ANEXĂ
la H.C.L.S. 6 nr. 24/27.01.2011

CERERE
I. Date despre asociatie/fundatie
1.Denumirea:
Fundatia Principesa Margareta a Romaniei, cu sediul in Calea Plevnei nr. 98, Bl.10C, Sc.A , etaj 3,
ap.8, sector 1, Bucuresti, tel/fax: 031.405.55.56
2. Dobandirea personalitatii juridice:
-Sentinta civila nr.192PJ din 13.08.2009-Dosar nr.465/PJ/1998
-Certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor nr.243/12.05.2008
3. Codul fiscal:
10981730 emis in data 17.09.1998; eliberat de Ministerul Finantelor Publice
4. Nr. contului bancar: RO 77 BACX 0000 0001 2931 2250 UNICREDIT TIRIAC BANK
5. Date personale ale presedintelui asociatiei/fundatiei:
Margarit-Enescu Sorin-Mugurel :
- c.i / seria RR.462675 ; cnp 1791213420013 ;
- adresa: Bucuresti, sector 2, Soseaua Pantelimon nr.248-250,bl.59-60, sc.B, et.4, ap.77
6. Date personale ale responsabilului financiar al asociatiei/fundatiei
Chiru Viorica :
- c.i./ seria RR.524480; cnp 2690512440010;
- adresa: Bucuresti, sector 4, Str.Tohani nr.2, bl.33, sc.A, et.8, ap.33

Director Executiv

Margarit-Enescu Sorin-Mugurel
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II. Experienta asociatiei/fundatiei in domeniul serviciilor de asistenta sociala
1. Proiecte derulate in ultimele 12 luni:
A. Proiecte comunitare intergenerationale

1.
2.

Centrul Comunitar “Hercules” Costesti, jud. Arges;
Centrul Comunitar “Generatii”, Bucuresti, sector 6;
4. Voluntari – Ambasadori ai Schimbarii Aproape;
B. Fonduri speciale

5.
6.
7.

Fondul Special pentru Copii
Fondul Special pentru Batrani
Tinere Talente

1. CENTRUL COMUNITAR GENERATII
Parteneri in proiect si natura parteneriatului:
- Grupul Scolar de Arte si Meserii “Spiru Haret” - asigura spatiul necesar coordonarii si
implementarii programului, sprijina activitatea centrului atunci cand solicitat, promoveaza parteneriatul
cu FPMR
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 6 Bucuresti: promoveaza
parteneriatul cu FPMR, colaboreaza in identificarea cazurilor sociale.
Descrierea pe scurt a proiectului:
Context:
Sectorul 6 al capitalei este unul dintre cele mai sarace sectoare ale capitalei si cu cel mai mare numar
de locuitori pe km patrat din Bucuresti. Ca urmare a saraciei si a problemelor locative, fenomenul de
abandon scolar in randul copiilor din familiile afalte in dificultate este des intalnit.
Exista noua centre de plasament in sectorul 6 iar riscul este extrem de mare ca tinerii care implinesc
18 ani si parasesc aceste institutii sa nu se poata integra socio-profesional; acest fapt genereaza
premisele pentru dezvoltarea fenomenului infractional.
Batranii sunt o alta categorie defavorizata, multi dintre ei traind in singuratate si/sau in conditii de
saracie severa.
Scopul proiectului: intarirea capacitatii comunitatii locale de a-si rezolva singura problemele cu care
se confrunta prin crearea unui cadru care sa permita valorificarea potentialului tuturor membrilor
comunitatii, in special a categoriilor defavorizate din comunitate.
Grupuri tinta:
• copii din familii aflate in dificultate;
• tineri proveniti din medii defavorizate;
• batrani singuri si/sau in situatii de risc;
Obiective:
•
sprijinirea integrarii socio-educationale a peste 50 de copii din familii aflate in dificultate;
•
sprijinirea integrarii socio-profesionale a 15 de tineri proveniti din medii defavorizate;
•
ameliorarea conditiilor de viata a 50 batrani singuri si/sau aflati in situatii de risc;
•
stimularea solidaritatii si interactiunii intre generatii;
•
stimularea cooperarii si parteneriatului la nivel comunitar in vederea rezolvarii unor probleme
concrete prin dezvoltarea a cel putin 5 parteneriate;
•
asigurarea premiselor pentru continuarea proiectului cu resurse locale;
Beneficiari in 2010:
•
50 de copii proveniti din familii defavorizate;
•
15 tineri in situatii de risc;
•
70 de persoane varstnice ce se confrunta cu singuratatea si/sau abandonul familiei;
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•
2500 membrii ai comunitatii (parinti, parteneri sociali,profesori, etc.) participanti la
activitatile centrului;
Activitati:
A. ''Clubul Copiilor - Sprijin pentru copii proveniti din familii in dificultate'':
• sprijinirea programelor educationale de tip post-scoala pentru 50 copii;
• sprijinirea a 50 de copii la rezolvarea temelor, desfasurarea de activitati educationale, culturalsportive si in aer liber (incluzand vizite la muzee, calatorii, tabere, etc.) – cu implicarea
voluntarilor, tinerilor si persoanelor varstnice;
• workshop-uri de creativitate pentru 50 de copii (pictura, arta decorativa, teatru, dans,
realizarea de articole pentru ziare, etc.), impreuna cu cei tineri si cei batrani;
• oferirea unei mese calde/ pachet cu alimente pentru cei 50 de copii, proveniti din familiile
defavoarizate;
• sprijinirea parintilor in gasirea unui loc de munca si in obtinerea ajutorului garantat de stat (ex.
Ajutorul social);
• consiliere si educatie parentala pentru parintii copiilor si cei ce solicita acest serviciu.
B. ''Privind spre viitor - sprijin pentru integrarea socio-profesionala a tinerilor proveniti din medii
defavorizate'':
- consiliere psihologica si vocationala
- oferirea de burse scolare pentru 15 de tineri anual pentru continuarea studiilor in invatamantul
profesional sau liceal
- organizarea de activitati cu caracter educativ, social, cultural, sportiv, recreationale
- workshop-uri creative pentru 15 de tineri (pictura, arta decorativa, teatru, dans, realizarea de
articole pentru ziare, etc.)
C. ''Seniorii nostri - Sprijin penru batranii singuri'':
- implicarea a 50 de batrani ce vor scapa de singuratate, jucand rummy, table sau sah, citind presa si
discutand in timp ce executa lucru manual, impartasind retete culinare, povestind viata lor, scriind in
revista, implicandu-se in diferite activitati artistice, recreative, sprtive, etc.
- primirea de servicii gratuite de coafat si tuns pentru 100 de batrani din partea tinerilor care se
pregatesc sa devina profesionisti in domeniu
D. ''Sinergii - dezvoltarea de parteneriate sociale'':
- stabilirea de conventii de parteneriat cu autoritatile locale, ONG-uri, scoli, biserici, spitale si
derularea de activitati in parteneriat
- organizarea de evenimente adresate intregii comunitati pentru a creste vizibilitatea centrului in
comunitate
2. CENTRUL INTERGENERATIONAL HERCULES
Parteneri in proiect si natura parteneriatului:
Asociatia Hercules Costesti – implementeaza proiectul sub coordonarea FPMR
Descrierea pe scurt a proiectului:
Context:
80% din locuitorii orasului Costesti – singurul oras din sudul judetului Arges – nu au un loc de munca.
Pentru multi dintre ei, unica sursa de venit este agricultura practicata in propriile gospodarii. Saracia
locuitorilor a dat nastere la numeroase probleme sociale care afecteaza majoritatea copiilor si familiilor
din Costesti: violenta in familie, alcoolismul, abandonul familial si scolar, analfabetismul. Relativ noua
este problema copiilor care, in numar din ce in ce mai mare, sunt lasati singuri si nesupravegheati de
catre parintii plecati la munca in strainatate.
SCOPUL centrului este de a preveni si a combate abandonul scolar, abandonul familial si delincventa
in randul adolescentilor.
Proiectul este finantat de Fundatia Principesa Margareta a Romaniei si implementat de catre Asociatia
Hercules din Costesti.
Activitati:
• Sprijin educational dupa scoala pentru elevi;
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• Pregatirea tinerilor pentru indeletniciri sociale si de viata;
• Educatie pentru sanatate si igiena;
• Asistenta medicala preventiva;
• Ateliere tehnice si de creatie;
• Activitati educative, culturale si recreative;
• Consiliere si grupuri de sprijin pentru familiile in dificultate;
• Actitivitati intergenerationale intre copii si varstnici;
• Educatie parentala;
• Cantina sociala pentru copiii de la centrul after-school.
Obiective:
• Atragerea unui numar mare de beneficiari si de voluntari;
• Intarirea parteneriatului cu reprezentantii comunitatii;
• Desfasurarea de activitati ecologice;
• Infiintarea unui atelier pentru tesut covoare taranesti;
• Infiintarea unui Club al persoanelor in varsta;
• Infiintarea unui cabinet medical pentru copii si batrani;
• Amenajarea unui centru de recuperare motorie;
• Dezvoltarea unor activitati generatoare de venit.
Beneficiari:
40 de copii si adolescenti, 40 de familii, 20 de varstnici.

