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RAPORT DE ACTIVITATE 2020
www.trebuiebraila.ro

Toleranta
Respect
Echitate
Bunatate
Umanitate
Iubire
Educatie

Pentru prieteni dragi ai familiei TREBUIE....
Va scriu cu gânduri de multumire si recunostintă tuturor celor care ati
sustinut neconditionat programul Centrului nostru de zi ajutându-ne sa
ne ridicam si sa mergem mai departe
Pentru parintii si echipa TREBUIE fost important si mobilizator faptul
ca mai exista oameni care cred că, si oamenii cu dizabilitati au dreptul la
o viata mai buna
Anul 2020 a fost un an greu pentru multi oameni si pentru oamenire in
general ...dar din fericire viata nu dispare ...pamantul se roteste ...si
calatoria continua cu fiecare raza de soare ce ne zambeste în zori
Important este sa fim alături în călătoria vietii pentru că ... atunci…
Când un om visează singur, acesta e doar un vis,
Când mai mulţi oameni visează împreună, acesta e începutul unei
realităţi.
Noi nu putem schimba singuri O LUME,
dar împreună putem schimba lumea CUIVA
Teodora Ilie
In numele copiilor, parintilor si echipei TREBUIE!
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CENTRUL DE ABILITARE PENTRU TRAI INDEPENDENT - CATI
In Centrul de Abilitare pentru Trai Independenta desfășurat următoarele
activități:
Asistenta sociala: Realizarea de diagnoza sociala personalizata, elaborarea
planului de interventie/de asistenta si ingrijire, consilierea sociala si
informarea, management de caz
Asistenta si suport specializat in vederea reabilitarii/reintegrarii sociale:
Realizarea de terapii de integrare/reintegrare sociala, acordarea de suport
emotional, religios, implicarea in activitati de ludoterapie, artterapie,
meloterapie, supraveghere, transport
Asistenta medicala si recuperare: Realizarea de terapie prin masaj,
informare si educatie pentru sanatate
Educare si formare: Dezvoltarea de abilitati de viata independenta, facilitare
acces la educatie generala, facilitare acces la formare profesionala
Socializare, activitati culturale si de petrecere a timpului liber: Organizarea
de programe artistice de teatru, muzica si dans, organizarea de minicompetitii
sportive in aer liber, organizarea de excursii
Sprjin material si financiar: Acordarea de echipamente pentru persoanele
asistate, materiale igienico-sanitare, imbarcaminte, incaltaminte, jucarii etc.

PROIECT - SUBVENȚIE BUGETUL LOCAL, ÎN BAZA LEGII 34/1998
IANUARIE - MARTIE
Subvenție acordată în baza Convenției provizorii nr.29428/23.12.2019/157/30.12.2019 încheiată între Consiliul Local prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi
Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale “TREBUIE! Filiala Brăila, pentru un număr de 15 beneficiari cu domiciliul în oraşul Brăila, care se află în grijă familiei
proprii şi posedă certificat de handicap grav şi accentuat.
Activităţi realizate


MICA UNIRE – ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE



ZIUA IUBIRII!



UN MĂRȚIȘOR CU DRAG!



TÂRGUL - SEMNE DE PRIMĂVARĂ!



CU DRAG PENTRU MAMA!

CARUSELUL AS

Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale TREBUIE! filiala Braila
colaboreaza cu succes, in ultimii 7 ani, cu Directia Judeteana de Sport si
Tineret Braila. Incepand cu anul 2013, am derulat in parteneriat, prin
Ministerul Tineretului si Sportului, proiecte cu finantare nerambursabila.
Proiectul s-a derulat în perioda 2 noiembrie - 4 decembrie 2020, în
parteneriat cu SOS AUTISM Braila și Asociația Botez Vlad Sergiu. Proiectul sa nascut din nevoia de participare la viata socială a unui grup vulnerabil,
marginalizat – tinerii cu dizabilități intelectuale/ asociate care au acces
limitat la viața sociala a comunitatii din cauza lipsei de servicii sociale de
integrare.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1. 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.
2. Să ridicăm rata de participare voluntară la procesul de incluziune socială pentru 35
de tineri brăileni cu și/sau fără dizabilități
3. 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
Beneficiarii direcţi:
 15 tineri cu dizabilități, cu vârsta între 14 - 35 ani beneficiari ai Organizaţiei
TREBUIE! Brăila.
 10 tineri, cu dizabilități, cu vârsta între 14 - 35 ani beneficiari ai programelor
partenerilor SOS Autism si Asociatia Vlad Sergiu Botez
 10 tineri, liceeni voluntari cu contract de voluntariat înscrisi în proiect
Beneficiari indirecţi:
 Elevii din scolile brailene din care fac parte cei 10 voluntari
 Membrii comunităţii brăilene in aria de impact al canalelor de informare on line
 Părinţi/reprezentanţi legali ai tinerilor cu dizabilităţi

