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PROIECTE DERULATE 
 

 

 

1997- 

1998 

Centrul de Pedagogie Curativa si Educatie Speciala pentru copii si adolescenti cu 

nevoi speciale 

Obiective - Integrarea sociala si educationala a copiilor cu deficiente mintale severe 

 

 

 
Rezultate 

- incluziunea educationala intr-un program zilnic a 14 copii si adolescenti cu 

deficiente mentale severe 

- acces la terapii specifice si personal calificat 

- creerea unor deprinderi de autoservire si comunicare cu mediu social 

- pregatire prescolara si includere in invatamant a 4 copii 

- crearea unui model alternativ la institutionalizare “Centru de zi” – singurul din 

oras. 

- implicarea voluntara a parintilor 

- atragerea atentiei autoritatilor 

- sensibilizarea comunitatii cu privire la nevoile reale ale copiilor cu dizabilitati 

mentale severe. 

- frecventarea centrului de un numar de 18 de copii si adolescenti din care 4 au 

fost integrati scolar. 

Parteneri 
- Scoala Speciala de Fete 

- Consiliul Local Municipal Braila 

Finantator 
- Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile - fonduri PHARE 

- Organizatia RADDA BARNEN – Suedia 

 

 

 
 

1998- 

2003 
Centrul de Zi “IRIS 

Obiective - Integrarea educationala a copiilor cu cerinte educative speciale 

Rezultate - incluziunea educationala intr-un program zilnic a 14 copii si adolescenti cu 

deficiente mentale severe. 

- acces la terapii specifice si personal calificat 

- dezvoltarea capacitatii de comunicare si a orizontului perceptiv 

- cresterea indemanarii, sigurantei in miscari si actiuni, dezvoltarea atentiei, a 

aptitudinilor perceptive - motrice 

Parteneri 
- Scoala Speciala de Fete 

- Consiliul Local Municipal Braila 

Finantator - Organizatia RADDA BARNEN – Suedia 
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1999- 

2000 

Integrare Scolara 

 
Obiective 

- integrarea educationala a copiilor cu cerinte educative speciale 

- modificarea atitudinii personalului didactic fata de incluziunea scolara a copiilor 

cu deficiente mintale severe 

- exercitarea dreptului la educatie a copiilor cu cerinte educative speciale intr-un 

mediu educativ adaptat posibilitatilor si nevoilor lor. 

 

 
Rezultate 

- incluziunea scolara intr-un program zilnic a 4 copii cu deficiente mentale 

severe. 

- incluziunea scolara in program redus 3 zile / saptamana a 8 adolescenti cu 

handicap mental sever. 

- acces la terapii specifice si personal calificat 

- grad crescut de acceptare in randul populatiei scolare. 

Parteneri 
- Scoala Speciala de Fete 

- Consiliul Local Municipal Braila 

 

Finantator 

- Organizatia RADDA BARNEN – Suedia 

- Fundatia SIROIS (OPEN HAND) 

- Sindicatul Invatamant Braila. 

 

 
 

1996- 

prezent 

INFO (informare, mediatizare si fund-raising) 

Obiective 
- informare la toate nivelele (persoana cu handicap, comunitate, familie) asupra 

problematicii handicapului si a programelor derulate de catre organizatie 

- strangerea de fonduri in vederea asigurarii continuitatii programelor organizatiei 

 
 

Rezultate 

- distribuirea de pliante, reviste, fluturasi promotionali, brosuri 

- realizarea de campanii media (articole de presa, emisiuni radio, emisiuni tv- 

locale) 

- consilierea familiei persoanelor cu deficienta mentala 

- organizarea de conferinte si mese rotunde pentru stabilirea de strategii 

- organizarea de campanii publice de strangere de fonduri anual, cu ocazia 

sarbatorilor de craciun (serate de caritate, spectacole, urna mobila, distribuire materiale 

de prezentare ) 

- cresterea gradului de credibilitate in comunitate la nivelul cetatenilor si a 

institutiilor / autoritatilor publice locale 

 
 

Parteneri 

Consiliul Local Municipal Braila: acord pentru instalarea unui stand de prezentare / 

promovare in spatial public, Mass media locala (radio, ziare, tv locala): aparitii media 

si promovarea imaginii organizatiei, Colegiul Sanitar “Ana Aslan, Colegiul Tehnic 

“Edmond Nicolau”,Colegiul National Nicolae Balcescu, Liceul Teoretic Mihail 

Sebastian – furnizare de resurse umane voluntare. 
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2001- 

2002 

SALT—sevicii eficiente pentru dezvoltarea managementului organizational 

Obiective 
- dezvoltarea unor servicii eficiente pentru optimizarea managementului 

organizational 

Rezultate - crearea unui birou executiv 

- crearea unei baze de date 

- cresterea numarului de beneficiari 

- dezvoltarea voluntariatului 

- schimbarea mentalitatii comunitatii 

- intarirea capacitatii organizationale 

Parteneri 
- Grup Scolar Sanitar “Ana Aslan” - furnizare resurse umane voluntare 

- Grup Scolar “Edmond Nicolau” - furnizare resurse umane voluntare 

Finantator - Fundatia Principesa Margareta a Romaniei – 3000$ 

 

 

2001- 

2002 

SMILE PINOCHIO! 

 
Obiective 

- extinderea activitatii de terapie ocupationala in cadrul centrului de zi prin 

infiintarea unei grupe de copii cu varste mai mici de 12 ani cu deficiente mentale 

severe (pregatire prescolara) 

- consilierea membrilor pe teme din urmatoarele domenii: juridic, medical, 

psihologic, servicii asistenta sociala 

 

Rezultate 

- crearea unei baze educationale pentru copiii sub 12 ani in vederea incluziunii 

scolare 

- dezvoltarea capacitatii de comunicare cu mediul social, cresterea autonomiei 

personale 

- cresterea gradului de informare al membrilor 

Parteneri 
- Grup Scolar Sanitar “Ana Aslan” 

- Spitalul Sf. Pantelimon, Braila – Sectia Psihiatrie 

Finantator - SMILE ROMANIA APPEAL – 3837$ 

 

 

2002- 

prezent 

SUBVENTIE DE LA BUGETUL DE STAT IN BAZA LEGII 34 / 1998 

 
 

Obiective 

- identificarea si evaluarea nevoilor persoanelor cu handicap si ale familiilor 

acestora 

- intocmirea programelor de asistenta in centru si la domiciliu 

- acordarea de consultanta specializata 

- acordarea unui sprijin material (pachet lunar de alimente) pentru beneficiarii 

proiectului 
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Rezultate 
- cresterea calitatii vietii beneficiarilor 

- ameliorarea nivelului de trai pentru 20 persoane si familiile acestora 

- personal instruit in asistenta sociala si recuperatorie a persoanelor cu nevoi 

speciale 

- cresterea profesionalismului in domeniul asistentei sociale 

Parteneri - Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala, Braila 

  - Ministerul Municii, Solidaritatii Sociale si Familiei 

 
Finantator 

Bugetul de Stat: 120 000 000 lei (2002), 120 000 000 lei (2003), 120 000 000 lei 

(2004), 96 000 000 lei (2005), 12 000 ron (2006), 21 360 (2007), 21 323 (2008), 37 

200 (2009), 27 225 ron (2010), 42 000 (2011), 42 000 (2012), 38 100 (2013), 54 600 

(2014), 30 465 (2015) 

 
 

2002 ASIST- Asistenta Speciala si Integrare Sociala pentru Tinerii cu handicap 

 