3. APROAPE - VOLUNTARI PENTRU RESPECT SI DEMNITATE
Parteneri in proiect si natura parteneriatului:
Asociatia ''Les petits frères des Pauvres'', Franta – sprijin in instruirea si motivarea voluntarilor
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, sector 1 – sprijin in identificarea
cazurilor sociale si promovarea proiectului
Descrierea pe scurt a proiectului:
Context:
Ingredientele proiectului ''Aproape'' sunt simple, dar rare si pretioase: se ia o cantitate substantiala de
bunatate si altruism de la voluntari de obicei tineri. Se pune impreuna cu intelepciunea unor varstnici
de obicei singuri, care refuza sa se lase prinsi in capcana izolarii. In cadrul proiectului Aproape sunt
identificati, selectati, instruiti si motivati voluntari care doresc sa ofere in fiecare saptamana cateva ore
din timpul lor unor varstnici singuri, imobilizati la domiciliu sau izolati in case de batrani.
Scop
Proiectul are ca scop imbunatatirea conditiilor de viata a varstnicilor prin stimularea solidaritatii
intergenerationale si incurajarea voluntariatului. Proiectul doreste de asemenea sa ofere un model
altor organizatii si institutii publice locale care doresc sa gaseasca solutii la problemele cu care se
confrunta varstnicii.
Activitati si realizari in 2009
125 seniori au primit ajutor prin intermediul voluntarilor: la domiciliu (40), la Centrul de Ingrijire si
Asistare ''Sf. Dimitrie'' din Bucuresti (20 seniori), la Clubul Seniorilor din sectorul 1 (30 seniori), la
Centrul Comunitar Generatii al FPMR (35 varstnici). Varstnicii inscrisi in proiect – persoane singure cu
venituri sub pensia medie pe tara – primesc lunar sprijin material din partea Fundatiei in baza unui
plan individualizat de interventie realizat de coordonatorul proiectului.
Beneficiari
50 de voluntari, 125 varstnici
Localizare: Bucuresti si Braila
Perioada de desfasurare: 1 martie 2006 - nelimitat
Finantatori si sponsori: Trustul Principesa Margareta a Romaniei (Marea Britanie)
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5. FONDUL SPECIAL PENTRU COPII
Parteneri: fara parteneri
Descrierea pe scurt a proiectului
Context:
Fondul Special pentru Copii este un fond de urgenta menit sa raspunda prompt nevoilor unor copii si
tineri aflati in situatii materiale dificile, cu risc de abandon scolar, imbolnavire, excluziune sociala
etc.Fondul se adreseaza copiilor si tinerilor din orice zona a tarii si vizeaza acordarea de sprijin
financiar/material pentru depasirea situatiei de criza, in functie de nevoile identificate.
Obiectivul programului:
Sprijinirea copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc (abandon scolar, delincventa juvenila, excluziune
sociala, imbolnavire, educatie necorespunzatoare, etc.).
Beneficiari:
peste 1000 de copii anual, sprijiniti direct sau prin intermediul unor ONG-uri
6. Fondul Special pentru Batrani
Parteneri: fara parteneri
Descrierea pe scurt a proiectului
Context:
Programul isi propune sa fie un mecanism flexibil de sprijin a batranilor care sa contribuie la
ameliorarea conditiilor lor de viata si sa sprijine implicarea acestora in comunitate.
Problematica batranilor in Romania este una complexa: pe de o parte, exista multi batrani care se
confrunta cu probleme grave de saracie extrema, dar exista, de asemenea, si persoane de peste 60 de
ani care au inca energie, vitalitate, si care au multe de oferit comunitatii din care fac parte. In
proiectele intergenerationale dezvoltate de Fundatia Principesa Margareta a Romaniei, batranii se
implica activ in activitati in beneficiul copiilor proveniti din medii defavorizate.
Obiectivul programului:
Fondul Special pentru Batrani abordeaza intr-un mod integrat problematica batranilor, urmarind 3
obiective:
• Oferirea de sprijin material si financiar batranilor in situatii de urgenta
• Oferirea de asistenta sociala, psihologica si juridica pentru batrani aflati in situatii de risc
• Sprijinirea proiectelor de educatie care au drept scop schimbarea atitudinii fata de persoanele
varstnice şi prevenirea discriminarii prin implicarea acestora în actiuni care sa arate resursele
pozitive pe care le au batranii.
Beneficiari: 1200 batrani, sprijiniti direct sau prin intermediul unor ONG-uri
7. TINERE TALENTE
Parteneri: fara parteneri
Descrierea pe scurt a proiectului
Context:
Acest proiect vizeaza sustinerea si promovarea tinerilor talentati in domeniul artistic, care,
datorita faptului ca provin din medii defavorizate, nu-si pot dezvolta potentialul.
In cadrul acestui proiect vor fi sprijiniti tineri talentati in domeniul artelor plastice, muzicii,
teatrului si filmului prin acordarea de burse care sa acopere costurile necesare dezvoltarii potentialului
artistic (materiale si instrumente necesare, participari la cursuri, concursuri, etc.) precum si prin
finantareaunor
proiecte
artistice
propuse
de
tinerii
talentati.
Lucrarile artistice realizate de tinerii talentati vor fi promovate in cadrul a 3 evenimente, cate unul
pentru fiecare domeniu artistic vizat prin proiect (arta plastica, muzica, teatru, film si coregrafie).
Scopul proiectului:
Crearea de sanse egale pentru tinerii talentati proveniti din medii defavorizate prin sustinerea si
promovarea talentului lor.
Domeniile sprijinite:
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• Arte plastice
• Muzica
• Teatru, film si coregrafie
Tipul de sprijin acordat:
• 10 burse in valoare de pana la 3000 EUR/an care sa acopere costurile necesare dezvoltarii
potentialului artistic:
• achizitie de materiale si instrumente de lucru (instrumente muzicale, materiale de pictura, costume
de scena)
• acoperirea costurilor pentru un curs de specialitate de tip master-class sau curs avansat
• participare la concursuri etc.
(Valoarea fiecarei burse se va stabili in functie de nevoile tanarului, nevoi identificate cu ajutorul
profesorului care il recomanda.)
• finantarea de proiecte artistice in valoare de maxim 4000 EUR propuse de tinerii talentati care au
drept scop promovarea talentului lor:
realizarea unei lucrari de arta, punerea in scena a unei piese, realizarea unui spectacol etc.
Numar de beneficiari: 16 tineri talentati
2. Venituri totale din ultimele 12 luni:
venituri totale: Fundatia Principesa Margareta a Romaniei : 3.276.508 ron
venituri totale Centrul Comunitar Generatii : 316.721,16 ron
3. Cheltuieli cu serviciile de asistenta sociala din ultimele 12 luni: 346.771,88 RON
4. Asociatia/fundatia desfasoara servicii de asistenta sociala:
la nivel local-sector 6 Bucuresti
III. Subventia solicitata de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul local, in anul 2011 este de
207.500 RON, pentru un numar mediu lunar de 135 persoane asistate, conform anexelor A si B la
prezenta cerere, dupa cum urmeaza:
Nr.crt Denumirea
Judetul în care are sediul
Numarul
Subventia
unitatii de
unitatea de asistenta sociala
mediu
solicitata
asistenta sociala
are sediu
lunar de
beneficiari
1
Fundatia
Bucuresti- sector 6
1oo
24 000 ron
Principesa
Margareta a
Romaniei –Centrul
Comunitar
Generatii
TOTAL :
24000 ron
Subsemnatul Margarit Enescu Sorin-Mugurel posesor al cartii de identitate seria RR nr. 462675,
imputernicit de catre Consiliul Director al Fundatiei Principesa Margareta a Romaniei si in calitate de
Director Executiv, cunoscând prevederile art.292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere următoarele:
- Datele, informaţiile, documentele prezentate corespund realităţii;
- Fundatia nu are sume neachitate la scadenţa către persone fizice, juridice ori bunuri în vederea
executării silite.
Mă angajez ca suma de 24000 RON să o utilizez în scopul acordării serviciilor sociale, conform datelor
prezentate în ANEXA A şi B la prezenta cerere.
Persoana imputernicita
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Director Executiv
Mugurel -Margarit Enescu

