.” 

Wajiha Haris

Cuvânt înainte
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Coaliția Organizațiilor
non-profit din județul Giurgiu
Prin intermediul coaliţiei organizaţiilor non-profit din Judeţul 
Giurgiu ne propunem să investigăm şi să cartografiem 
serviciile sociale, educaţionale şi medicale şi să facem
demersuri de coalizare a tuturor organizaţiilor din judeţ
pentru a influenţa politicile publice din domeniul social şi a 
identifica surse de co-finanţare, contractare a serviciilor pe 
categorii de persoane aflate în dificultate.

Mai mult, se urmăreşte furnizarea de expertiză în domeniul 
sectorului socio-medical pentru consultarea în elaborarea, 
adoptarea şi implementarea politicilor sociale la nivel local şi 
judeţean. Valorile fundamentale comune care ne definesc se 
reflectă şi în activităţile pe care le derulăm pentru beneficiarii 
noştri:
•	       Păstrăm deschiderea şi transparenţa; 
•	  Lucrăm prin participare extinsă;
•	  Ne dezvoltăm având orientarea către oameni;
•	  Respectăm drepturile, cultura şi demnitatea tuturor                

persoanelor cu care lucrăm;
•	  Promovăm egalitatea de gen;
•	  Ne asigurăm că organizaţiile rămân fidele misiunii şi 

obiectivelor lor; 
•	  Promovăm voluntariatul şi implicarea activă 

voluntarului la toate nivelele; 
•	  Promovăm cooperarea, colaborarea mutuală şi 

legătura cu alte organizaţii cu preocupări similare; 
•	  Ne luptăm pentru asigurarea unor servicii excelente, 

eficiente şi efective;
•	            Evităm practicile discriminatorii;
•	            Respectăm individualitatea şi demnitatea 

beneficiarilor noştri.

La nivelul județului Giurgiu, activitatea de asistenţă socială şi 
protecție a copilului este coordonată de Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Giurgiu în 
cadrul căreia funcționează 4 centre de plasament cu o
capacitate de 350 locuri, 1 centru de zi cu o capacitate de 
30 locuri, 5 case de tip familial cu o capacitate de 59 locuri 
şi 1 complex de servicii sociale care are în subordine alte 6 
servicii. Există un număr foarte mic de servicii acreditate 
în judeţul Giurgiu (15) faţă de celelalte judeţe din regiunea 
Sud-Muntenia.

Dintre toate serviciile sociale acreditate din judeţul Giurgiu, 
doar 7 oferă servicii pentru copii cu vârste între 7-16 ani, 
restul fiind oferite adulţilor (9) sau copiilor cu vârste intre 0-3 
ani (5).

Nu există niciun serviciu acreditat pentru servicii de urgență 
socială și respectarea drepturilor sociale. Printre organizaţiile 
acreditate se află şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului (ca servicii acreditate se menţionează: 
Găzduire pe o perioadă determinată; Servicii de îngrijire 
social-medicală de natură medicală;  Servicii de recuperare şi 
reabilitare; Consiliere Psihologică; Promovare relații sociale 
(Socializare - Timp liber;  Reintegrare Familie;  Reintegrare 
Comunitate).

Adresa secretariatului Coaliţiei este:
Fundaţia Estuar, Str. 1 Decembrie 1918,

nr. 83, Giurgiu, jud Giurgiu



8 9

Serviciile sociale și medicale în România
Deşi în România, conform Barometrului Liderilor ONG 
(FDSC, 2010), cele mai multe organizaţii sunt implicate în 
furnizarea de servicii sociale, de educaţie sau de sănătate 
acreditate (aproape 44% dintre organizaţiile respondente la 
barometru), dar şi în furnizarea unor alte servicii de interes 
pentru comunitate, cum ar fi acţiunile pentru tineret sau
culturale (37,5%), nevoile ridicate ale beneficiarilor sunt
foarte puţin acoperite. 

Situaţia economică şi socială (naţională, europeană,
mondială), dinamica mediului de afaceri, mobilitatea,
transferabilitatea, provocările legate de mediu sau de
limitarea resurselor generează inechităţi profunde, diferenţele 
fiind foarte vizibile, în funcție de mediu. 

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau
ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde 
nevoilor sociale, precum şi celor speciale,
individuale, familiale sau de grup, în vederea 
depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi
combaterii riscului de excluziune socială, promovării 
incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

Cele mai adaptate par a fi în continuare ONGurile care se 
pliază cu mai multă uşurinţă la nevoile existente, care
folosesc experiența şi expertiza pentru a fi aproape de
beneficiari. Cerinţele ridicate, standardele existente pe hârtie 
(foarte înalte) nu pot fi acoperite de ONGuri întotdeauna, 
pentru că resursele lor sunt limitate, sursele de finanţare 
specifice domeniului social fiind afectate de politicile
europene (fiecare stat membru este obligat să asigure serviciile 
sociale necesare poporului său).

Asigurarea pentru fiecare persoană a unui standard minim 
decent de viaţă şi accesul la serviciile sociale fundamentale nu 
este doar o chestiune de coeziune socială ci şi una cu
implicaţii financiare, economice, etice şi morale. Asigurarea 
oportunităţilor pentru toţi este o provocare pentru toate
tipurile de organizaţii (publice sau private). Procedura de 
acreditare a unei organizaţii non-profit ca furnizor de
servicii sociale este conformă cu Legea nr. 197/2012 şi HG 
118/2014.

Dosarul de acreditare este compus din: 1 cerere tip de 
acreditare furnizor, Certificate de înscriere în Registrul
asociațiilor și fundațiilor, Statutul organizaţiei non-profit,
CV-ul unui asistent social angajat în cadrul organizaţiei 
non-profit, precum şi contractul individual de muncă/prestări 
servicii încheiat cu acesta, cu dovada din Revisal (pentru
contractele de muncă).

Dosarul se depune direct la registratura Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu sediul 
în București sau pot fi trimise prin poştă, cu confirmare de 
primire, în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise
numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu
mențiunea „Solicitare de acreditare furnizor”. 