 
Obiective 

- infiintarea unui centru de abilitare pentru trai independent in vederea 

deprinderilor de trai independent pentru tinerii cu dizabilitati 

- dezvoltarea voluntariatului prin crearea si instruirea unei echipe de voluntari 

(organizarea pe perioada a 6 luni a unui curs de voluntariat) 

- organizarea de campanii de informare, educare la nivelul comunitatii, campanii de 

strangere de fonduri 

- imbunatatirea managementului organizational 

 

 

Rezultate 

- cresterea autonomiei personale, formarea deprinderilor de viata independenta 

(imbracat-dezbracat, igiena corporala si ambientala, servirea mesei, etc) a increderii 

in valorile proprii si a puterii de decizie 

- dezvoltarea autonomiei personale 

- cresterea calitatii vietii copiilor defavorizati 

- recuperare si activitate instructiv-educativ vizibil imbunatatite datorita dotarilor prin 

diversificarea activitatilor puse la dispozitia beneficiarilor 

- cresterea gradului de coeziune si responsabilitate in jurul persoanei cu nevoi 

speciale 

- schimbarea in bine a mentalitatii comunitatii in sensul acceptarii persoanelor cu 

handicap mental ca cetatean cu drepturi si indatoriri egale 

- dezvoltarea si imbunatatirea relatiilor de colaborare cu autoritatile publice locale 

 

Parteneri 

- Consiliul Local Municipal Braila 

- Grup Scolar Sanitar “Ana Aslan” - furnizare resurse umane voluntare 

- Grup Scolar “Edmond Nicolau” - furnizare resurse umane voluntare 

Finantator - Delegatia Comisiei Europene in Romania – fonduri PHARE – 32.103 Euro 

 

 

 
 

2002 - SINCRON – CONSTRUCTIE DE ECHIPE 

Obiective - eficientizarea muncii in echipa 

- cresterea comunicarii interne si externe 
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Rezultate 

- cresterea gradului de comunicare interna si externa 

- membri informati si activi 

- realizarea unui set de reguli, proceduri de lucru in cadrul organizatiei 

- promovarea voluntariatului 

- schimb de experienta intre organizatii de profil din tara 

Parteneri - Grup Scolar Sanitar “Ana Aslan” 

Finantator - Fundatia Principesa Margareta a Romaniei – 8000 Euro 

 

 

2002 CIVIC-ACTIV 

Obiective - diseminarea reversibila a informatiei de la si catre persoana cu nevoi speciale 

- angajarea voluntara a cetatenilor in diminuarea marginalizarii persoanelor cu nevoi 

speciale 

Rezultate - mediu comunitar educat cu disponibilitate de acceptare a persoanelor cu nevoi 

speciale 

- membri informati activi si responsabili 

- dezvoltarea de resurse umane ale organizatiei 

- promovarea voluntariatului 

Parteneri - Grup Scolar Sanitar “Ana Aslan” 

- Televiziunea locala Mega TV 

- Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap 

Finantator - Biroul Bancii Mondiale in Romania – 6000 $ 

 

 

2002 
EUROACCES- Aceasta este Calea! 

Obiective 
- adaptarea unor modele de succes, din tari ue ce promoveaza incluziunea sociala, 

educationala si profesionala a persoanelor cu nevoi speciale 

- 

Rezultate - dezvoltarea unui flux informatic intern si extern 

- imbunatatirea imaginii persoanelor cu nevoi speciale prin promovarea 

succesului modelului german de integrare si acceptare 

- cresterea capacitatii institutionale si operationale ale organizatiei 

Parteneri 
- Organizatia CHRISTOPHORUS WERK, Erfurt, Gemania 

- Organizatia MALTESSER HILFSDIENDST e.V, Erfurt, Germania 

Finantator - Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile - fonduri PHARE – 3468$ 

 

 

2002- 

2003 

Formare de Formatori 

Obiective - Integrarea socio-educationala a copiilor si adultilor cu dizabilitati mintale severe 

/ asociate in comunitatea locala 
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Rezultate  

Instruire logopedica si educationala din partea unui consultant logoped pentru: 

- 4 angajati ai organizatieiparinti ai celor 

- 14 beneficiari cu deficiente mintale severe 

- 5 voluntari (elevi ai Grupului Scolar Sanitar “Ana Aslan”) – profilul medico-social 

Parteneri - CORPUL PACII, ROMANIA 

Finantator - Corpul Pacii Romania – 1940$ 

 

2002- 

2003 

Centru de Consiliere pentru Copil si Familie 

 

Obiective 

- integrarea socio-educationala a copiilor cu dizabilitati mintale /asociate prin 

activitati tip “centru de zi” 

- educarea parintilor si a celorlalti membri de familie in adoptarea celei mai bune 

atitudini fata de copilul cu dizabilitati 

Rezultate In cadrul sedintelor de consultanta specializata, parintii primesc recomandari privitoare 

la atitudinea fata de copiii cu deficiente mintale pe care ii au in grija si li se recomanda 

terapii specifice fiecarui beneficiar in scopul ameliorarii comportamentelor negative si 

intarirea celor pozitive 

Parteneri 
- Scoala Speciala de Fete 

- Specialisti voluntari 

Finantator - Organizatia RADDA BARNEN – SUEDIA –4000 $/an 

 

 

2003 Mai independent, mai integrat! 

 

Obiective 

- Integrarea socio-educationala a copiilor si adultilor cu dizabilitati mintale severe 

/ asociate in comunitatea locala 

- Informarea comunitatii asupra evolutiei persoanelor cu nevoi speciale in urma 

unor terapii specifice oferite intr-un mediu specializat de educatie 

 

Rezultate 
Realizarea unei videoteci care cuprinde modele de buna practica in logopedie pentru 

persoanele cu deficiente mintale severe 

Parteneri - CORPUL PACII, ROMANIA 

Finantator - Corpul Pacii Romania – 1038 $ 

 

 

2003 SALVAM COPIII SALVAND FAMILIA! 

 

 

Obiective 

- integrarea socio-educationala a copiilor cu dizabilitati mintale /asociate prin 

activitati tip “centru de zi” 

- educarea parintilor si a celorlalti membri de familie in adoptarea celei mai bune 

atitudini fata de copilul cu dizabilitati 

- cresterea gradului de implicare civica a comunitatii brailene, a dialogului intra si 

intersectorial. 

- elaborarea de strategii viabile in domeniul protectie persoanelor cu nevoi 

speciale 
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Rezultate 

- cresterea autonomiei personale, formarea deprinderilor de viata independenta 

(imbracat-dezbracat, igiena corporala si ambientala, servirea mesei, etc) a increderii in 

valorile proprii si a puterii de decizie 

- cresterea calitatii vietii copiilor defavorizati 

- recuperare si activitate instructiv-educativ vizibil imbunatatite datorita dotarilor 

prin diversificarea activitatilor puse la dispozitia beneficiarilor 

- cresterea gradului de accesibilitate a familiilor cu persoane cu handicap la 

 mediu, informatie, educatie, formare profesionala; 

- dezvoltarea serviciilor de voluntariat. 