Director Financiar
Viorica Chiru

ANEXA A
FISA TEHNICA
privind unitatea de asistenta sociala
1. Unitatea de asistenta sociala:
- denumirea : Centrul Comunitar Generatii
- tipul de unitate : organizatie non-guvernamentala
2. Sediul unitatii de asistenta sociala : Bucuresti, Strada Economu Cezarescu nr.47, sector 6
Bucuresti;
3. Justificarea unitatii de asistenta sociala in raport cu necesitatile si prioritatile de
asistenta
Sectorul 6 este unul dintre cele mai sarace sectoare ale Bucurestiului, avand in prezent peste 360.000
de locuitori (cf. Web-site-ului Primariei Sector 6 Bucuresti). Ca urmare a saraciei, fenomenul de
abandon scolar in randul copiilor si tinerilor din familiile aflate in dificultate este des intalnit. De
asemeni, numarul batranilor saraci este ridicat.
DGASPC sector 6 si partenerii acestuia ofera servicii acestor categorii, insa nu acopera nevoia
existenta. In acest moment, in sectorul 6, sub directa coordonare a DGASPC exista centre de zi pentru
copii (in Militari, Drumul Taberei, Crangasi-Giulesti). De asemeni, functioneaza centrele de zi
coordonate de Asociatia Sf. Arhidiacon Stefan, Fundatia Jojo, dar ele pot acoperi doar o parte din
cererea mare de servicii.
De asemeni, in ceea ce priveste varstnicii, functioneaza in cadrul DGASPC sector 6 – Complexul de
Servicii Sociale pentru Persoanele Varstnice „Sf. Nectarie”, iar Asociatia Equilbre si Fundatia Crucea Alb
– Galbena furnizeaza servicii de ingrijiri la domiciliu. Varstnici care au insa nevoie de servicii in cadru
unor centre este mult mai mare.
La Centrul Comunitar Generatii al Fundatiei Principesa Margareta a Romaniei vin cu regularitate 70 de
batrani saraci si singuri.
In cadrul proiectului Centrul Comunitar Generatii demarat la sfarsitul anului 2007, cu fonduri proprii,
Fundatia Principesa Margareta a Romaniei ofera servicii de tip centru de zi unui numar de 50 de copii
proveniti din familii defavorizate, unui numar de 25 de tineri din medii defavorizate (familii
defavorizate, orfani, abandonati) si unui numar de minim 25 de varstnici singuri si saraci care vin cu
regularitate sa beneficieze de serviciile centrului. Specificul centrului nostru este abordarea
intergenerationala in care copiii, tinerii, batranii isi pun impreuna resursele si potentialul pentru a
contribui la rezolvarea problemelor lor, beneficiind de servicii sociale integrate din partea Fundatiei.
Astfel, pe de o parte acoperim nevoile de baza (hrana, imbracaminte) ale beneficiarilor nostri, iar pe
de alta parte oferim servicii ce consta in activitati educationale si de prevenire a abandonului scolar, de
dezvoltare personala pentru copiii si tineri, posibilitati de socializare si recapatarea sentimentului de
utilitate pentru persoanele de varsta a III-a.
4. Serviiciile sociale furnizate de Centrului Comunitar Generatii, infiintat din 2007 sunt:
• gazduire pe timp de zi;
• educatie, socializare si petrecere a timpului liber;
• meditatii si sprijin in efectuarea temelor scolare;
• activitati socio-culturale;
• consiliere sociala si psihologica;
• consiliere parentala;
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•
•

•
•

consiliere juridica;
consiliere si orientare socio-profesionala;
suport alimentar si sprijin material, pentru copii si familiile aflate in situatii de urgenta;
suport financiar pentru 15 de tineri in vederea continuarii scolii si in caz de urgenta;