Cererea de acreditare a furnizorului și documentele
justificative constituie dosarul de acreditare al furnizorului. 
La data depunerii sau transmiterii dosarului de acreditare al 
furnizorului, un formular al cererii de acreditare (fără
documentele justificative) se transmite pe adresa de e-mail a 
compartimentului de acreditare: acreditare@mmuncii.ro.
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Principalul efect al obținerii certificatului de acreditare,
conform articolul 53, punctul 3 al OG 68/2003 constă în 
faptul că finanțarea serviciilor sociale din sursele publice se 
face pe principiul concurenței şi al eficienței, toți furnizorii, 
fie publici sau privați având acces nediscriminatoriu la sursele 
de finanțare, cu condiția să fie acreditați.

Ulterior, potrivit Legii nr. 197/2012, furnizorii de servicii so-
ciale au obligaţia de a deţine certificat de acreditare şi licenţă 
de funcţionare pentru fiecare din serviciile pe care le acordă. 
Astfel, furnizorii care au obţinut certificatul de acreditare în 
baza Legii 197/2012 trebuie să solicite licenţa de funcţionare 
pentru serviciile administrate.

Procesul de licenţiere presupune verificarea respectării
standardelor minime de calitate – cerinţe minimale în
privinţa eficacităţii şi eficienţei activităţilor desfăşurate, în 
raport cu nevoile beneficiarilor, cu obiectivele asumate şi cu 
rezultatele aşteptate – în conformitate cu prevederile Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011.

Documente necesare în dosarul de acreditare
serviciu

•	 Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale 
(general);

•	 Extras de carte funciară pentru informare, valabil la data 
depunerii cererii; 

•	 Actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a 
serviciului social, după caz; 

•	 Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului 
social; 

•	 Autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz,       
documentul prevăzut în procedura în vigoar privind 
reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor 
cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei; 

•	 Autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care     
asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei; 

•	 Avizul PSI sau documentul prin care s-a solicitat avizul, 
înregistrat la instituţia deponentă;

•	 Certificat de înregistrare fiscală, numai în cazul serviciilor 
sociale cu personalitate juridică;

•	 Angajamentul furnizorului de a notifica Ministeul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor    
Vârstnice asupra oricăror modificări referitoare la           
serviciul social acreditat, intervenite după acordarea 
licenţei de funcţionare, completat după modelul prevăzut 
în anexa nr. 8;

•	 Convenţie de colaborare între furnizorul privat şi 
consiliul judeţean/consiliul local pe a cărui rază                          
administrativ-teritorială funcţionează serviciul social,    
numai pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei 
copilului, înfiinţate şi administrate de furnizorul privat, 
după caz.
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Furnizori de servicii medicale și
sociale din Județul Giurgiu

Instituţii publice:

•	 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia       
Copilului - Giurgiu

•	 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică-
Carpenişu

•	 Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupaţională Tantava
•	 Secţia de Psihiatrie Vadu Lat

Organizaţii non-profit:

•	 Fundaţia Scheherazade
•	 Fundația Estuar – Centrul Social Giurgiu
•	 Fundația Bethel
•	 Asociația Bolnavilor de Cancer şi Hepatită
•	 Asociația Licurici
•	 Fundația Bambini in emergenza
•	 Asociația copiilor cu handicap fizic din România - filiala 

Giurgiu
•	 Asociația Sfântul Stelian - Centrul de servicii sociale şi de 

bază „Sf. Stelian”
•	 Societatea de Oncologie Mama şi copilul 
•	 Societatea pacienţilor de diabet 

Fundația Scheherazade –
Centrul Social Comunitar Bucșani

Reprezentantul Legal: Wajiha Haris, Președinte
Adresa organizatiei: Str. Roma nr 38, Sector 1,   
                                 București
Adresă Centrul Social Comunitar: 
   Șos. Principală nr. 246, în cadrul Primăriei      
   Bucșani
Telefon: 0040 212 312 829
Email: office@fundatiascheherazade.ro
Website: www.fundatiascheherazade.ro
Anul inființării organizației: 2007

Domenii principale de activitate: 
Furnizare servicii sociale și educaționale, 
Justiție juvenilă, Sănătate.

Categorii de beneficiari care pot accesa serviciile 
organizației: solicitanți de azil și persoane cu o formă de 
protecție in România (copii, tineri și adulți); Copii cu vârste 
cuprinse între 4-18 ani aflaţi temporar în situaţii de criză, 
care trăiesc la nivelul sărăciei severe sau extreme (copii din 
mediul rural și centre de plasament, și familii asistate social); 
Tineri cu vârste cuprinse între 14-20 ani care se află în
situaţie de risc social, excludere sau marginalizare socială. 

Specialiști ai organizației: Nicoleta Grădinaru – Psiholog, 
Ion Dobre – Lucrător social, Emilia Radu și Andreea
Prisăcariu – Experți comunicare organizațională și PR,
managementul voluntarilor, educație non-formală.
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Misiunea Fundaţiei Scheherazade este aceea de a
ajuta copiii din toate mediile, indiferent de rasă,
religie sau sex, prin construirea de parteneriate
stabile şi durabile cu Guvernul, sectorul privat şi 
societatea civilă. Fundația Scheherazade se dedică 
îmbunătăţirii serviciilor medicale, promovarea
dreptului la viaţă şi susţinerea protecţiei copilului.

Proiectul major al Fundației Scheherazade a constat în
renovarea  Spitalului Marie Curie din Bucureşti, cel mai 
mare spital de copii din România. După 4 ani, Fundația 
Scheherazade a reuşit să colecteze de la donatori aproape 1,5 
milioane euro pentru a renova integral cele 6 etaje ale
spitalului.

Fundația Scheherazade, în parteneriat cu Fundaţia Estuar 
și Primăria Bucșani implementează in perioada 20.06.2014 
– 30.04.2016 proiectul: „Un drum în viaţă:  Bucşani – 
între Bucureşti şi Europa!”– Servicii sociale pentru 
copii şi tineri in mediul rural din Judetul Giurgiu”.
În cadrul proiectului am amenajat un Centru comunitar unde 
peste 350 de copii primesc îngrijire, consiliere, educația
necesară și sunt încurajați să devină cetăţeni activi ai
societăţii. 

Prin intermediul proiectului, dorim să reducem
marginalizarea si excluderea socială a copiilor, tinerilor din 
comuna care provin din familii foarte sărace printr-un pachet 
generos de servicii sociale, educaționale și de sănătate.