- mediu comunitar educat in sensul acceptarii si nediscriminarii persoanelor cu 

nevoi speciale 

Parteneri 
- Consiliul Judetean Braila 

- Serviciul Public Judetean de Asistenta Sociala Braila 

Finantator 
- Federatia organizatiilor neguvernamentale pentru protectia copilului – 4577 

Euro 

 

 

2003- 

2004 

CLASA I SPECIALA PENTRU COPII CU DEFICIENTE MINTALE 

ASOCIATE SI AUTISM 

 

Obiective 

- infiintarea unei clase i speciale pentru copii cu deficiente mintale severe 

asociate si autism afiliata scolii speciale de fete si care va functiona in cadrul 

organizatiei pentru copii si adulti cu nevoi speciale “trebuie!” – filiala Braila 

- promovarea educatiei pentru viata independenta 

Rezultate - integrarea scolara a 6 copii cu deficiente mintale severe asociate si autism 

- adaptarea curriculum-ului scolar la nevoile de integrare scolara a beneficiarilor 

- recuperare si activitate instructiv-educativ vizibil imbunatatite datorita dotarilor 

prin diversificarea activitatilor puse la dispozitia beneficiarilor 

- cresterea gradului de accesibilitate a familiilor cu persoane cu dizabilitati la 

mediu, informatie, educatie, formare 

Parteneri 
- Inspectoratul Scolar Judetean Braila 

- Scoala Speciala de Fete 

 

 

2004 SUNT SI EU COPIL CA TINE! 

 
Obiective 

- informarea comunitatii brailene cu privire la nevoia de viata sociala a copiilor cu 

dizabilitati in vederea formarii unei societati incluzive 

- extinderea serviciilor de terapie existente, oferite in cadrul centrului de abilitare 

pentru trai independent prin introducerea de terapii noi :artterapie, kinetoterapie, 

logopedie 
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Rezultate 

- cresterea numarului de persoane informate din comunitate (autoritati locale / 

membrii ai comunitatii cu privire la incluziunea socio-educationala a copiilor cu 

dizabilitati ; 

- factori de decizie informati 

- institutii publice cu disponibilitate de lucru in parteneriat 

- personal media familiarizat cu problematica persoanelor cu dizabilitati si 

realitate vietii lor 

- atitudine pozitiva a comunitatii 

- angajament civic crescut 

- mediu comunitar educat in sensul acceptarii si nediscriminarii persoanelor cu 

nevoi speciale; 

- sensibilizarea comunitatii cu privire la nevoile reale ale copiilor cu dizabilitati 

mentale severe; 

- cresterea ariei de contact, persoana cu deficiente mentale-mediu comunitar, prin 

cresterea numarului de persoane care vin in contact cu persoanele cu dizabilitati; 

- realizarea de emisiuni cu tematica pe problematica integrarii sociale , 

educationale si profesionale 

- distribuirea unui numar de 300 fluturasi promotionali, 500 pliante, 100 baloane 

inscriptionate ; 

- numar crescut de membri ai comunitatii care participa la activitatile organizate 

impreuna cu persoane cu deficiente mentale severe ; 

- dezvoltarea voluntariatului si constientizarea importantei acestuia ; 

- dezvoltarea capacitatii de comunicare si a orizontului perceptiv ; 

- cresterea capacitatii de interelationare ; 

- dezvoltare motorie 

- cresterea indemanarii, sigurantei in miscari si actiuni, dezvoltarea atentiei, a 

aptitudinilor perceptive – motrice pentru 14 de copii cu dizabilitati, beneficiari directi 

ai proiectului; 

- recuperare si activitate instructiv-educativ vizibil imbunatatite prin 

diversificarea activitatilor puse la dispozitia beneficiarilor. 

- egalizarea de sanse pentru copiii cu dizabilitati 

- recompense spirituale pentru parinti si copii 

- cresterea increderii in capacitatile proprii 

- canale de comunicare deschise 

- realizare produse artistice de catre copiii cu dizabilitati 

- cresterea autonomiei personale, formarea deprinderilor de viata independenta 

(imbracat-dezbracat, igiena corporala si ambientala, servirea mesei, etc) a increderii in 

valorile proprii si a puterii de decizie 

- cresterea calitatii vietii copiilor defavorizati 

Finantator 
- Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Protectia Copilului – 5000 

Euro 

Parteneri 
- Inspectoratul Scolar Judetean Braila 

- Scoala Speciala de Fete 
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2003- 

2004 

EDUCATIE PENTRU VIATA INDEPENDENTA 

 

 
Obiective 

- asigurarea cerintelor educationale ale copiilor cu dizabilitati mintale / asociate 

aflati in familie. 

- dezvoltarea deprinderilor de ingrijire si educatie in randul parintilor, 

educatorilor si asistentilor personali in vederea pregatirii copiilor cu dizabilitati pentru 

o viata independenta 

- constientizarea comunitatii de necesitatea accesului nelimitat la viata sociala a 

copiilor cu dizabilitati 

 

 

 

 

 

 

Rezultate 

- cresterea numarului de copii cu deficiente mintale severe cuprinsi in programe 

de educatie: 

- 6 copii cu varsta scolarizabila (7 – 10 ani) intr-o clasa afiliata scolii speciale iar 

locatia va fi in cadrul sediului organizatiei « trebuie ! » 

- 12 copii si adolescenti care au depasit varsta scolarizarii intre 10 – 18 ani in 

program tip centru de zi 

- minim 20 parinti si asistenti personali, 10 educatori si 10 voluntari beneficiari ai 

sesiunilor de formare pe problematica educatiei pentru viata independenta 

- ghid de activitati extracurriculare pe componenta de deprinderi de viata 

independenta la copiii cu dizabilitati mintale severe distribuit in minim 100 institutii 

(scoli speciale, ccd, ong-uri – centre de zi) 

- cresterea numarului de persoane informate cu privire la necesitatea accesului 

nelimitat la viata sociala a copiilor cu dizabilitati: 25% membri ai comunitatii si 50% 

factori de decizie 

- organizarea a 5 evenimente cu numar minim de 75 de participanti care sa aduca 

in centrul atentiei copilul cu dizabilitati 

- cresterea numarului de aparitii media (10 presa scrisa, 5 aparitii radio, 5 aparitii 

tv) 

Parteneri 
- Inspectoratul Scolar Judetean Braila 

- Scoala Speciala de Fete 

Finantator - WORLD LEARNING – USAID – 18.300 $ 

 

 

2004 INCLUSIV EU 

 

 
Obiective 

- cresterea numarului de persoane cu deficienta mintala/ asociata beneficiare de 

servicii comunitare la nivelul orasului braila 

- cresterea numarului de membri ai comunitatii informati cu privire la 

problematica handicapului si educatia in spiritul dezvoltarii unei societati inclusive 

- beneficiari directi :10 tineri cu deficienta mintala severa, 30 persoane adulte cu 

dizabilitati / saptamana, beneficiari ai cabinetului de kinetoterapie si masaj 
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Rezultate 

LA NIVELUL PERSOANEI CU DIZABILITATI 

- cresterea cu 66.6% a numarului de persoane cu dizabilitati mentale severe, 

beneficiare de servicii de terapie ocupationala; 

- cresterea autonomiei personale, formarea deprinderilor de viata independenta 

(imbracat-dezbracat, igiena corporala si ambientala, servirea mesei, etc) a increderii in 

valorile proprii si a puterii de decizie 

- cresterea numarului de persoane cu deficiente asociate, beneficiare de servicii 

de kinetoterapie si masaj 

- programe individuale specifice, complexe si pliate pe nevoile beneficiarilor; 

- capacitate de comunicare si relationare cu mediu sporita; 

- cresterea timpului de contact persoana cu handicap – mediu comunitar, 

persoana cu handicap – mediu de specialist. 