5. Date despre persoanele asistate:
5.1. Persoanele asistate sunt rezidente in Bucuresti, sectorul 6
5.2. Numarul de persoane asistate: 100/ luna;
5.3. Criterii de selectionare a persoanelor asistate:
Criterii de selectie copii:
• situatie socio-economica: cu un venit mai mic de 660 RON / membru al familiei;
• varsta: 6-15 ani;
• situatie familiala: familii monoparentele, familii cu venituri reduse, familii cu multi copii, tineri care au
locuit/ locuiesc in centrul de plasament, ONG;
• situatie scolara: cu lacune scolare, care doresc sa primeasca meditatii, copii care dezvolta
comportamente inadecvate, atat in relatia cu adultii, copiii cat si cu varstnicii, copii care nu primesc
sprijinul parintilor in efectuarea temelor si dobandirea unor abilitati de viata;
Criterii de selectie tineri:
• domiciliul: in Bucuresti , sau in cadrul unei institutii de plasament / ONG, Fundatie care isi desfasoara
activitatea in Bucuresti;
• situatie socio- economica: tineri din familii monoparentele, familii cu venituri sub 650 RON/membru
familie; tineri care au locuit/ locuiesc in centre de plasament;
• varsta: tineri cu varsta intre 15- 25 ani;
• interesul,motivatia, interesul in continuarea cursurilor scolare, seriozitate, promptitudine si implicare;
Criterii de selectie persoane varstnice:
• situatie socio-economica: venit pe membru de familie sub 650 RON;
• situatie sociala: persoane varstnice care se simt singure si inutile, persoane varstnice abandonate de
familie, persoane varstnice care doresc sa se implice in activitatile centrului si comunitatii cu specific
intergenerational.
6. Descrierea unitatii de asistenta sociala:
6.1. Functioneaza din anul 2007
6.2. Descrierea proiectului de sprijin si integrare sociala in baza caruia se acorda serviciile de asistenta
sociala
Centrul Comunitar Generatii situat in incinta Grupului Scolar de Arte si Meserii ,Spiru Haret” din
Bucuresti, sectorul 6, vine in intampinarea nevoilor varstnicilor, tinerilor, copiilor si famililor acestora –
intr-o abordare ,, intergenerationala”, noua si unica in Romania. Centrul aduce laolalta persoane
apartinand mai multor generatii si creeaza cadrul in care varstnicii, tinerii, copiii socializeaza, invata
lucruri noi, se ajuta reciproc si primesc sprijin din partea Fundatiei Principesa Margareta a Romaniei
intr-o maniera integrata care sa rasunda nevoilor lor primare si de dezvoltare.
Serviciile sociale oferite in prezent prin Centrul Comunitar Generatii sunt:
 program de prevenire a abandonului şcolar, marginalizarii si delincventei juvenile pentru un numar
de 40 de copii ;
 program de reintegrare socio-profesionala a tinerilor proveniti din medii defavorizate pentru un
numar de 10 de tineri ;
 program de reinsertie sociala a persoanelor de varsta a III-a pentru un numar de 50 de persoane;
 consiliere si orientare socio-profesionala;
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 consiliere socio-psihologica;
 consiliere juridica;
 consiliere parentala;
Programul de prevenire a abandonului şcolar, a marginalizării şi delincvenţei juvenile Clubul Copiilor.
Scopul programului este de a dezvolta şi promova activităţi specifice vârstei, nivelului de pregătire şi
interesului personal pentru a sprijini copii din medii sociale defavorizate să finalizeze învăţământul
şcolar obligatoriu ca punct de plecare pentru făurirea unei vieţi decente, integrare socială, profesională
şi prevenirea fenomenului de delincvenţă juvenilă.
Baza operaţională este la sediul Centrului Comunitar Generatii şi asigură servicii gratuite, specializate
pentru un număr de 40 de copii din Sectorul 6.
Principalele tipuri de intervenţie şi sprijin sunt:
 identificarea şi selecţionarea copiilor, evaluarea potenţialului educaţional, elaborarea unor planuri de
ieşire din criză şi dezvoltare personală pe termen mediu;
 activităţi educative speciale, meditaţii şi supraveghere în efectuarea temelor, pregătirea pentru
examene, recuperarea unor lacune în pregătire;
 asistenţă socială, informare şi acompaniere pentru evitarea abandonului şcolar, orientare şcolară;
 cursuri opţionale de limba engleză, limba franceza, limba germană, informatică;
 grupuri de sprijin şi activităţi de grup (educaţie sexuală, prevenirea consumului de droguri, violenţa
la şcoală, în familie);
 activităţi cu caracter cultural educativ, organizarea de evenimente sociale;
 suport alimentar;
Programul se desfasoara zilnic, de luni pana vineri intre orele 9.00 si 17.00, si sambata intre orele
9.00 – 12.00, participarea facandu-se in functie de programul scolar al beneficiarilor, dupa un orar clar
stabilit.
Program de integrare socio-profesionala a tinerilor proveniti din medii defavorizate:
principalul obiectiv al acestui serviciu social este de a contribui la integrarea socio-profesionala a
tinerilor proveniti din medii defavorizate in risc de a abandona scoala.
Programul se desfsoara in cadrul Centrului Comunitar Generatii aflat in incinta Grupului Scolar de Arte
si Meserii “Spiru Haret”.
Serviciile constau in:
- ajutor financiar pentru continuarea studiilor (co-finantat prin Fundatia pentru o Societate Deschisa).
- ajutor in redactarea unui CV;
-discutii privind prezentarea la interviu, posibile intrebari ale angajatoarului, -drepturile si obligatiile
angajatului/angajatorului;
- sprijin in gasirea unui loc de munca;
- consiliere si orientare socio-profesionala
- consiliere psihologica, evaluarea potenţialului educaţional, elaborarea unor planuri de ieşire din criză
şi dezvoltare personală pe termen mediu;
- sprijin in efectuarea temelor si meditatii
- activităţi cu caracter cultural educativ, organizarea de evenimente sociale;
- asistenţă socială, informare şi acompaniere pentru evitarea abandonului şcolar, reintegrarea în
şcoală, orientare şcolară, integrare în învăţământul vocaţional, găsirea unui loc de muncă, începutul
vieţii independente în condiţii decente.
- grupuri de sprijin şi activităţi de grup (educaţie sexuală, prevenirea consumului de droguri, violenţa
la şcoală, în familie);
- suport alimentar;
Programul se desfasoara zilnic de luni pana vineri, intre orele 9.00 si 17.00, si sambata intre orele
9.00-12.00 participarea facandu-se in functie de programul scolar, dupa un orar stabilit.
Program de reinsertie sociala a persoanele de vârsta a III-a- Clubul Seniorilor
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Scopul proiectului este de a dezvolta un sistem suportiv, la nivel comunitar, pentru un grup ţintă de 50
de persoane varstnice din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti. Baza operaţională este în cadrul
Centrului Comunitar Generatii unde persoanele de vârsta a treia au acces gratuit la serviciile
specializate:
- informaţii din domeniul social şi medical
- consiliere juridica
- acompaniere în efectuarea unor demersuri juridice, solicitarea anumitor drepturi
- asistenţă socială calificată
- suport psihologic
- terapie de grup
- grupuri de sprijin
- oportunităţi de socializare (aniversări, zile speciale, sărbătorirea Crăciunului, a Paştelui), cu
precadere in activitati cu caracter intergenerational
- petrecerea timpului liber (vizionări de filme, spectacole, excursii) cu precadere in activitati cu
caracter intergenerational
- suport alimentar.
Programul se desfasoara zilnic, de luni pana vineri, intre orele 9.00 si 17.00 si sambata intre orele
9.00 – 12.00.
Consiliere psihologică gratuită : Acest serviciu poate fi accesat prin apel la mai multe tipuri de
activităţi de profil: evaluare psihologică, consiliere psihologică pentru părinţi, consiliere psihologică
pentru adolescenţi, grupuri de suport.
Aceasta este inclusa in programele enumerate mai sus. De ea pot beneficia si parintii copiilor si
tinerilor inclusi in program.
Consiliere juridică gratuită: Acest serviciu vizeaza rezolvarea problemelor de ordin juridic ale
beneficiarilor. Se adreseză familiilor şi persoanelor care solicită informare şi documentare cu privire la
servicii publice, legislaţie, acompaniere în efectuarea unor demersuri, solicitarea anumitor drepturi.
Se adreseaza cu porecadere varstnicilor, dar de ea pot beneficia si parintii copiilor si tinerilor inclusi in
program.
6.3. Parteneri in proiect si natura parteneriatului
Grupul Scolar de Arte si Meserii , Spiru Haret” – este partenerul principal in acest program.
Obligatiile acestuia sunt:
-sa asigure spatiul necesar coordonarii si implementarii programului Generatii dupa cum urmeaza:
- sala de clasa – parter Ucecom- centrul de zi;
- sala de meditatii( biblioteca)- pentru programul de meditatii si cursuri de limbi straine;
- sala de sport
- terenul de sport;
- acces la grupurile sanitare ale Liceului Ucecom;
- sa asigure accesul beneficiarilor la salonul de coafura, manechiura si pedichiura la Coaforul
Sperantei;
- sa asigure plata utilitatilor ( electricitate, incalzire, apa, gaze, gunoi) pentru spatiile utilizate in cadrul
programului;
- Sa sprijine si sa sustina FPMR in solutionarea problemelor care apar in implementarea proiectului;
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC) sector 6
-reprezintă autoritatea locală în domeniul asistenţei sociale acordate copiilor, bătrânilor, persoanelor cu
dizabilităţi de pe raza sectorului 6;
- ofera suportul logistic şi legal necesar derulării activităţilor Centrului Comunitar Generaţii;
- promoveaza imaginea Centrului Comunitar Generaţii şi a FPMR, în calitate de partener, precum şi a
celorlaţi parteneri din proiect precum şi participarea alături de FPMR la promovarea proiectelor
menţionate şi activităţile desfăşurate.
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- ofera sprijin in furnizarea de informatii referitoare la beneficiarii proiectului( tineri institutionalizati,
copii proveniti din familii aflate in dificultate, varstnici);
- sprijina identificarea si selectarea potentialilor beneficiari ai proiectului, de pe raza sectorului 6;
- colaboreaza si identifica noi oportunitati de lucru in comun pentru dezvoltarea serviciilor sociale in
sectorul 6.
Alti parteneri:
L”Oreal Professinel; Asociatia Copiii Ro; Sectia 21 Politie – implicati in activitati punctuale.