Fundaţia, în parteneriat cu Inspectoratul General pentru 
Imigrări (I.G.I.) și Direcția Generală de Asistență Socială 
București desfășoară proiectul  “Punţi către speranţă – 
acces la servicii sociale de calitate pentru solicitanţi 
de azil şi persoane cu o formă de protecţie în 
România”. 

Proiectul se desfășoară în perioada 01.05.2015 – 30.04.2016. 
Proiectul presupune dezvoltarea unui program integrat de 
servicii sociale care își propune să asigure un acces adecvat, 
corespunzător particularităților de grup și non-discriminativ 
pentru 150 de beneficiari, cu accent pe categorii cu 
vulnerabilitate dublă (copii instituționalizați, mame singure, 
bătrâni, persoane cu handicap, refugiați relocați).

Centru Social Comunitar din Bucșani, doreşte să
asigure serviciile de educaţie, integrare socială, recreere-
socializare, consiliere, orientare şcolară şi profesională pentru 
prevenirea fenomenului discriminatoriu la care este supus 
copilul şi tânărul din mediul rural aflat în dificultate.

Copiii au nevoie de un mediu stabil iar serviciile oferite
pentru ei şi familiile lor sunt planificate  să asigure
continuitate şi complementaritate, respectiv serviciile
disponibile pentru toate categoriile de vârstă între 4-20 ani. 
Creşterea nivelului de implicare a copiilor în luarea deciziilor 
care îi privesc atât în familie, cât şi în comunitate, este un 
rezultat aşteptat.

Centrul Social Comunitar contribuie şi la promovarea şi
îmbunătăţirea sănătăţii copiilor şi a familiilor acestora, la 
reducerea numărului de copii neşcolarizaţi şi care au
abandonat şcoala pe motive socio-economice, la creşterea 
capacităţii copiilor şi tinerilor de a lua decizii cu privire la 
orientarea şcolară şi profesională şi dezvoltarea unei cariere 
corespunzător calităţilor şi preferinţelor exprimate de aceştia. 
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Acesta are trei spaţii de lucru, fiecare în medie de 55 mp. Una 
dintre săli este destinată doar activităţilor educative pentru 
copii, restul având multiple destinaţii. Una dintre săli este 
folosită pentru servitul unor gustări calde, pentru activităţi 
recreative, creative, pentru evenimente diverse, întâlniri, etc. 
adică, va fi o sală multifuncţională.

Fiecare dintre spaţii sunt echipate cu mobilierul sau
echipamentele specifice funcţiilor alocate, şi ne referim la: 
loc pentru activităţi creative, recreative, educative, consiliere, 
dezvoltare abilităţi lucrative, chiar unele competenţe, lucru al 
echipei de specialişti, etc. Urmărim ca în cadrul Centrului şi 
formăm deprinderi şi să consolidăm valori, atitudinilor și
abilități  pro-sociale a copiilor şi tinerilor din familii
vulnerabile sau în situație de risc social.

Centrul Social Comunitar oferă  servicii complexe şi integrate 
care să ajute beneficiarii să dezvolte abilităţi de viață pentru 
reducerea riscului de excludere socială, asigurând astfel
prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor proveniţi 
din familii cu nivel de trai foarte scăzut într-un cadru în care 
beneficiază de protecţie şi ocrotire şi de premisele unei
dezvoltări psihosociale optime.

Pentru că nevoile beneficiarilor sunt diferite, am determinat 
mai multe categorii de servicii pentru care estimăm un număr 
de arii de dezvoltare.

Pentru acestea au fost implementate următoarele tipuri de 
activităţi: 

•	 Asistenţă psihosocială: activităţi de dezvoltare personală, 
de formare şi dezvoltare a deprinderilor de viaţă                                                                              
independentă, activităţi de consiliere suportivă;

•	 Explorarea potenţialului, managementul talentelor 
copiilor şi tinerilor care să se reflecte în diverse tipuri 
de activităţi, concursuri, acţiuni de cunoaştere, teste,          
activităţi pentru fiecare grupă de vârstă dar şi pentru 
toate grupele;

•	 Hrană. Acesta este un serviciu combinat de educaţie şi 
pentru sănătate;

•	 Menţinerea în şcoală şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare 
a copiilor care se află în situaţie de părăsire timpurie 
a școlii vom oferi educaţie informală şi non formală 
de tipul „Şcoală după şcoală”: Efectuarea asistată a 
temelor şcolare, pregătire şcolară suplimentară, activităţi 
ludice cu caracter educativ, activităţi de aprofundare 
a cunoștințelor, de remediere, recuperare școlară şi 
ameliorare a dificultăților în învăţare;

•	 Remediere comportamentală şi aptitudinală prin „Clubul 
bunelor maniere”, „Cercul cu poveşti” (nu numai cititul 
şi comentatul poveştilor, ci şi creatul poveştilor), „Cercul 
încrederii” pentru adolescenţi;

•	 Activităţi de educaţie tehnologică, plastică sau jocuri 
distractive, cu scopuri educative;

•	 Activităţile educative pentru dezvoltarea competenţelor 
în agricultură  au scopul de creşte interesul  şi de a creşte 
responsabilitatea acestora faţă de resursele mediului, 
dezvoltarea responsabilității ecologice la beneficiari;
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•	 Sprijin material din sfera: rechizite pentru şcoală, 
îmbrăcăminte, încălțăminte, etc. în funcţie de  nevoile 
identificate. Aceste acţiuni vor fi şi subiectul campaniilor 
de obținere de fonduri; 

•	 Activităţi care să arate beneficiile diversităţii pentru 
păstrarea identităţii etnice, pentru a învăţa să facă    
diferenţele şi să construiască relaţii de calitate, inclusiv 
organizarea de evenimente specifice fiecărei etnii;

•	 Activităţi de orientare în spaţii publice;
•	 Dezvoltarea de abilităţi sportive, insistând pe importanţa 

mişcării organizate, concursuri, competiţii;
•	 Şcoala de vară pentru copii, pentru a menţine legătura 

acestora cu şcoala;
•	 Cunoaşterea drepturilor, abilităţi de viaţă în comunitate 

acele abilităţi care permit unei persoane să se implice 
activ în comunitate şi să-şi manifeste calitatea de cetăţean: 
voluntariat, cunoaşterea structurilor autorităţilor locale;

•	 Activităţi medicale curativo-profilactice pentru 
menţinerea sănătăţii fizice în colectivitățile de copii şi 
tineri dar şi pentru igiena corporală şi igiena dentară 
individuală;

•	 Abilităţi de viață pentru menţinerea sănătăţii mintale şi 
dezvoltarea abilităţilor emoționale;

•	 Consiliere psihologică;
•	 Consiliere pentru orientare şi mediere profesională;
•	 Programe pentru formarea de abilităţi IT (curs acreditat) 

şi antreprenoriat.