- cresterea gradului de acces al familiilor care au in ingrijire persoane cu handicap 

la educatie si servicii medicale; 

- imbunatatirea imaginii persoanelor cu dizabilitati; 

 

LA NIVELUL COMUNITATII 

 

- cresterea cu 33.33 % a numarului de persoane informate din comunitate 

(autoritati locale / membrii ai comunitatii cu privire la incluziunea socio-educationala a 

copiilor cu dizabilitati ; 

- factori de decizie informati 

- personal media familiarizat cu problematica persoanelor cu dizabilitati si 

realitate vietii lor (numar de articole, reportaje) 

- mediu comunitar educat in sensul acceptarii si nediscriminarii persoanelor cu 

nevoi speciale; 

- distribuirea unui numar de 3000 fluturasi promotionali, 200 pliante, realizare 

/difuzare videospot 

 
LA NIVELUL ORGANIZATIEI / ECHIPEI 

- capacitatea institutionala si operationala sporita a organizatiei „trebuie!” 

- realizare si implementare de parteneriate in sprijinul derularii procesului de 

integrare socio-educationale / profesionala 

- capacitate de lucru in echipa sporita 

Parteneri - Serviciul Public Judetean de Asistenta Sociala 

Finantator - Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap – 350.000.000 lei 
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2004 MANIFESTUL PARINTILOR 

 

 
Obiective 

- extinderea dialogului sau diseminarea informatiei 

- identificarea nevoilor beneficiarilor directi 

- comunicarea acestor nevoi de pe o pozitie comuna catre institutiile si factorii de 

decizie abilitati sa reglementeze functionarea sistemului de protectie speciala 

- responsabilizarea, motivarea si mobilizarea membrielor grupului marginalizat 

pentru lobby si advocacy 

 

Rezultate 

- implicarea persoanelor cu dizabilitati / reprezentantilor legali in procesul 

decizional 

- o crestere a responsabilizarii parintilor / persoanelor cu dizabilitati pentru 

advocacy / lobby 

- dezvoltarea si intierea de servicii in conformitate cu nevoile persoanelor cu 

dizabilitati 

- o mai buna cunoastere a problematicii dizabilitatii de catre comunitate si de 

catre autoritatile locale 

Parteneri - Serviciul Public Judetean de Asistenta Sociala 

Finantator - BANCA MONDIALA – 4000 $ 

 

2005 SPRIJINUL COMUNITATII – SA CRESTEM IMPREUNA 

Obiective 
- imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati si a familiilor acestora 

Rezultate 
- infiintarea unei sali de fitness deschisa publicului 

- laminarea diferitelor produse 

Parteneri - Serviciul Public Judetean de Asistenta Sociala 

Finantator - CORPUL PACII – 2247 $ 

 

 

2006 ASISTENTA PENTRU COPII CU DIZABILITATI SEVERE 

 

Obiective 

- socializare / dezvoltarea capacitatii de comunicare 

- kinetoterapie 

- formare de personal 

 
Rezultate 

- 100%din beneficiari au participat al activitati le organizate la ORGANIZATIA “ 

TREBUIE” in centrul CATI 

- - 100% din beneficiare au participat la activitati zilnice ca: socializare, 

recuperare, timp liber, suport emotional, hranire si ingrijire 

Parteneri 
- MOTIVATION 

- DGASPC BRAILA 

Finantator - UNICEF 
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2007 

SI NOI - Centru de zi pentru tineri cu handicap mintal sever 

 

 

Obiective 

- dezvoltarea unui serviciu de integrare –tip centru de zi pentru 15 tineri cu deficienta 

mintala /asociata severa 

- cresterea numarului de membri ai comunitatii informati cu privire la problematica 

handicapului 

- cresterea expertizei furnizorilor de servicii sociale pentru persoane cu handicap si a 

institutiilor guvernamentale si nonguvernamentale care activeaza in domeniul 

dezvoltarii si implementarii de politici inclusive pentru persoanele cu dizabilitati ; 

 

 

 

 
Rezultate 

- 15 tineri cu dizabilitati mintale severe /asociate beneficiari de servicii de integrare tip 

centru de zi 

- tineri cu dizabilitati mintale beneficiari de servicii de socializare si petrecere al 

timpului liber 

- 15 familii care au in grija tineri cu dizabilitati mintale severe /asociate beneficiare de 

servicii - - informare , consiliere si sprijin in vederea prevenirii institutionalizarii 

persoanelor cu handicap 

- realizarea de 1000 postere – calendar 

- realizarea materiale promotionale – 1000 fluturasi 

- 1 seminar „ dezvoltarea de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati” 

- 200 exponate si 300 de felicitari relizate in cadrul targului de produse 

 - 50 de participanti la tabara de vara din care 20 persoane cu dizabilitati, 20 de asistenti 

personali, 10 voluntari 

- 3 zile x 500 vizitatori in medie la targul de iarna 

- 4200 – 4400 vizitatori in medie la targul de vara 

Parteneri - Grup Scolar Ana Aslan 

Finantator - Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap – 70 501 ron 

 

 

2007 

Zambim in week end 

Club deschis si copiilor cu dizabilitati de la sate 

 
Obiective 

- Integrarea socio – educaţională şi culturală, atât a copiilor cu dizabilităţi psihice din 

mediul urban, cât mai ales a celor din mediul rural, prin activităţi tip „Club”; 

- Creşterea gradului de implicare civică a comunităţilor şi autorităţilor locale, mai a 

celor din mediul rural, în rezolvarea problemelor cu care se confruntă copiii şi tinerii 

cu dizabilităţi psihice. 

 

 

Rezultate 

- 15 tineri din mediul urban beneficiari de terapie ocupationala 

- 15 tineri din mediul rural beneficiari de terapie ocupationala 

- 100% din beneficiari au participat la activitati zilnice ca: socializare, recuperare, timp 

liber, suport emotional, hranire si ingrijire 

- - seminar cu tema “Dezvoltarea capacităţii de comunicare la copiii cu 

dizabilităţi, prin activităţi de club’’ 

- - activitati de club 

- - petrecere carnaval 
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Parteneri 
- Inspectoratul Scolar Judetean Braila 

- Asociatia Louis Pasteur 

Finantator - Ministerul Afacerilor Externe al Frantei prin FONPC – 15 885.5 ron 

 

2007 
Activ in comunitatea mea 

Obiective 
Cresterea numarului de persoane cu deficienta mintala/ asociata beneficiare de servicii 

tip CENTRU DE ZI si INTEGRARE SOCIALA 

Cresterea numarului de membri ai comunitatii informati cu privire la problematica 

handicapului 

 

 

 

 

Rezultate 

- 18 adolescenti si tineri cu dizabilitati mintale /associate aflati in grija familiei 

cuprinsi in serviciu de integrare 

- 20 copii cu deficiente mintale /associate severe din centrul de plasament cu 

deprinderi de viata independenta dezvoltate 

- 20 copii cu deficiente mintale /associate severe din centrul de plasament cu grad 

sporit de comunicare si cu o calitate crescuta a vietii 

- Personal calificat pentru activitati de recuperare ale copiilor cu handicap asociat 

sever 

- Model de integrare si de participare la viata comunitatii a persoanelor cu 

dizabilitati severe oferit sistemului guvernamental si nonmguvernamental 

- Impact pozitiv in comunitatea braileana 

- Impact pozitiv asupra autoritatilor locale si asupra politicilor de integrare  

 persoanelor cu dizabilitati 

- Numar crescut de membri din comunitate informati 

Parteneri 
- Consiliul Judetean Braila 

- Christophorus Werk, Erfurt- Germania 

Finantator 
- CO-OPERATING NETHERLANDS FOUNDATIONS FOR CENTRAL AND 

EASTERN EUROPE – 34917.5 ron 

 

 

2007- 

2008 

Descopera si Lumea mea ! 

