Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale TREBUIE!
filiala Braila

PROIECTE DERULATE IN 2015
1996prezent
Obiective

Rezultate

Parteneri

2002prezent

Obiective

Rezultate

Parteneri

Finantator

INFO (informare, mediatizare si fund-raising)
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
distribuirea de pliante, reviste, fluturasi promotionali, brosuri
realizarea de campanii media (articole de presa, emisiuni radio, emisiuni tvlocale)
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
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.

SUBVENTIE DE LA BUGETUL DE STAT IN BAZA LEGII 34 / 1998
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
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
Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala, Braila
Ministerul Municii, Solidaritatii Sociale si Familiei
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)
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2010 prezent
Obiective

Schimb de idei pentru o comunitate incluziva
- 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

Partener

-

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, 2014)

- Christophorus Werk, Erfurt, Germania
- Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Braila
- Colegiul National Ana Aslan

Finanţator

2011prezent
Obiective

Christophorus Werk – 16 320 ron (2010),12 774.12 ron (2011), 20 419.32 ron (2012),
13 119 ron (2013), 24 395 ron (2014), 19 125 (2015)

SUBVENTIE DE LA BUGETUL LOCAL IN BAZA LEGII 34 / 1998
-

-

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
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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)
Dec 2011 prezent
Obiective

Rezultate

Voluntari impreuna construind o lume mai buna!
-

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

-

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
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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

01.08 31.10.2015

Cand tinerilor LE PASA!
Obiectivul general al proiectului:

Obiective

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:

Descriere

-

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

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
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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
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