Fundația Estuar - Centrul Social Giurgiu

Domenii principale de 
activitate: Servicii de consiliere 
psihiatrică, psihologică, juridică, 

socială și de informare în sănătatea mintală; sprijin pentru 
integrarea profesională; reintegrare în comunitate; Terapie 
ocupațională; Servicii de recuperare, reabilitare și reinserție 
socială; Instruire în domeniul sănătății mintale; Servicii 
locative; Consiliere la domiciliu; Advocacy și lobby.

Categorii de beneficiari care pot accesa serviciile 
organizației: Adulți cu probleme de sănătate mintală; adulți 
care se confruntă cu probleme temporare de adaptare și 
comunicare; familiile și prietenii persoanelor cu problem de 
sănătate mintală; specialiști in domenii ca: psihiatria, asistența 
socială, psihologia, dreptul; Reprezentanți ai autorităților 
locale și centrale. 

Specialiști ai organizației: Popescu Claudia Florina – 
Asistent social, Moncea Petronela – Consilier vocațional, 
Paladi Ioana – Psihiatru, Vladoi Livia –  coordonator centru.

Reprezentantul Legal: Amedeea Enache – Director
     Executiv
Adresa organizației: Centrul Social Giurgiu: 
     Str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, Giurgiu
Telefon: 0758 119 322
Email: office.giurgiu@estuar.org
Website: www.estuar.org
Anul inființării organizației: 1993

FUNDAŢIE CU ACTIVITATE 
ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII MINTALE

de

20 DE ANI
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Fundatia Estuar a fost fondată in septembrie 1993 de către 
Asociația Penumbra din Scoția și Liga Română de 
Sănătate Mintală și este prima organizație din România 
care a creat pentru adulții cu probleme de sănătate 
mintală o rețea de servicii de ingrijiri comunitare de zi și 
locative acreditate și recunoscute la nivel local, național și 
internațional.

Prin intermediul rețelei noastre de Centre Sociale din 
București, Giurgiu, Ploiești și Cluj oferim servicii în sănătate 
mintală. Misiunea Fundației Estuar este de a oferi 
opțiuni sociale și alternative adulților cu probleme 
de sănătate mintală, pentru reintegrarea lor in 
comunitatea românească.

Servicii oferite de către Fundaţia Estuar:

 1. Activități de consiliere psihologică 
Consilierea psihosocială reprezintă un proces terapeutic 
suportiv prin care beneficiarii sunt ajutați în deblocarea și 
consolidarea mecanismelor cognitive, emoționale, atitudinale 
și motivaționale în scopul reintegrării în societate.

 2. Activități de consiliere socială 
În această activitate se urmărește aflarea situației persoanei 
cu probleme de sănătate mintală, pentru integrarea/
reintegrarea în comunitate a fiecărui individ consiliat, precum 
și deprinderea unor mecanisme de identificare a soluțiilor 
în perioadele de dificultate ale acestora. De asemenea, 
consilierea socială vizează identificarea facilităților/serviciilor 
și accesarea tuturor drepturilor de care beneficiază persoanele 
cu probleme de sănătate mintală.

 3. Activități de consiliere juridică 
Consilierea juridică este un serviciu oferit de către un jurist și 
care se bazează pe ședințe regulate, săptămânale și gratuite 
prin care beneficiarii sunt ajutați să rezolve diferite probleme 
de ordin legal, să-și cunoască mai bine drepturile.

            4. Activități educative/instruire 
Ansamblu de activități care sporesc sau consolidează 
abilitățile cognitive și intelectuale ale beneficiarilor.

            5. Ședințe de suport individual/ grupuri de     
suport colectiv pentru beneficiari 
Sesiuni de management al unor situații problematice sau de 
criză pentru beneficiari.
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            6. Activități de consiliere psihiatrică 
Consilierea psihiatrică este un serviciu oferit de către 
un psihiatru, prin care beneficiarii sunt ajutați să fie mai 
informați, să învețe se gestioneze mai bine anumite probleme 
legate de manifestările bolii și de efectele medicației, să știe 
ce trebuie să facă în diferite situații, să-și recunoască semnele 
recăderilor, să fie ascultați de către un specialist, etc. Acest 
serviciu îi ajută să aibă mai mult controlul asupra bolii, să fie 
mai informații, să anticipeze și să ia decizii în ceea ce privește 
viața lor.
 
            7. Consiliere și orientare vocațională 
Acest serviciu include evaluarea vocațională a beneficiarilor. 
Există o serie de evaluări psihologice sau ale intelectului, 
care se fac pentru pentru beneficiari, însă acestora nu li s-a 
oferit o evaluare vocațională profesionistă, care să-i ajute la 
orientarea pe piața muncii.
  
 8. Activitate de job-club 
Acest serviciu reprezintă ansamblul de măsuri necesare 
pentru ca beneficiarii să poată găsi, obține și menține un loc 
de muncă, ca o condiție esențială în procesul reintegrării lor 
sociale.

            9. Reprezentare socială-sprijin în relațiile 
cu instituțiile statului și alte organizații 
Totalitatea acțiunilor formale prin care beneficiarii sunt 
asistați în relațiile lor cu instituțiile statutului sau alte 
organizații.

           10. Sprijin în relație cu personalul medical 
din spital sau Centrul de Sănătate Mintală 
Ansamblu de măsuri necesare pentru ca beneficiarii să aibă 
parte de o supervizare medicală și psihiatrică eficientă.

           11. Activități recreative 
Activitățile care îi ajută pe beneficiari să-și folosească timpul 
liber într-un mod plăcut și constructiv. Printre acestea 
enumerăm: plimbări în aer liber, audiții și cenaclu muzical, 
cenaclu literar, clubul Femina, clubul bărbaților, activități 
sportive, citirea presei și dezbaterea știrilor, jocuri de societate, 
sărbătorirea zilei beneficiarilor, vizionări de piese de teatru și 
filme.