 
 

Obiective 

- Dezvoltarea de abilităţi de comunicare şi deprinderi de viaţă independentă 

- Promovarea în comunitate a succeselor atinse de copiii cu dizabilităţi într-un 

mediu adaptat la nevoi şi posibilităţi- realizarea de expoziţii cu produsele realizate de 

copiii cu dizabilităţi, a unei reviste a copiilor incluşi în proiect, cu titlul “Povestiri de 

succes din Ţara Curcubeului” şi a unei parade de modă în colaborare cu elevii 

voluntari din Grupul Şcolar Edmond Nicolau 

 
Rezultate 

- parada modei - Descopera Si Lumea Mea ! cu produse reaizate de voluntari si 

beneficiari 

- expozitie culinara 

- participarea la târgul de produse meşteşugăreşti 

- lansarea revistei– Povestiri De Succes Din Tara Curcubeului 
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Parteneri 
- Grup Scolar Industrial Edmond Nicolau 

- Scoala Profesionala Speciala 

Finantator - UNICEF – 25 224 ron 

 

 

2008- 

2010 

CENTRU DE ABILITARE PENTRU TRAI INDEPENDENT -Subventie a 

serviciului de integrare/ reintegrare si recuperare in baza legii 215 / 2001 

Obiective Eficientizarea serviciului prin imbinarea expertizei in domeniul asistentei persoanei cu 

handicap a organizatiei noastre cu cea a administrarii eficiente a fondurilor publice in 

domeniul social, a Directiei de Asistenta Sociala a Primariei Braila 

 

 

 

 

 
Rezultate 

- Ameliorarea nivelului de trai pentru 20 de persoane si familiile acestora sustinuti 

material si social in fiecare luna 

- Diminuarea institutionalizarii 

- Cresterea calitatii serviciilor oferite beneficiarilor 

- Cresterea calitatii vietii beneficiarilor 

- Cresterea numarului de persoane cu dizabilitati asistate in servicii specializate 

- Dezvoltare parteneriatelor dintre sectorul non-guvernamental si sectorul 

guvernamental. 

- Sustinere financiara partiala , in 2008 , a costurilor serviciului tip centru de zi 

pentru 23 de copii si tineri de Consiliul Local Municipal Braila prin Directia de 

Asistenta Sociala a Primariei Braila 

-Imagine pozitiva si credibilitate crescuta a organizatiei ca furnizor de servicii pentru 

personae cu dizabilitati 

Finantator 
Consiliul Local Municipal – 91 365 ron (2008), 100 000 ron (2009), 55948 ron (2010), 

43223 ron (2011), 24 550.34 (2012). 

 

 

2009 AVI - Abilitati de viata independenta 

Obiective - Dezvoltarea de abilitati de viata independenta si integrare sociala a 23 copii si 

tineri cu dizabilitati mintale severe si medii 

Rezultate - Tabara pentru beneficiary, asistenti personali si voluntary 

- Realizarea de obiecte ornamentale – tablouri, lumanari, bijuterii si accesorii 

handmade, felicitari, martisoare etc. 

Finanţator Fundatia Dinu Patriciu 
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2010 - 

prezent 

Schimb de idei pentru o comunitate incluziva 

Obiective - Desfasurarea unei vizite de lucru la Organizatia TREBUIE Braila, Romania, a 

reprezentantilor Organizatiei Christophorus Werk, Erfurt, Germania 

- Schimb de experienta prin reprezentarea serviciilor furnizate de Christophorus Werk 

Erfurt in cardul unei mese rotunde si prin vizitarea principalelor servicii pentru 

persoanele cu handicap din Braila 

- Prezentarea reciproca de bune practice in construirea unei comunitati inclusive pentru 

ca persoanele cu handicap sa aiba o viata mai buna. 

Rezultate - Imbunatatirea serviciilor sociale, sanatate si de educatie pentru oamenii cu 

dizabilitati 

- Intarirea parteneriatului cu Christophorus Werk, Erfurt, Germania 

- Cresterea numarului de voluntary implicati in actiuni de integrare ale oamenilor 

cu dizabilitati 

- Tabara pentru beneficiary, asistenti personali si voluntari 

- Vizita de lucru a unei delegatii a Organizatei Trebuie la serviciile furnizate de 

Cristophorus Werk Erfurt Germania 

- Stagiu de formare pentru 4 angajati ai Organizatiei TREBUIE Braila la 

Organizatia Christophorus Werk, Erfurt, Germania (2012) 

Partener - Christophorus Werk, Erfurt, Germania 

- Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Braila 

- Colegiul National Ana Aslan 

Finanţator 
Christophorus Werk – 16 320 ron (2010),12 774.12 ron (2011), 20 419.32 ron (2012), 

13 119 ron (2013), 24 395 (2014), 19 125 (2015) 
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2011- 

prezent 

SUBVENTIE DE LA BUGETUL LOCAL IN BAZA LEGII 34 / 1998 

Obiective - Cresterea numarului de persoane cu deficienta mintala / asociata medii sau severe 

incluse in servicii de integrare prin activitati de club si petrecere a timpului liber 

Dezvoltarea abilitatilor de comunicare in mediu social la persoanele cu dizabilitati 

dar si la sustinatorii legali 

- Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta la beneficiarii directi 

- Dezvoltare deprinderilor de ingrijire si educatie in randul parintilor/ asistentilor 

personali si voluntarilor pentru a pregati persoana cu dizabilitati pentru o viata 

independenta 

- Promovarea unei imagini cat mai buna in comunitate a persoanei cu dizabilitati 

mintale 

- Furnizarea catre parinti a cat mai multe informatii legate de problematica 

dizabilitatii 

- Initierea unei campanii de advocacy pentru alocatii mai mari de la buget in scopul 

dezvoltarii serviciilor locale pentru această categorie de persoane aflate in risc de 

marginalizare socială 

Rezultate - Ameliorarea nivelului de trai pentru 26 de persoane si familiile acestora sustinuti 

material si social in fiecare luna 

- Diminuarea institutionalizarii 

- Cresterea calitatii serviciilor oferite beneficiarilor 

- Cresterea calitatii vietii beneficiarilor 

- Cresterea numarului de persoane cu dizabilitati asistate in servicii specializate 

- Dezvoltare parteneriatelor dintre sectorul non-guvernamental si sectorul 

guvernamental. 

- Sustinere financiara partiala , in 2008 , a costurilor serviciului tip centru de zi 

pentru 23 de copii si tineri de Consiliul Local Municipal Braila prin Directia de 

Asistenta Sociala a Primariei Braila 

- Imagine pozitiva si credibilitate crescuta a organizatiei ca furnizor de servicii 

pentru personae cu dizabilitati 

Partener Colegiul National “Ana Aslan”, ChristophoruWerk –Erfurt, Consiliul Local Municipal 

Catedrala Nasterea Domnului Braila, Biserica Sfintii 40 Mucenici, Asociatia 

Cercetasilor din Romania – Centrul Local Braila, Scoala Postliceala “ Intellectum” 

Galati, Liceul Pedagogic ”D.P.Perpessicius” Braila, Inspectoratul de Jandarmi 

Judetean Braila, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane , Centrul 

Regional Galati, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Colegiul National Nicolae 

Balcescu, Liceul Teoretic Mihail Sebastian, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva 

Grupul Scolar Ghe.K.Constantinescu, Asociatia “Aura 2010”Braila 

Finanţator Consiliul Local Municipal –43223 ron (2011), 24 550.34 (2012), 22 581 (2013), 

20 975 (2014), 10 400 (2015), 15.600 (2016), 13.200 (2017), 15.840 (2018), 23.040 

(2019), 4992 (2020) 
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Dec 2011 - 

prezent 

Voluntari impreuna construind o lume mai buna! 