6.4. Acordarea serviciilor de asistenta sociala:
6.4.1 Instrumente de lucru utilizate ( ancheta sociala, evaluarea, plan de interventie, chestionar
de satisfactie, contract de servicii sociale, fisa de inchidere a cazului) :
Pentru a putea accesa unul dintre serviciile sociale acordate de Centrul Comunitar Generatii orice
potenţial beneficiar trebuie să parcurgă următorii paşi, indiferent de serviciul pe care urmează să îl
acceseze:
- Cerere scrisa sau verbala catre Centrul Comunitar Generatii;
- Realizarea anchetei sociale de către unul dintre asistenţii sociali ai Centrului;
- Beneficiarul este informat asupra condiţiilor de primire a ajutorului solicitat şi se obţine acordul de
cooperare al acestuia;
- Asistentul social, împreună cu beneficiarul sau reprezentanţii acestuia, stabileşte nevoile şi
priorităţile şi întocmeşte planul de intervenţie, adaptat fiecărui beneficiar în parte. În stabilirea
planului individualizat de intervenţie/servicii asistentul social care instrumentează cazul solicită,
după caz, sprijinul celorlalţi specialişti ai Centrului: psiholog, medic, jurist.
- Planul individualizat de intervenţie conţine: tipul de intervenţie, perioada, etapele de derulare a
intervenţiei şi rezultatele urmărite, atât la nivelul fiecărei etape, cât şi la finalul intervenţiei.
Săptămânal sunt organizate întâlniri în care asistenţii sociali prezintă fiecare plan de intervenţie pe
care l-au elaborat, pentru a fi aprobat de către coordonatorul centrului;
- Evaluarea semestriala a cazului;
- Beneficiarul sau reprezentanţii săi legali şi reprezentanţii Centrului, vor semna un contract de
servicii sociale în care sunt stabilite drepturile şi îndatoririle părţilor şi la care se anexează planul
individual de intervenţie.
- La încheierea perioadei de intervenţie asistentul social care instrumentează cazul va realiza un
raport de caz, în care va descrie istoria evoluţiei intervenţiei, gradul de atingere a obiectivelor
propuse şi va face recomandări.
6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenta sociala
Procesul de evaluare internă
Implică o cantitate mare de informaţii diverse şi interpretare a acestora pe baza carora se iau deciziile
de intevenţie. Pentru a putea aprecia progresul în cadrul unui program de lungă durată, cum este
acesta, evaluarea se va face continuu şi anume:
 Evaluarea iniţială care presupune măsurarea şi evaluarea stării, comportamentului anterior
intervenţiei. Acesta evaluare va servi ca punct de comparare în aprecierea modificărilor ulterioare.
Se efectueză înaintea conceperii planului de intervenţie.
 Evaluarea formativă efectuată în timpul procesului de intervenţie. După fiecare sedinţă se verifică
eficienţa strategiilor si se poate modifica o adaptare a programului in beneficiul beneficiarului.
 Evaluarea sumativă a rezultatelor are loc la sfârşitul programului de intervenţie. Se consultă familia
sau se compară cu evaluarea iniţială asupra achiziţiilor beneficiarului în timpul acestui program.
Asigurăm astfel valoarea rezultatelor intervenţiei şi concluzionăm
asupra întregii activităţi
desfăşurate.
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6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala:
a) in cazul unitatii care asista persoanele la sediul acesteia:
Spatiul in care se va desfasura activitatea are o suprafata totala de 341,27mp si are urmatoarea
structura functionala:

1.Centrul Generatii- suprafata utila 54,46 mp- capacitate 40 de persoane.
Pardoseala este acoperita cu pachet melaminat, peretii sunt placati cu lambriu de lemn, peretii sunt
zugraviti cu vopsea vinarom alba, usa de acces este din metal, geamurile sunt din termopan pe toata
suprafata incaperii, este situate la parter.
In acest spatiu sunt asigurate urmatoarele dotari: 6 rafturi de lemn, 2 dulapuri lemn- pentru
depozitarea materialelor didactice, de curatenie si sanitarizare, 8 mese rabatabile, 7 fotolii, 2 birouri
de lucru, 2 cuiere, frigider.
Iluminatul este asigurat atat natural prin ferestre cat si artificial cu lumina electrica din plafon.
Ventilatia este asigurata natural prin usa si ferestre.
Programul Centrului Comunitar Generatii se desfasoara astfel;
• Luni- vineri – 9.00-18.00
• Sambata – 9.00-15.00
2.Sala de sport – suprafata utila 154,5 mp- capacitate 200 persoane.
Pardoseala este acoperita cu parchet, iar peretii sunt zugraviti cu vopsea vinarom, 2 usi de acces din
lemn, geamuri pe toata suprafata salii, este situat la parter.
Iluminatul este asigurat atat natural prin ferestre cat si artificial cu lumina electrica. Ventilatia este
asigurata natural prin ferestre si usi.
Programul in care Centrul Comunitar Generatii foloseste Sala de Sport este urmatorul:
• Marti – 11.00-12.00- gimnastica
• Sambata 14.00-15.00 –gimnastica aerobica, si ocazional cu ocazia diverselor
evenimente organizate in cadrul Centrului Comunitar Generatii( Sarbatori de Pasti,
Craciun, Ziua Intergenerationala,etc)
3.Sala de meditatii- suprafata utila 82,25 mp- capacitate 25 de persoane.
Este situata la etajul I din cadrul cladirii.Pardoseala este acoperita cu parchet, iar peretii sunt zugraviti
cu vopsea vinarom, o usa de acces, geamuri pe toata latimea camerei.
In acest spatiu sunt asigurate urmatoarele dotari: 20 scaune, 6 mese pentru meditatii scolare,
biblioteca.
Iluminatul este asigurat atat natural prin ferestre cat si artificial cu lumina electrica. Ventilatia este
asigurata natural prin ferestre si usi.
Programul in care este folosita Sala de meditatii( biblioteca) se face dupa terminarea programului cu
elevii Colegiului Ucecom:
• Luni-vineri – 16.00-18.00
4. Grupuri sanitare
-acces la grupurile sanitare ale Colegiului Ucecom astfel:
cate 1 cabina WC + 1 lavoar pentru fete parter si etaj 1;
cate 1 cabina WC + 1 lavoar pentru baieti parter si etaj 1;
Pardoseala grupurilor sanitare este placata cu gresie si este dotata cu sifoane de pardoseala, iar peretii
sun placati cu faianta.
- suprafata locuibila/persoana asistată - 2,4 mp /persoană asistată
- conditii de cazare, numarul de persoane/dormitor – NU
- conditii de comunicare cu exteriorul
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Centrul Comunitar Generatii este situat in cartierul Grozavesti si este un punct de referinta pentru
membrii comunităţii avînd acces la toate mijloacele de transport( metrou, autobuz) şi
comunicaţii(internet, telefonie fixă, telefonie mobila, cablu
- alte conditii in functie de tipul de servicii de asistenta sociala acordate:
- 1 dus/cada la .... persoane asistate – Nu este cazul
- conditii de servire a mesei: nu este cazul, nu se acorda masa calda.
6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unitatii de asistenta sociala (personal
calificat/persoane asistate):
Fundatia are angajati cu contract de munca urmatorul personal de specialitate implicat direct in
acordarea serviciilor sociale:
-1 coordonator de program- asistent social-100%;
-1 asistent social – 100%;
-1 psiholog – 100%;
Fundatia are 35 de voluntari cu urmatoarele calificari: 3 as. social, 2 pedagog, 1 consilier juridic, 3
educator, studenti ASE, 2 Profesor, lucratori sociali, studenti la facultatile cu profil socio-uman)
6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate isi pot exprima nemultumirile privind serviciile primite.
Procedura prin care persoanele asistate isi pot exprima nemultumirile privind serviciile primite sunt
realizate in baza unui chestionar de evaluare a impactului serviciilor sociale care se aplica trimestrial
de către voluntarii centrului/ registru de reclamatii, sugestii, indrumari.
7. Resurse umane:
7.1. Numarul total de personal:
- in cadrul Fundatiei Principesa Margareta a Romaniei:
- de conducere: 1 Director Executiv, 1 Director financiar, 1 manager programe, 1 manager
pr/comunicare, 1 manager fundraising, 5 coordonatori de programe.
- de executie: 1 asistent pr/comunicare. 1 asistent financiar, 1 psiholog, 1 asistent social, 1 sofer, 1
femeie de serviciu;
- cu contract individual de munca: 16;
- cu conventie civila de prestari de servicii: 0;
- cu contract de voluntariat: 50;
7.2. Personal calificat in domeniul asistentei sociale din care:
- asistent social cu studii superioare 2;
- psiholog cu studii superioare 2;
7.3. Personal de specialitate implicat direct in acordarea serviciilor de asistenta sociala:
Numar: 3 pers.
Responsabilitati:
Coordonator program/ as.social – Centru Comunitar Generatii;
Atributii specifice pentru asistenta sociala:
- implicat in selectia beneficiarilor si monitorizarea evolutiei lor
- implicat si in propunerea si organizarea activitatilor de petrecere a timpului liber si agreeaza
programul de lucru de centru
- verifica respectarea metodologiei de lucru (anchete sociale, planuri de interventie, cuestionare de
satisfactie)
- coordonarea activitatilor de la Clubul Seniorilor
Asistent Social
-Dezvoltarea metodologiei de lucru specifice si aplicarea ei, sub supravegherea Coordonatorului de
program;
- Identificarea cazurilor sociale care ar putea fi beneficiari ai centrului, din initiativa proprie sau a altor
membri ai echipei de proiect, sub coordonarea Coordonatorului de program
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-Realizarea anchetelor sociale pentru tinerii si copiii inscrisi in program; selectia beneficiarilor conform
metodologiei agreate, sub coordonarea Coordonatorului de program
Furnizarea de servicii de asistenta sociala copiilor si tinerilor din program
-Participarea, împreună cu psihologul, la stabilirea si adaptarea planului individualizat de interventie în
funcţie de nevoile tânărului/copilului, si după caz, în colaborare cu instituţia de protecţie socială care îl
găzduieşte pe tânăr; monitorizarea cazurilor si adaptarea planului de interventie in functie de evolutia