VOLUNTARII NOȘTRI

CARUSELUL AS
Principalele activitati derulate:



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

CZPAD SFÂNTA TEODORA LICENTA

Doar cei care au parcurs etapele de acreditare
ale unui furnizor de servicii sociale și cele de
licențiere ale unui serviciu social de către
Autoritatea Națională pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, ne
pot înțelege bucuria și mândria.
Doar cei care suferă ca noi pentru izolarea
copiilor lor ne înțeleg încăpățânarea
Un tort micut pentru o reușită mare!
Pentru TREBUIE, Toamna 2020 a adus
Licențierea serviciului Centru de zi pentru
persoane adulte cu dizabilități Sf. Teodora
Dar de dragul oamenilor cu abilități speciale
avem nevoie de resurse financiare
Noi, o mica echipă de specialiști, părinți și
voluntari de la TREBUIE am deschis o ușa.
Vă invităm, va rugăm, vă așteptăm dragi
brăileni și nu numai, pentru că noi singuri nu
putem schimba o lume dar împreună, mai
mulți, sigur putem schimba lumea cuiva
Acționați pentru ca TOTUL SĂ FIE BINE!

CZPAD SFÂNTA TEODORA NOIEMBRIE-DECEMBRIE
Centrul de zi desfășoară următoarele activități:
 Informare si consiliere sociala
 Consiliere psihologica
 Abilitare si reabilitare
 Deprinderi de viata independenta
 Dezvoltarea abilităţilor lucrative, pregătirea pentru muncă angajarea în muncă şi sprijin pentru menţinerea locului de muncă
 Integrare si participare sociala si civica
 Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

BENEFICIARII NOȘTRI
Irina ...o autista micuta care se roteste ca nimeni altul minute in sir, coloreaza chiar si 2 -3 ore, ajuta la gatit, se
autoserveste la masă, face cele mai interesante si exasperante piramide din obiecte de tot felul- haine, pantofi,
frunze, bijuterii ... si nu ne da voie sa ne plictisim ... pentru ca ne coloreaza viata

Virginia sau Gina Mica sau mai nou Andreea ...Fulgul de nea din serbările de Crăciun, ghiocelul din cele de primavara sau
fluturasul din serbările de vară pe cât de delicata pe atât de îndărătnică ...prietenii știu de ce! Este singura care înțelege
limbajul Irinei, este consecventă în prietenii, o mare amatoare de călătorii, dansează, desenează, colorează, îî place să
spele vasele pentru că cea mai bună prietenă este APA. Este purtătoarea de imagine în cele mai multe comunicate pentru
că este fotogenică și expresivă.

ELEONORA...Domnisoara cu poseta! Este o buna gospodina (atunci cand vrea!!!). Mama ei spune că mătură curtea, adună
frunze și îngrijește cu mare drag florile. Are și un certificat de calificare pentru această meserie...dar angajarea asistata...
mai are mult de asteptat pe la noi. Este delicata, meticuloasa și foooarte discreta ...la fel ca ceilalti membri ai familiei.

IONUȚ...SUPER MEDALIATUL Special Olympics!!! Omul bun la TOATE în centrul nostru! Folosește foarte bine aspiratorul,
duce gunoiul, udă micuta noastra grădină, cumpără cornuri și sucuri de la chiosc-doar când nu este suparat de cineva.
Tine la zi jurnalul stirilor interne din Centrul de zi Sf. Teodora dar si a celor externe. Informeaza si...uneori
dezinformeaza prin interpretări personale - asta nu se pune pentru că se intampla si la marii jurnalisti de stiri!!! Este
vesel, săritor, un bun coleg - cu drag de toti atunci cand lucrurile merg bine ... Este sportivul nostru cu cele mai multe
medalii și participări la Jocurile Nationale Special Olympics. Este un pasionat dansator si construieste cu creionul si
pensula pe hartie, cele mai frumoase case.