Fundația Estuar este:

•	 Membru Mental Health Europe;
•	 Membru fondator FOND (Federaţia 

Organizaţiilor Neguvernamentale pentru 
Dezvoltare din România);

•	 Membru asociat al Comitetului 
Intersectorial de Coordonare în Sănătate 
Mentală;

•	 Membru Coaliţia pentru Bune Practici din 
România;

•	 Coaliţia ONG pentru Fonduri Structurale.
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Domenii principale de activitate: 
Fundația Bethel acordă următoarele 
servicii: găzduire pe perioadă
nedeterminată; asistență și îngrijire de 
tip familial; suport emoțional și după 
caz, consiliere psihologică; educare; 
socializare si petrecere a timpului liber; reintegrare familială 
și comunitară; orientare profesională.

Categorii de beneficiari care pot accesa serviciile 
organizației: Beneficiarii fundaţiei sunt copii şi tineri 
institutionalizaţi cu vârste cuprinse între 2-26 de ani. 

Specialiști ai organizației: Psiholog - Ioniţă Claudia 
Mădălina; Instructor de educaţie - Revenţa Rodica; Asistent 
social - Brăgădireanu Mădălina.

Fundația Bethel

Reprezentantul Legal: Rădulescu Marius Mihai
Adresa organizatiei: Str. George Coşbuc; 
                                 Nr. 6; Giurgiu
Telefon: 0246/ 216 159
Email: bethelfnd@yahoo.com
Anul inființării organizației: 2000

Asociația Bolnavilor de Cancer și
Hepatită (ABCH GIURGIU)

Domenii principale de activitate: Asociaţia Bolnavilor 
de Cancer şi Hepatită Giurgiu este axată pe promovarea 
atitudinii de sprijin, toleranţă şi compasiune față de pacienții 
cu cancer şi afecțiuni hepatice, apărarea drepturilor şi 
intereselor acestora.

Categorii de beneficiari care pot accesa serviciile 
organizației: Grupuri vulnerabile - Persoane bolnave de 
cancer

Specialiști ai organizației: Asociaţia Bolnavilor de Cancer 
şi Hepatita Giurgiu are contracte cu specialişti în domeniul 
consilierii psihologice, voluntari pregătiţi în acest domeniu, 
dar şi specialisti medicali pe care bolnavii cu cancer îi pot 
aborda.

Reprezentantul Legal: Crețu Georgiana
Adresa organizației: Sala de curs din incinta
               Liceului Teoretic Nicolae Cartojan,
               Str. 23 August, nr. 9, Giurgiu
Telefon: 0731 237 533
Email: abchgiurgiu@yahoo.ro
Website: www.abch.ro
Anul inființării organizației: 2011
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Asociația a luat ființă ca urmare a necesității de a asigura 
consiliere pentru pacienți, de a pune la dispoziția pacienților 
informații despre boală și despre tratamente, de a fi o 
interfaţă între pacient și organele decidente. De asemenea, 
ABCH Giurgiu realizează campanii de informare și 
sensibilizare pentru comunitatea giurgiuveană în ceea ce 
privește hepatita și problematică oncologică. 

În ultimii 3 ani ABCH-Gr a implementat proiecte locale, 
naționale și internaționale:
•	 2015: Proiectul «Grupul de Suport ABCH Giurgiu 

pentru Pacienții cu Cancer» - cofinanțat de Primăria 
Municipiului Giurgiu;

•	 2014: Proiectul “Grupul de Suport ABCH Giurgiu 
pentru Pacienții cu Cancer” cofinanțat de Primăria 
Municipiului Giurgiu; Proiectul „TABU?”; Proiectul 
“Sănătatea Reproducerii la Tinerii din Mediul 
Rural”; Proiectul „Realizarea unei rețele de 
parteneriat transfrontaliere de Centre pentru 
egalitate în drepturi a persoanelor cu handicap”.

ABCH-Gr. este afiliată: 
•	 European Cancer Pațient Coalition(ECPC) 

Bruxelles/Belgia;
•	 Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer 

(FABC)/România;
•	 Alianța Pacienților Cronici din România 

(APCR)/România;
•	 Asociația Pacienţilor cu Afecțiuni 

Hepatice(APAH)/România.
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Asociația Licurici

Domenii principale de activitate: informare medicală; 
consiliere psihosocială şi de suport pentru beneficiari; 
orientare socio-profesională; consiliere, informare şi 
îndrumare cu privire la drepturile şi obligaţiile legale; 
asistenţă în relaţia cu autorităţile; activităţi recreativ – 
educaţionale; educaţie între egali, distribuire de materiale 
informative şi materiale de protecţie.

Categorii de beneficiari care pot accesa serviciile 
organizației: Persoane seropozitive. 

Specialiști ai organizației: Niculae Casandra – Preşedinte 
al asociaţiei.

Asociaţia Licurici a luat fiinţă la data de 27 iulie 1997 
cu sprijinul Fundaţiei „Terre des hommes” din Elveţia, 
are în evidenţa un număr de 60 de beneficiary (persoane 
seropozitive) având ca scop promovarea şi apărarea 
drepturilor persoanelor infectate HIV/SIDA precum şi 
îmbunătatirea calitatii vietii persoanelor seropozitive. 
Asociaţia “Licurici” îşi propune prin toate acţiunile pe care 
le face să sprijine drepturile şi libertăţile persoanelor infectate 
cu HIV/SIDA, precum şi ale familiilor din care acestea fac 
parte.

Reprezentantul Legal: Niculae Casandra
Adresa organizației: Str. 1 Decembrie 1918, 
                                 nr. 83, et. 3, Giurgiu
Telefon: 0761 072 955/ 0735 853 582
Email: niculae.casandra@yahoo.com
Website: asociatia.licurici@facebook.com
Anul inființării organizației: 2007

Fundația Bambini in Emergenza

Domenii principale de activitate: Asistenţă şi îngrijire 
copii în centru de primire în regim de urgenţă, case de tip 
familial sau la asistent maternal profesionist; Protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului; Servicii de tip rezidenţial şi 
familial pentru copii abandonaţi fără dizabilităţi sau afectaţi 
de infecţia cu HIV.

Categorii de beneficiari care pot accesa serviciile 
organizației: copii abandonati sau lipsiţi de îngrijirea 
părinţilor.