Obiective - Cresterea gradului de participare la viata comunitatii a copiilor si tinerilor cu 

dizabilitati 

- Dezvolatrea abilitatilor sociale, de viata independenta si de comunicare atat la elevii 

din scolile partenere cat si la copii si tinerii cu dizabilitati membri ai Organizatiei 

TREBUIE 

- Dezvolatrea voluntariatului si angajamentului civic in randul elevilor si profesorilor 

- Promovarea drepturilor tinerilor cu dizabilitati si a sanselor egale la educatie 

Rezultate - 30 de copii si tineri cu dizabilitati sprijiniti in programul de recuperare si integrare 

- Cresterea calitatii vieti , a abilitatilor de comunicare si de relationare sociala a 

beneficiarilor directi 

- Peste 100 de elevi angajati in activitati de voluntariat 

- Cresterea capacitatii a 4 scoli partenere de a lucra in parteneriat 

- Cresterea numarului de voluntari implicati in actiuni de integrare ale oamenilor cu 

dizabilitati 

- Consolidarea unei comunitati incluzive 

Partener - Colegiul National Ana Aslan - furnizare resurse umane voluntare 

- Liceul Teoretic Mihail Sebastian- furnizare resurse umane voluntare 

- Colegiul National Nicolae Balcescu- furnizare resurse umane voluntare 

- Colegiul Tehnic Edmond Nicolau- furnizare resurse umane voluntare 

- Centrul Scolar pentru Educatie incluziva - furnizare resurse umane voluntare 

- Grupul Scolar Ghe. K.Constantinescu- furnizare resurse umane voluntare 

 
 

Anul 

scolar 

2012 -2013 

Un Zambet sanatos - un suflet frumos 

Obiective - Derularea de activitati specifice educatiei pentru sanatate: informare, aplicarea 

invatamnatului tehnologic si clinic. 

- Dezvolatrea abilitatilor sociale, de viata independenta si de comunicare atat la elevii 

din scolile partenere/ asociate cat si la copiii si tinerii cu dizabilitati 

- Dezvoltarea voluntariatului si angajamentului civic in randul elevilor si profesorilor 
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Rezultate - 30 de copii si tineri cu dizabilitati impreuna cu familiile lor , beneficiari de un 

program de educatie pentru sanatate 

- Calitatatea vieti , a abilitatilor de comunicare si de relationare sociala a beneficiarilor 

directi, cxrescute 

- Peste 50 de elevi si profesori angajati in activitati de voluntariat 

- Capacitatea institutionala a scolilor partenere de a lucra in parteneriat, crescuta 

- Numarul de voluntari implicati in actiuni de integrare ale oamenilor cu dizabilitati, 

crescut 

- Consolidarea unei comunitati inclusive 

Partener - Scoala Postliceala “Intellectum “ Galati 

- Colegiul National Ana Aslan 

 

8 mai -30 

iunie 2013 

STILUL – ECO NE PRINDE BINE PE TOTI! 

Obiective - Formarea unui comportamentului ecologic si a unei atitudini incluzive in randul a 100 

de elevi 

- Cresterea gradului de incluziune educationala si sociala a 20 de tineri cu varste intre 

15-20 de ani 

- Dezvoltarea si stimularea abilitatilor practice de viata, antreprenoriale, a capacitatii de 

relationare si comunicare a tinerilor, 

- Dezvoltarea angajamentului civic, al comportamentului ecologic si spiritului incluziv 

in randul membrilor comunitatii  brailene 

Activitate - Verde si curat - activitate de ecologizare si plantare de flori, gazon si arbusti in jurul 

centrului CATI 

- ECOstilDECOR – beneficiarii proiectului vor confectiona decoratiuni ambientale 

si pentru evenimente specifice, din materiale colectate si reciclate de ei . Activitatea 

se va desfasura in ateliere de lucru in cele 2 scoli partenere si la Centrul CATI, in 

program extracurricular. Vor confectiona etichete de pezentare care vor contine 

informatii despre beneficiile 3R(Reciclare-Refolosire-Reducere) 

- ECOstand - organizarea unei expoziţii cu produsele realizate de beneficiari care se 

vor valorifica pentru a se achiziţiona premii şi materiale pentru continuarea 

proiectului. 

Partener Colegiul Tehnic Edmond Nicolau; Centrul Scolar de Educatie Incluziva; Muzeul 

Brailei; Organizatia TREBUIE! Braila 
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iunie 2013 MONITORIZAREA DREPTULUI LA EDUCATIE SI TIMP LIBER 

 

Obiective 
 
Proiectul are ca scop promovarea contributiei organizatiilor membre ale societatii 

civile, ca actori importanti pentru dezvoltare si participare in domeniul protectiei si 

implementarii drepturilor copilului. 

Descriere Cercetare cu scopul de a monitoriza implementarea prevederilor Conventiei 

Internationale cu privire la drepturile copilului in practica educationala din Romania 

Partener FONPC in parteneriat cu Asociatia SOS Satele Copiilor Romania si desfasurat in cadrul 

Parteneriatului privilegiat gestionat de SOS Satele Copiilor Danemarca. 

Organizatia TREBUIE! filiala Braila colaborator contribuind la colectarea datelor 

necesare in realizarea raportului 

Finantator Fundatiile Velux - componenta „Micro-granturi – pasi catre autonomie 

 

Septembrie- 

octombrie 

2013 

VOLUNTAR PENTRU BINELE COMUNITATII 

 

Obiective 

Obiectivul general al proiectului: 

Dezvoltarea actiunilor privind implicarea voluntara a tinerilor in viata comunitatii 

Obiective specifice: 

-Organizare de activitati de timp liber, pentru 20 de tineri cu dizabilitati - beneficiari 

ai Organizatiei TREBUIE Braila, acompaniati de 10 elevi voluntari membri ai 

asociatiei Cercetasii Romaniei - Centrul Local Braila; 

-Implicarea a 10 tineri voluntari Cercetasii Romaniei - Centrul Local Braila in 

activitati cu participare larga a comunitatii – BAZAR VOLUNTAR; 

-Promovarea valorilor voluntariatului in randul a 100 de elevi din 6 licee brailene. 
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Descriere - 30 de tineri beneficiari de programe de vacanţă şi timp liber 

- Abilităţi de comunicare şi de viaţă dezvoltate la 30 de tineri 

- 10 voluntari cu atitudini incluzive formate 

- 20 de tineri cu dizabilităţi integraţi în viaţa comunităţii de tineret 

-Un proiect de participare civică derulat cu implicarea directă a 168 de participanţi în 

cadrul unui program guvernamental de tineret 

- Abilităţi de comunicare şi marketing dezvoltate la 30 de tineri 

- Voluntariat promovat în comunitatea brăileană/număr mediu de persoane informate 

2000 

- autorităţi locale informate despre rezultatele programelor şi proiectelor locale 

de/pentru tineret 

- „abilităţi” ale tinerilor cu dizabilităţi promovate în comunitate 

- 100 de elevi din 6 licee brăilene informaţi despre plus valoarea creată de voluntariat 

atât la nivel personal cât şi comunitar 

- un suport de lecţie despre voluntariat şi participare civică elaborat şi distribuit în 

şcoli cu efect de multiplicare 

- canale electronice şi media de informare despre voluntariat, incluziune socială şi 

abilităţi speciale ale persoanelor cu dizabilităţi, utilizate pe parcursul a 3 luni (pagina 

Facebook, 2 articole, 1 film realizat de voluntari) 

Partener Asociatia Cercetasii Romaniei - Centrul Local Braila 

Finantator Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana de Sport si Tineret Braila – 

10943 ron 

 

01.07.2014 - 

31.10.2014 

PARTICIP, DECI EXIST ! 