Adrian este un tânăr care în mod obișnuit ar fi zdrobit multe inimi de fete ...Taie lemne, îngrijește curtea sub ochii din cer ai
tatălui și fratelui...plecați prea repede...Bărbatul din casă ...pentru el și mama lui- una din cele mai bune, mai puternice și mai
înțelepte femei. Iar Adrian o acompaniază peste tot. Este unul din cei mai sensibili, și politicoși tineri... mereu atent să nu
deranjeze ...Urmărește emisiunile sportive și cunoaște toate VEDETELE. Cel mai minunat cadou pentru el ar fi o intalnire PE BUNE
cu o vedetă ...Deci daca aveti puterea, încercati să faceti acest lucru ...facilitati-i o întâlnire cu un autograf ...

BENEFICIARII NOȘTRI
ALEX... purtătorul de tricolor și costum national. Un mare iubitor de muzică, dans și un mare consumator de show-uri
TV. ALEX dăruiește tot timpul zâmbete și iubire. Nu ai cum sa nu-l placi. Este sarea și piperul din fotografii, serbări
petreceri. Crescut înttr-o mare de iubire doar de tatăl lui -DOMNUL DARIE un adevărat DOMN PEDANT. Nu a zis niciodata
NU POT! Cuvântul lui DOMN Darie este SE FACE! Cu Alex lângă el a fost si este, la cei peste 70 de ani ai lui – Meșterul
nostru Manole.
DANA... Ajutorul Doamnei din grupa ei deoarece RESPONSABILITATEA este principala ei abilitate specială
Cochetă, delicată, iubitoare ce culori pastel...este soarele mamei si tatălui ei. Acasă ajută la tot. Calmul și zâmbetul
Danei este curcubeul care răsare la finalul furtunii ... Dana este o mare amatoare de dans popular și mai ales de portul
popular (pașii ne ies mai greu chiar dacă ne dorim foaaarte mult). Dar se lucrează ...Dana și familia ei continuă ...

MĂDĂLINA...SUPER MEDALIATA noastră Special Olympics!!! BUCURIA DE VIATA din Centru de zi Sf. Teodora. Un zâmbet
irezistibil, o memorie care stă la baza calității de a fi decretată RECITATOAREA de poezii. Mai are și abilități care
trebuie corectate- monitor de trafic pe strada ei, pârăciuni și bârfe nevinovate ...EEE si altele ...dar e timp pentru
revizuri. Este veselă, săritoare și dornică să o ajute pe mama la treburile din gospodărie

OANA...ÎNȚELEPCIUNEA , ATENȚIA ȘI BUNA CUVIINTĂ SUNT principalele ei calități speciale. Ajută la treburile casnice,
la îngrijirea curții. E ca un luminș în pădure ... ascuns dar minunat. Dornică de prietenii și de vorbă după ce te cunoaște
foarte bine. Îndemânatică și săritoare. ajută ori de câte ori este solicitată.

ALINA...O ALBINUȚĂ și acasă și la Centru de zi. Grijulie cu nepoțica ei, organizată, ordonată, pasionata de rețelele de
socializare și de fotografii...completează Buletinul de stiri al Centrului. Îndemânatică și săritoare. Ajută cu mare drag ori
de câte ori este solicitată. Are calificare de confecționer și si-ar dori mult să lucreze dar e nevoie de angajare asistată.

BENEFICIARII NOȘTRI
RĂZVAN un model de creștin, care ne aminteste ce inseamna
smerenia și credința în Bunul Dumnezeu. Rugăciunea și postulsunt pentru Răzvan repere sfinte ale comportamentului său
...de nenegociat
IULIAN – un bun camarad si un excelent comunicator
Atât Răzvan cât și Iulian sunt bărbatii din Centru de zi când e
vorba de făcut treburi grele.
FLORIN, mai puțin implicat în treburi gospodărești a făcut
progrese uimitoare în achiziția de noi cuvinte și expresii
...fiecare zi este un nou succes și asta credem că este cel mai
important - să mergem mai departe PAS Cu PAS!
Iar MIHAI este artistul ...nimeni nu transmite prin pictura, atat
de expresiv lumea din inima și mintea lui ...