Specialiști ai organizației: Silvia Saini Damato, 
Preşedinte, biolog/fiziopatologie
(silvia.saini@bambiniinemergenza.org); Constanta-
Mihaela Stanescu, coord.servicii sociale/psiholog (tania.
stanescu@bambiniinemergenza.ro) ; Valentina Cardas, 
asistent social (valentina.cardas@bambiniinemergenza.
ro); Adriana Miclaus, asistent medical (adriana.miclaus@
bambiniinemergenza.ro); Oana-Anita Corpaci, educator 
Montessori (ocorpaci@yahoo.com)

Reprezentantul Legal: Silvia Saini Damato 
Adresa organizatiei: Centrul Pilot Andreea Damato,
                                 Str. Intrarea Spitalului Nr. 642,
                                 loc. Singureni, jud. Giurgiu
Telefon: 0722 392 234
Fax: 0246 234 234
Email: fundatia@bambiniinemergenza.ro
Website: www.bambiniinemergenza.org
Anul inființării organizației: 1997
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Fundaţia Bambini in Emergenza a fost înfinţată în anul 1997 
de cunoscutul jurnalist italian Mino Damato şi îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul apărării şi promovării drepturilor 
copiilor prin oferirea de îngrijirire, asistenţă şi primire în 
regim de urgenţă în favoarea copiilor abandonaţi şi/sau 
infectaţi cu virusul HIV.

Serviciile de tip familial sunt organizate în judeţul Giurgiu 
unde Fundaţia are sediul legal şi se adresează copiilor în 
dificultate proveniţi din judeţele Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi 
sectoare ale municipiului Bucureşti.

Origine şi istoric: În anul 1990, ziaristul Mino Damato 
a cunoscut-o pe Andreea, o fetiţă româncă abandonată şi 
bolnavă de SIDA internată într-unul din cele două Pavilioane 
pentru HIV pediatric ale Spitalului V. Babeș din Bucureşti. 
Cu ocazia întâlnirii cu Andreea (care ulterior a devenit fiica 
sa), Damato a avut posibilitatea de a vedea condiţiile inumane 
în care se aflau copiii internaţi în cele două Pavilioane. În 
perioada 1990 - 1994 Damato a organizat trimiteri periodice 
de bani, alimente, medicamente, integratori alimentari, 
îmbrăcăminte, jucării, material medical de unică folosinţă, 
echipamente şi aparate medicale în favoarea copiilor 
internaţi în cele două Pavilioane, cu speranţa de a le ameliora 
condiţiile de viaţă şi sănătate. În scopul acordării unui ajutor 
cât mai concret Mino Damato a decis să se implice în mod 
direct şi a înfiinţat Fundaţia Bambini in Emergenza.
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Astfel, în perioada 1995-2002 „Bambini in Emergenza” 
a pus bazele unor servicii complexe care să ofere copiilor 
toate condiţiile pentru recuperare în dezvoltare şi sănătate, 
îngrijire, educaţie, la cele mai înalte standarde calitative: 

•	 A restructurat cele două Pavilioane pentru HIV pediatric, 
Casa Andreea şi Casa Doru, în cadrul Spitalului V. Babeș 
din Bucureşti;

•	 A creat Centrul Pilot Andreea Damato, la 40 de 
kilometri de Bucureşti în localitatea Singureni (Jud. 
Giurgiu) alcătuit din 7 case familiale, o Biserică, un 
centru de coordonare, un laborator de analize, un    
cabinet stomatologic, ambulatorii de dermatologie, 
otorinolaringologie şi fizioterapie; 

•	 A creat o Şcoală şi Ambasada Drepturilor Copilului 
în Singureni. În prezent Astăzi, Fundaţia Bambini 
in Emergenza oferă în cadrul proiectului Centrul Pilot 
Andreea Damato servicii de protecţie socială pentru 
copii lipsiţi de ocrotirea propriilor părinţi afectati de 
infecţia cu HIV, copii expuşi perinatal la riscul infecţiei 
cu HIV, HBV, VHC şi consum de droguri sau copii fără 
dizabilităţi abandonaţi în maternităţi, respectiv: 

       - Asistenţă şi îngrijire în casele de tip familial. În aproape      
         20 de ani de activitate aici au fost îngrijiţi un număr de  
         peste 150 copii; 
      - Asistenţă şi îngrijire la asistenţi maternali profesionişti.   
         În prezent oferim îngrijire pentru 14 copii în familii de  
         asistenţi maternali.

Asociaţia copiilor cu handicap fizic
din România - filiala Giurgiu

Domenii principale de activitate: Identificare şi evaluare 
beneficiar, informare în domeniu, Consiliere psihologică, 
Servicii de îngrijire non-medicală, Servicii de recuperare şi 
reabilitare, socializare, economie socială.

Categorii de beneficiari care pot accesa serviciile 
organizației: Copii 7-18 ani, Tineri 18-26 ani, Adulţi; copii 
cu dizabilităţi fizice, aparţinătorii copiilor cu dizabilităţi fizice, 
persoane adulte/copii cu probleme mentale, aparţinătorii 
persoanelor adulte/copii cu probleme mentale, persoane cu 
autism.

Specialiști ai organizației: Pârjolea Alin – Asistent social 
(0760 500 107).

Reprezentantul Legal: Tudor Ionela
Adresa organizatiei: Str. 1 Decembrie 1918,
                                 nr. 83, Giurgiu
Telefon: 0727 843 380
Email: aschfgiurgiu@yahoo.com
Website: www.aschfr.ro
Anul inființării organizației: 2003
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ASCHF-R, filiala Giurgiu este o organizaţie de părinţi care 
au în îngrijire copii şi tineri cu dizabilităţi fizice şi associate. 
Scopul asociaţiei este de a îmbunătăţi condiţiile de 
viaţă a familiilor şi copiilor/ tinerilor, socializare şi 
întreţinere a stării de sănătate. 