 

Obiective 

Obiectivul general al proiectului: 

Cresterea gradul de participare a tinerilor la viata comunitatii, sub mai multe 

aspecte: sociale, educationale, sportive si de angajament voluntar. 

Obiective specifice: 

- Participarea a 10 voluntari si a 26 de tineri cu dizabilităati la un program de 

educatie nonformală in Centrul de Agrement Lacu Sarat, in perioada 26-27 

iulie 

- Organizarea a 2 evenimente de promovare a abilitatilor tinerilor cu 

dizabilitati, a voluntariatului si participarii civice prin stand ECOART- 

DECOR si expozitia foto ECO ART-DECOR 

- Desfasurarea unui eveniment sportiv cu participarea a 10 voluntari, 26 tineri 

cu dizabilitati si 40 sustinatori, in Baza Sportiva a Directiei de Tineret si 

Sport Braila – in luna octombrie 
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Descriere - 36 de tineri beneficiari a unui program de educaţie nonformală 

- 36 de tineri cu abilități de comunicare şi de viaţa dezvoltate 

- 10 voluntari cu atitudine incluzivă formată 

- 26 de tineri cu dizabilităţi integraţi în viaţa comunităţii 

- 46 de tineri cu abilități de comunicare şi marketing dezvoltate 

- 2650 de persoane din comunitatea brăileană informate pe problematica 

tinerilor cu dizabilități 

- 2 evenimente de promovare a voluntariatului şi participării civice 

- 75 de pliante realizate 

- 1000 de vizitatori site şi facebook 

- 4 luni de promovare a proiectului 

- 46 de tineri cu/fără dizabilităţi, activi 

- 4 activități de voluntariat prevazute în proiect 

- 4 apariții media, 6 postari pe site-ul organizatiei și 9 postari pe pagina 

facebook a organizației 

Partener Asociatia Cercetasii Romaniei si Centrul Local Braila; Colegiul Tehnic Edmond 

Nicolau 

Finantator Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana de Sport si Tineret 

Braila – 8067 ron 

 

01.08 - 

31.10.2015 

Cand tinerilor LE PASA! 

 

Obiective 

Obiectivul general al proiectului: 

Creşterea gradului de participare activă a tinerilor, cu şi fără dizabilităţi, la viaţa 

societăţii în 6 judeţe din regiunea Sud-Est a României 

Obiective specifice: 

- Creșterea cu 15 % a numărului de tineri angajați civic în activități de voluntariat pe 

parcursul a 3 luni 

- Creșterea cu 20% a gradului de participare la viaţa comunităţii a 26 de tineri cu 

dizabilități, pe parcursul a 3 luni 

- Creșterea cu 30% a gradului de promovare a valorilor voluntariatului din 6 judeţe 

(Brăila, Galaţi, Vrancea, Buzău, Ialomiţa, Tulcea), pe parcursul a 3 luni 
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Descriere Beneficiari direcţi: 118 

- 57 tineri, cu vârsta între 14 - 35 ani, din: 

- 4 ONG-uri: Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale TREBUIE! – 

filiala Braila, AMURTEL Buzau, Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi 

Speciale TREBUIE! – filiala Buzau, Asociaţia "Alături de noi pentru viitorul tău" 

Galati. 

- 6 institutii de invatamant: Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Braila, Liceul Teoretic 

Mihail Sebastian Braila, Colegiul National Nicolae Balcescu Braila, Colegiul 

Tehnic de Alimentatie şi Turism "Dumitru Moţoc" Galati, Colegiul Național Mihai 

Eminescu Buzău,  Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focsani. 

- 26 de beneficiari ai Organizaţiei TREBUIE! Brăila, din care 22 cu vârsta între 14 - 

35 ani 

- coordonatori 

Beneficiari indirecţi: 

- Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Brăila 

- Liceul Teoretic "Mihail Sebastian" Brăila 

- Membrii comunităţilor celor 5 judeţe participante: Brăila, Galaţi, Vrancea, Buzău, 

Bacau 

Organizatori: 8 

- Echipa de proiect formată din: 1 responsabil proiect tineret, 2 terapeuţi, 1 asistent 

social, 1 responsabil promovare şi mediatizare, 1 responsabil financiar, 1 şofer, 1 

presedinte Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale TREBUIE! – filiala 

Braila 

Activităţi: 

- ABC-ul strângerii de fonduri - sesiune formare voluntari 

- NE PASĂ – Festivalul modelelor de bună practică în voluntariatul social” 

- Miniproiect „Prietenul meu special” 

Partener Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Braila si Liceul Teoretic "Mihail Sebastian" Braila 

Finantator Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana de Sport si Tineret Braila – 

9403 ron 

 

februarie-

decembrie 

2016 

ECOSTIL de la EGAL la EGAL 

 

Obiective 

- Formarea unui comportament ecologic şi a unei atitudini incluzive în rândul a 200 

de elevi din şcolile partenere 

- Creşterea gradului de incluziune educaţională şi socială a 30 de copii şi tineri cu 

dizabilităţi. 

- Dezvoltarea şi stimularea abilităţilor practice de viaţă, antreprenoriale, a capacităţii 

de relaţionare şi comunicare a tinerilor.  

- Dezvoltarea angajamentului civic, al comportamentului ecologic şi spiritului 

incluziv în rândul membrilor comunităţii brăilene. 
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  Rezultate - 30 de copii şi tineri cu dizabilităţi angajaţi în activităţi de 

integrare/socializare/ecologizare.  

- Comportamente ecologice dezvoltate la minim 200 elevi. 

- Capacitatea de comunicare şi relaţionare cu ceilalţi crescută. 

- Abilităţi de viaţă şi antreprenoriale dezvoltate. 

- Îmbunătăţirea respectului de sine al beneficiarilor şi diminuarea sentimentului de 

marginalizare. 

- Mediu comunitar educat în sensul protejării mediului, al adoptării unei conducte. 

ECO şi ăla acceptării şi nediscriminarii persoanelor cu dizabilităţi. 

- Cadre didactice familiarizate cu metode şi tehnici de lucru cu persoanele cu cerinţe 

educative speciale. 

- Voluntari angajaţi în beneficiul comunităţii. 

Partener - Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale Trebuie! Filiala Brăila 

- Liceul Teoretic Nicolae Iorga 

- Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu 

- Colegiul Naţional Gheorghe Munteanu Murgoci 

- Colegiul Tehnic Edmond Nicolau 

Finantator Organizaţia TREBUIE!,  resurse umane voluntare 

 

 

August-

noiembrie 

2016 

ŞCOALA VOLUNTARILOR    

 

Obiective 

- O1: Dezvoltarea personală în spiritul valorilor voluntariatului, a 15 tineri şi 6 cadre 

didactice din 3 licee brăilene, în cadrul unui proiect de voluntariat pe parcursul a 2 

luni de activităţi.  