BENEFICIARII NOȘTRI

EMA, TATIANA, VALENTINA SI GINA - Diferite dar la fel ca toate
tinerele de vârsta lor.
Sensibile, cochete, preocupate de aprecierile celor din jur și...
mai ales ale ...baietilor
Tatiana ordonata, exigenta, om de baza în tinerea de evidente
de tot felul
Gina – un suflet mare si generos, extrem de vesela si desteapta,
priceputa in multe treburi casnice

Ema – o gazela într-o poenita, pasionata de orice canal de
comunicare, prietena fidelă cu telefonul ... mereu în centrul
serbarilor
Valentina – pasionata de tableta, muzică și călătorii...un talent nativ
de dansatoare
Ele formeaza - Gasca fetelor amuzante dar și enervante prin secrete
și bârfe absolut nevinovate
Dar oare nu asa funcționează NORMALUL FEMININ?

RAPORT FINANCIAR
nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1%

Centralizator venituri
Subventie de la bugetul local
Directia Judeteana de Sport si Tineret Braila
Cotizatii/Donatii parinti
Sponsorizari
Dobanzi
Strangere de fonduri

Lei
4992
11234.5
71390.25
35989.82
874.55
11280.48

1% 4%
8%

8%

Directia Judeteana de Sport si Tineret Braila

26%

Cotizatii/Donatii parinti
Sponsorizari

52%

nr
crt

Venituri din curs valutar si dif favorabil

Venituri din curs valutar si dif favorabil
TOTAL

1531.03
137292.63

Centralizator cheltuieli
Subventie de la bugetul local
Directia Judeteana de Sport si Tineret Braila
Comision bancar
Contributie proprie in sustinerea centrului
CATI si a altor activitati de promovare
TOTAL

Categorii de cheltuieli

Lei

Subventie de la bugetul local

87%

Comision bancar
Contributie proprie in sustinerea centrului CATI si a altor activitati
de promovare

Lei
CHELT CU MATERIALE CONSUMABILE

14531,56

2

Cheltuieli CU AUTO

16.437,86

5

Cheltuieli privind materialele de natura
obiectelor de inventar
Cheltuieli privind energia si apa
(UTILITATI)
CHELT CU PROTOCOL, RECLAMA SI
PUBLICITATE

6

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

2.309,72

7

Cheltuieli cu COMISIOANE bancare

1.227,17

8

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

6.612,22

9

CHELT CU TAXE, IMPOZITE

10

Cheltuieli cu salariile si contributiile
personalului
TOTAL CHELTUIELI

1%

137079.88

CHELT CU MATERIALE
CONSUMABILE

4

8%

Directia Judeteana de Sport si Tineret Braila

4992
11234.5
1227.17
119626.21

1

3

Dobanzi
Strangere de fonduri

4%
nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Subventie de la bugetul local

2.016,30

180,16
88.335,00
137.079,88

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

12%
1%
3%

4.279,81
1.150,08

Cheltuieli CU AUTO

11%

64%

1%
2%
1%
0% 5%

Cheltuieli privind energia si apa (UTILITATI)
CHELT CU PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
Cheltuieli cu COMISIOANE bancare
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
CHELT CU TAXE, IMPOZITE
Cheltuieli cu salariile si contributiile personalului

COLABORARI SI PARTENERIATE
ChristophoruWerk –Erfurt Germania, Consiliul Local Municipal Braila, 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 National “Ana Aslan”, Colegiul Tehnic
Edmond Nicolau, Colegiul National Nicolae Balcescu, Liceul Teoretic Mihail Sebastian, Grupul Scolar Ghe.K.Constantinescu, Centrul Scolar pentru
Educatie Incluziva, Asociatia “Aura 2010” Braila
DONATII SI SPONSORIZARI
Primaria Municipiului Braila prin DAS, Directia Judeteana de Sport si Tineret Braila, Asociatia crescatorilor de albine din Romania – filiala Braila, Sc
Woodart Srl, Uniunea Judeteana a Pensionarilor Braila (Rusu Preda Tinca), Fundatia Prohomini, Sc Energotech Srl, Vard Electro Braila S.R.L, Zaharia
AnghelA, Mihai Cosmin, Teodora si Marian Nicolau, Miller Cornelia, Sc Adyalimit Srl – Condrut Viorica, Sc Hercules Sa Braila, Basicount Srl Braila,
Biserica Baptista Vestea Buna, Consilier Local Maria Coros, Diana Dragomir Presedinte CJE Braila, Consiliul Scolar Al Elevilor Braila, Universitatea
Constantin Brancoveanu Pitesti – Filiala Braila, Deputat PPDD Marioara Nistor, Asociatia de Binefacere Diaconia, Biserica Baptista Vestea Buna,
ChristophorusWerk –Erfurt
Germania