Activităţi ale Asociaţiei copiilor cu handicap fizic din 
România – Filiala Giurgiu:

•	 Tabăra de vară – obţinerea unei noi sponsorizări de la 
Consiliul local pentru organizarea unei tabere de vară 
pentru un grup de copii în număr de 10 şi însoţitorii 
acestora;

•	 ‘’Minte sănătoasă într-un corp sănătos’’- activităţi 
de recuperare în sala de kinetoterapie amenajată, 
precum şi întâlniri lunare cu un psiholog voluntar, cu alţi 
specialişti şi voluntari (medici, preoţi etc.);

•	 ‘’Împreună suntem mai puternici’’ - întâlniri 
bilunare ale tinerilor şi copiilor organizatiei cu copii şi 
tineri din licee, şcoli;

•	 Sărbătorirea principalelor sărbători din an - 8 martie, 1 
iunie, Paşte, Crăciun, Ziua solidarităţii cu persoane cu 
dizabilităţi, zile de naştere, etc;

•	 Informare legislativă a membrilor prin întâlniri lunare;
•	 Participare activă - conştientizarea membrilor organizaţiei 

pentru însemnătatea statutului de voluntar în vederea 
bunei desfăşurări a funcţionării acesteia;

•	 Continuarea proiectului ‘’Clubul tinerilor speciali’’.

Asociaţia Sfântul Stelian - Centrul
de servicii sociale şi de bază „Sf. Stelian”

Domenii principale 
de activitate: Unităţi de 
asistenţă socială.

Categorii de 
beneficiari care pot 
accesa serviciile 
organizației: Copii cu 
vârste intre 0-18.

Specialiști ai 
organizației: Arambașa 
Mădălina - Manager 
proiect (arambasa.
madalina@yahoo.
com/ 0730003852); 
Dimofte Gabriela - manager proiect (doramarinescu@yahoo.
com/0730003849); Mihai Georgescu - asistent proiect; 
Paraschiv Cristiana - asistent social; Neagu Ionel - instructor/
educator; Istrate Violeta - instructor/educator; Neagu 
Georgeta - instructor/educator; Surlică Mariana-instructor/
educator; Elena Şerban- psiholog.

Reprezentantul Legal: Irina Drăgoi
Adresa organizatiei: Strada Principală nr.10,
                                 comuna Greaca, jud. Giurgiu
Telefon: 021 335 98 80
Email: sfs@rdsmail.ro
Website: www.sfstelian.org
Anul inființării organizației: 1993
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Asociația Sfântul Stelian a fost creată în anul 1993 și 
acreditată de către Stat pentru a furniza servicii sociale către 
următoarele categorii defavorizate: copii ai străzii, copii 
abandonați și copii din familii sărace, tineri defavorizați, 
familii în risc sau în situație de excluziune socială, bătrâni 
singuri și bolnavi.

Misiunea Asociației este reprezentată de 
îmbunătățirea calității vieții categoriilor defavorizate 
(copii,tineri, familii, vârstnici) și integrarea lor 
socială.

Viziunea care ghidează proiectele Asociației este aceea a unei 
lumi fără excluziune socială, în care oamenii să fie solidari și 
responsabili în relație unii cu alții.

Principalele obiective privind beneficiarii țin de:

•	 integrarea socială a copiilor străzii;
•	 prevenirea abandonului școlar și a instituționalizării 

copiilor din familii sărace;
•	 prevenirea în istitutionalizarii vârstnicilor;
•	 obținerea autonomiei sociale a familiilor;
•	 prevenirea și combaterea violenței familiale și a abuzului 

asupra copilului;
•	 calificarea profesională și reintegrarea în câmpul muncii 

pentru tinerii defavorizați;
•	 dezinstituționalizarea copiilor din centrele de plasament și 

oferirea de alternative familial.

Societatea de Oncologie “Mama şi copilul”

Domenii principale de activitate: Identificare și evaluare 
beneficiar, susţinerea intereselor pacienţilor cu afecţiuni 
cronice, identifică şi sprijină financiar şi psihologic pacienţii; 
susţinerea de programe de prevenţie şi depistarea timpuri 
a bolilor cronice; organizarea de acţiuni caritabile pentru 
înfăpturirea scopului Societăţii de Oncologie şi sprijinirea 
părinţilor lipsiţi de resurse financiare care au copii care 
suferă de boli cronice; identificarea împreună cu şcolile şi 
comunităţile de rromi a persoanelor cu boli cronice.  

Categorii de beneficiari care pot accesa serviciile 
organizației: Persoane bolnave de cancer.

Reprezentantul Legal: Costache George
Adresa organizatiei: Bld.Daciei Bl. A1,Sc B, Ap.15,
                                 Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu
Telefon: 0736 322 432
Email: oncologie_mamasicopilul@yahoo.ro
Anul inființării organizației: 2015
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Societatea Pacienţilor cu Diabet

Domenii principale de activitate: Identificare și evaluare 
beneficiar, susţinerea intereselor pacienţilor cu diabet, 
identifică şi sprijină financiar şi psihologic pacienţii; susţinerea 
de programe de prevenţie şi depistarea timpuri a diabetului; 
organizarea de acţiuni caritabile pentru înfăpturirea scopului 
Societăţii Pacienţilor cu Diabet şi sprijinirea părinţilor lipsiţi 
de resurse financiare care au copii care suferă de diabet; 
identificarea împreună cu şcolile şi comunităţile de rromi a 
persoanelor cu diabet.  

Categorii de beneficiari care pot accesa serviciile 
organizației: Familii / Persoane bolnave de diabet.

Reprezentantul Legal: Costache Alina-Andreea
Adresa organizatiei: Bld.Daciei Bl. A1,Sc B,Ap.15,
                                 Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu
Telefon: 0736 322 432/ 0764 928 075
Email: oncologie_mamasicopilul@yahoo.ro
Anul inființării organizației: 2016

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului – Giurgiu

Domenii principale de activitate: Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Giurgiu funcţionează 
ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, 
în subordinea Consiliului Local Giurgiu ce are rolul de a 
identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii 
din domeniul protecţiei.
 
Categorii de beneficiari care pot accesa serviciile 
organizației: copii, familii, persoane singure, persoane 
vârstnice, persoane cu handicap, oricare persoane aflate în 
nevoie.