- O2. Incluziunea socială a 30 de tineri cu dizabilităţi intelectuale/asociate 

acompaniaţi în activităţi de socializare şi dezvoltare de abilităţi de trai independent 

de tineri voluntari pe parcursul a 2 luni 

- O3. Creşterea cu 30% a ariei de promovare a valorilor şi beneficiilor voluntariatului 

pe parcursul a 3 luni 
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  Descriere Activităţi: 

- Şcoala de voluntariat – cu modulele - Lecţii de voluntariat (modul de informare şi 

documentare privind conceptul de voluntariat) şi De la vorbe la fapte (modului 

aplicativ)- sesiune formare voluntari  

- TAV – Târg Activităţi de Voluntariat şi activităţi de promovarea a 

voluntariatului/programului de tineret. 

Rezultate: 

- 41 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani, participanţi activ la viaţa societăţii,  

- 15 voluntari cu atitudine incluzivă formată, 1 sesiune de formare,  

- 30 de tineri cu dizabilităţi participanţi activ la viaţa societăţii, populaţia informată în 

legătură cu voluntariatul tinerilor,  

- 1 Târg Activităţi de Voluntariat - eveniment de promovare a voluntariatului şi 

participării active a tinerilor la viaţa societăţii, 

- 1 000 de vizitatori site şi facebook,  

- Voluntariat promovat pe o perioadă de minim 3 luni 

Partener - Asociaţia ARIN 

- Colegiul Naţional Ana Aslan Brăila 

- Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Brăila 

- Liceul Teoretic Mihail Sebastian Brăila. 

Finantator Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila 

– 7546 ron 

 

 

01.08.2017 

– 

31.10.2017 

VolunDAR 2017 

 

Obiective 

- Organizare  de  activităţi  de  timp  liber,  în  perioada  vacanței  pentru  20  de  tineri  

cu dizabilităţi  acompaniaţi  de  10  elevi  voluntari  din  licee  și/sau  membri  ai  

Asociaţiei Cercetaşii României 

- Implicarea a 10 tineri voluntari Cercetaşii României - Centrul Local Brăila în 

activităţi cu participare largă a comunităţii 

- Promovarea valorilor voluntariatului în rândul a 100 de elevi din 6 licee brăilene. 

  Descriere Rezultate: 

- 100 de agende TREBUIE 

- VolunDAR- 1 sistem de management al voluntariatului din cadrul unui ONG definit  

- 3 luni de promovare a Programului MTS/Proiectului  

- 36 de elevi din ciclul gimnazial informați despre beneficiile voluntariatului 

- populaţia școlară din 8 școli informată în legătură cu voluntariatul tinerilor 

- 1 eveniment de promovare a voluntariatului şi participării active a tinerilor la viaţa 

societăţii 

- 2 000 de vizitatori site şi facebook 

Activitati 

 -Voluntariat ECO-SOCIAL. Activitatea s-a realizat in 2 etape: 

   1. O zi în mijlocul naturii – activități de ecologizare, sportive și de  socializare   în     
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Centrul  de  Agrement  Lacul  Sărat   

2. Ziua   Mondială   a   curățeniei   –   activități   de   remediereambientală   și   

ecologizare   a   zonei   limitrofe   Centrului   deAbilitare pentru Trai Independent din 

Cartierul Vidin (parcde joacă, alee de acces, fațadă centru, spațiu verde)  

- Activitatea   ReUTIL-   3RD   Reduce-   Refolosește-Reciclează-Donează 

  - Agenda TREBUIE- VolunDAR (1-31 octombrie) 

Partener  Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Brăila 

Finantator Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila 

– 7070 ron 

 

 

01.07.2018-

31.10.2018 

EGAL=cu TINE! 

 

Obiective 

- Creșterea de la 10 la 20 a numărului de tineri liceeni din Colegiul Tehnic Edmond 

Nicolau implicați în activități de voluntariat social pe parcursul a 4 luni 

- Implicarea a  15 de tineri cu dizabilități, pe parcursul a 4 luni, în activități de 

integrare, socializare și promovare cu o durată crescută și paletă diversificată.  

- Creșterea  cu  40% a canalelor și instrumentelor  de promovare a voluntariatului și 

abilităților speciale ale tinerilor cu dizabilități din județul Brăila  

  Descriere Activitati 

 -Atelierul gastronomic - GUSTOS de FRUMOS 

 -Atelierul” S” - Sănătate- Sport- Socializare- compus din 2 miniexcursii în Centrul de   

Agrement Lacul Sărat/Munții Măcinului 

 -Atelierul ARTterapeutic – compus din 4 activități artterapeutice, de   realizare   de   

obiecte  handmade, decorațiuni ambientale pentru evenimente speciale 

Partener  Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Brăila 

Finantator Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila 

– 9706 ron 

 

 

22.07.2019-

25.10.2019 

Spune DA, IMI PASA! 2019 

 

Obiective 

- Creșterea cu 25 %  a numărului de tineri liceeni din 2 licee brăilene Liceul  

Tehnologic  Edmond Nicolau și Liceul Teoretic Mihail Sebastian implicați în 

activități de acompaniere voluntară de integrare și  socializare a 20 de tineri cu 

dizabilități, pe parcursul a 4 luni. 

- Creșterea cu 40 % a ariei de impact a voluntariatului pentru incluziune socială a 

grupurilor vulnerabile  din județul Brăila 

  Descriere Activitati 

 - Și eu pot – atelier de terapie ocupațională de realizare de obiecte handmade pe 

parcursul a 4 luni în Centrul de Abilitare pentru Trai Independent CATI compus din 

4 module ( Accesorii ambientale, Decorațiuni de sărbători, Ecoreciclabile, Vorbind 

prin culori).  
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- Aleargă împreună cu mine! Cursă cu jaloane și obstacole  

- OBSERVATOR -BrailaTUR ! 

- Expozitie/stand  în aer liber cu minipostere cu fotografii realizate in timpul 

activitatilor proiectului si al turului orasului 

- Dans tematic in aer liber cu mesajul proiectului realizat de voluntari și tinerii cu 

dizabilități  

 - Să spunem Povestea DA, IMI PASĂ! Eveniment de prezentare a  rezultatelor finale 

ale proiectului 

Partener  Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Brăila 

Finantator Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila 

– 8232 ron 

 

 

02.11.2020-

04.12.2020 

Caruselul AS 2020 

 

Obiective 

- Pe parcursul a 4 săptămâni, pentru 25 de tineri cu dizabilități din Brăila, să 

îmbunătățim numărul de inițiative în vederea incluziunii sociale a tinerilor cu 

dizabilități intelectuale respectiv cu grad mare de izolare socială departe de viața 

activă a comunității. 

- Să ridicăm rata de participare voluntară la procesul de incluziune socială pentru 35de 

tineri brăileni cu și/sau fără dizabilități 

- Să creștem gradul de promovare a abilităților speciale, în timpul Săptămânii AS 

(Săptămâna Abilitătilor Speciale), (25.11-4.12 2020) pentru 25 de tineri cu 

dizabilități din Brăila 

  Descriere Activitati 

- Valorificare abilitati speciale prin realizare de produse handmade cu tematică de 

Crăciun 

- Derularea unei campanii de promovarea a unei imagini pozitive a tinerilor cu 

dizabilități cu următoarele repere: Saptamana ABILITATILOR SPECIALE, Stand on 

line de produse realizate de tinerii cu și fără dizabilități, Marcarea zilei de 3 

Decembrie ca Ziua SOS- Ziua Solidarității cu Oamenii Speciali 

Partener SOS AUTISM Braila și Asociația Down Botez Vlad Sergiu 

Finantator Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Brăila 

–11234.5 ron 
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