Adresa organizatiei: Șos. Alexandriei nr. 7-9, Giurgiu
Telefon: 0246 214 011
Website: www.dgaspcgr.ro



42 43

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială - Ministerul Muncii
Familiei şi Protecţiei Sociale

Domenii principale de activitate: aplică legislaţia 
privind acordarea şi plata prestaţiilor sociale, precum şi 
a programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale 
derulate de acestea; fundamentează şi propune Agenţiei 
proiectul bugetului de funcţionare, bugetului pentru 
plata prestaţiilor sociale, precum şi proiectul bugetului 
pentru implementarea programelor de finanţare în 
domeniul asistenţei sociale; propun Agenţiei indicatorii 
de fundamentare ai bugetului pentru plata prestaţiilor 
sociale şi pentru implementarea programelor de finanţare 
în domeniul asistenţei sociale; administrează bugetul de 
funcţionare, bugetul pentru plata prestaţiilor sociale, precum 
şi bugetul pentru implementarea programelor de finanţare în 
domeniul asistenţei sociale; verifică îndeplinirea condiţiilor 
de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestaţii 
sociale; stabilesc dreptul la prestaţii sociale şi efectuează plata 
acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi prestaţiile 
sociale acordate.

Director executive: Consilier gr. I.A.
Adresa organizatiei: Str. Independenţei, Bloc 106,
                                 Mezanin
Telefon: 0246 212 143/ 0246 212 273
Email: ajps_giurgiu@prestatiisociale.ro
Website: www.dgaspcgr.ro

Alocaţii acordate de către Agenţia Judeţeană pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială:

•	 Alocaţia de stat pentru copii (0-18 ani şi peste 18 ani, 
dacă urmeaza cursurile liceale sau profesionale);

•	 Alocaţii pentru plasament familial;
•	 Alocaţia lunară de hrană pentru copiii infectaţi cu HIV/

SIDA;
•	 Alocaţia pentru susţinerea familiilor monoparentale;
•	 Alocaţia pentru nou - născuţi.

Îndemnizaţii acordate de către Agenţia Judeţeană 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială:

•	 Îndemnizaţii pentru creşterea copilului (0-2, respectiv 3 
ani);

•	 Stimulentul acordat beneficiarilor îndemnizaţiei care se 
întorc la locul de muncă;

•	 Îndemnizaţia lunară pentru adulţii cu handicap grav şi 
accentuat;

•	 Bugetul complementar lunar pentru adulţii cu handicap 
grav, accentuat şi mediu;

•	 Îndemnizaţia pentru plata însoţitorului adulţilor 
nevăzători cu handicap grav;

•	 Îndemnizaţia lunară de hrană pentru copiii şi adulţii 
infectaţi cu HIV/SIDA;

•	 Drepturile prevăzute la art.12 alin.1, lit.b, e-g şi alin.2 
din Legea nr.448/2006 privind protectia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 
completările ulterioare.
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Ajutoare acordate de către AJPS:

•	 Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, 
gaze naturale, lemne, cărbune, combustibili     petrolieri;

•	 Ajutor suplimentar acordat familiilor şi persoanelor 
singure cu venituri reduse care utilizează pentru    
încălzirea locuinţei gaze naturale;

•	 Ajutor rambursabil pentru refugiaţi.

Alte forme de sprijin acordate de către AJPS:

•	 Sprijin financiar pentru întemeierea unei familii;
•	 Trusoul pentru nou - născuţi;
•	 Contribuţia la asigurări de sănătate.

Descrierea programului
Fondul ONG în România
Sprijinul acordat societății civile a fost una dintre prioritățile 
cheie ale granturilor Spațiului Economic European (SEE) 
2009-2014, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, 
așa cum se precizează în Memorandum-ul de Înțelegere cu 
România privind implementarea granturilor SEE 2009-2014.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu 
partenerii săi, Fundația pentru Parteneriat și  Centrul de 
Resurse pentru Comunitățile de Romi, a fost Operatorul 
Fondului în România, fiind desemnată să implementeze 
Programul pentru Organizaţii Neguvernamentale.

Obiectivul general al Fondului ONG în România 
l-a reprezentat “sprijinirea dezvoltării societății civile și 
consolidarea contribuției la justiția socială, democrație și 
dezvoltare durabilă” și trebuia să contribuie la obiectivele 
generale ale Mecanismul Financiar al SEE de a reduce 
disparitățile economice și sociale în Spațiul Economic 
European și să întărească relațiile bilaterale între România și 
statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Programul a contribuit la o mai bună guvernare în România 
prin încurajarea participării active a cetățenilor, printr-o 
implicare sporită şi eficace a ONG-urilor în dezbaterea pe 
marginea politicilor publice și prin măsuri specific, precum 
cele care vizează corupția și statul de drept.  
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Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizaţii 
nonguvernamentale şi nonprofit, înfiinţate legal şi cu sediul în 
România, organizate şi conduse conform legislaţiei româneşti 
în vigoare cu privire la organizaţiile neguvernamentale, 
respectiv asociaţii, fundaţii, federații constituite conform 
prevederilor OG nr.26/2000 sau Legii nr. 21/1924 privind 
asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările 
ulterioare. Solicitanții eligibili sunt independenți de guvern 
şi alte autorităţi publice locale, regionale şi naţionale, de 
entitățile cu scop lucrativ și de partidele politice

Ghidul Solicitanților și anexele specifice pentru Apel pentru 
Cereri de finanțare au fost disponibile online, pe pagina de 
internet a Programului: www.fondong.fdsc.ro.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) - 
este lider de parteneriat; FDSC administrează Componenta 1. 
Implicare, Sub-componenta 2.2. Lupta împotriva inegalităților 

sociale, sărăciei și excluderii, Componenta 4. Bunăstare și servicii 
sociale, Componenta 5. Dezvoltarea capacității ONG-urilor. Rețele 

și Coaliții și Fondul pentru Relații Bilaterale.

Adresă: Bulevardul Nerva Traian, nr.21, Sector 3,   
             Bucuresti, România

Telefon: +4021 310 01 81 / Fax: +4021 310 01 80
E-mail: fondong@fdsc.ro

Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) 
- administrează Sub-componenta 2.1. Dezvoltarea comunităților 

rurale interetnice.

Adresă: Strada Tebei, nr.21, 400305 Cluj Napoca,  
             județul Cluj, România

Telefon: +40264 420 474 / Fax: +40264 420 470
E-mail: rural@romacenter.ro

Fundația pentru Parteneriat - administrează Componenta 3. 
Dezvoltare durabilă

Adresă: Strada Arsenalului nr.13, 530120
             Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, România

Telefon: +40266 310 678 / Fax: +0266 310 678
E-mail: environment@repf.ro
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Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG România
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.