cazului
-Păstrarea legăturii cu familiile tinerilor si copiilor beneficiari ai centrului si, in functie de situatie, cu
institutiile de protectie sociala care gazduiesc tanarul; realizarea de vizite periodice in
familie/institutiile de protectie sociala din care provin copii/tinerii si stabilirea de masuri de interventie
in functie de situatiile identificate, cu consultarea psihologului si Coordonatorului de program
-Sprijinirea părinţilor copiilor în găsirea unui loc de muncă, obţinerea unor drepturi legale (de exemplu
ajutor social), în măsura în care necesită un astfel de spijin ;
-Asistarea tinerilor în găsirea unui loc de muncă ;
-Organizarea programului de meditaţii pentru tinerii si copiii beneficiari ai Centrului, sub coordonarea
Coordonatorului de Program;
-Intocmirea de documente necesare derularii activitatii (baze de date, dosarele beneficiarilor, etc.) ;
-Sprijinirea derularii activitatilor intergenerationale si pentru seniori:
-Propunerea, initierea si implicarea in organizarea de activitati sociale, culturale, educationale,
sportive, recreative pentru beneficiarii centrului (copii, tineri, batrani), sub coordonarea
Coordonatorului de program
-Implicarea in organizarea activitatilor la Clubul Seniorilor si in furnizarea serviciilor de cantina sociala,
cu respectarea metodologiei de lucru si sub coordonarea Coordonatorului de Program
-Propunerea, initierea si implicarea in organizarea de activităţi împreună cu voluntarii centrului, sub
coordonarea Coordonatorului de Program ;
- Implicarea in derularea de activităţi / evenimente ale FMPR ;
Psiholog
-dezvoltarea metodologiei de lucru specifice responsabilitatilor asumate si aplicarea ei, cu pastrarea,
organizarea si raportarea informatiilor conform celor agreate impreuna cu Coordonatorul de Program si
Managerul de Programe
-contactarea institutiilor abilitate in vederea identificarii tinerilor care ar putea fi beneficiari ai
programului
activitati de consiliere si sprijin pentru tineri:
-realizarea selectiei tinerilor pentru programul de reintegrare socio-profesionala, pe baza
instrumentelor specifice ( interviu, analiza documentelor scolare, a anchetei sociale) si sprijinirea
acestora in intocmirea dosarului pentru inscrierea la scoala ;
-participarea impreuna cu asistentul social la stabilirea si actualizarea planului individualizat in functie
de nevoile tanarului, si, dupa caz, in colaborare cu institutia de protecţie socială care il gazduieşte pe
tanar ;
-consilierea individuala si de grup a tinerilor, la initiativa beneficiarului sau/si psihologului; (cu
identificarea nevoilor si intereselor tinerilor)
-intocmirea de fise de evaluare psihologica si actualizarea periodica a acestora; monitorizarea
dezvoltarii personale a fiecarui beneficiar si stabilirea de masuri de interventie in functie de situatie
-monitorizarea prezentei tinerilor la activitatile scolare si la activitatea practica ;
-consiliere şi orientare şcolară şi vocationala ;
-mentinerea legaturii cu reprezentantii firmelor unde tinerii efectueaza pregatirea practica;- as prefera
sa nu mai fie asta, ti-am explicat retinerea tinerilor de a-si asuma statutul de persoane dezavantajate,
deci nu prea am in ce calitate sa tin legatura cu reprezentantii firmelor ; cei de la scoala tin ei legatura
ca si coordonatori de practica si deja eu vin ,ca o persoana in plus care sa faca asta ; am putea
adauga « mentinerea legaturii cu maistrul-instructor de practica din cadrul scolii ; »
-monitorizarea implicarii tinerilor in programele centrului Generatii
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-mentinerea legaturii cu reprezentantii ONG-urilor, DGASPC-ului si cu institutiile implicate in mod
direct in derularea programului de reintegrare ;
activitati de consiliere pentru parinti :
-consiliere parentala pentru parintii copiilor si tinerilor, beneficiari ai centrului, la solicitarea parintilor
sau la iniatitiva psihologului sau/si asistentului social;
activitati de consiliere si sprijin pentru copii
-consiliere individuala si de grup pentru copiii beneficiari ai centrului, la initiativa lor sau /si a echipei
proiectului;
-implicarea in organizarea si derularea programului de meditatii pentru tinerii si copiii implicati in
program, in colaborare cu echipa proiectului;
implicare in activitati intergenerationale:
-propunerea de activitati sociale, culturale, educationale, sportive, recreative pentru beneficiarii
centrului (tineri, copii, batrani), care sa raspunda intereselor nevoilor si intereselor copiilor si tinerilor
si initierea si implicarea in organizarea sub coordonarea Coordonatorului de Program
-propunerea, initierea si implicarea in organizarea de activitati impreuna cu voluntarii centrului, in baza
identificarii nevoilor si intereselor acestora;
-implicarea in selectia voluntarilor pentru centrul « Generatii « si pentru alte programe FPMR ;
8. Date privind coordonatorul unitatii de asistenta sociala:
Numele Marinescu Prenumele Vasile –Sorin , profesia: asistent social
Functia in asociatie: Coordonator program
Angajat cu contract individual de munca
9. Patrimoniul unitatii de asistenta sociala (Precizati valoarea):
- constructii - NU
- terenuri - NU
- alte mijloace fixe: 1 autoturism primit ca donatie
- dotarile aferente:
 componente IT
20.000 ron
 echipament birotica
5000 ron
 mobilier
4.000 ron
 electronice
5000 ron
 echipamente birou
5000 ron
10. Rezultate preconizate in urma acordarii subventiei
Până la sfârşitul anului 2011:
- Un număr de 40 de copii vor beneficia zilnic de serviciile de prevenire a abandonului scolar,
marginalizarii si delincventei juvenile;
- Un număr de 40 copii işi vor depăsi problemele şcolare si sociale cu care se confruntă;
- un numar de 10 de tineri vor beneficia de servicii integrate in vederea reintegrarii lor socioprofesionale;
- Un număr minim de 50 pensionari vor participa la activitatile de socializare (intergenerationale);
- un numar minim de 50 de sedinte de consiliere parentala;
- un număr minim de 100 sedinte de consiliere psihologica;
- un numar minim de 100 sedinte de consiliere juridica;
- un numar minim de 100 de persoane vor participa la activitati de educatiesocializare( intergenerationale);
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ANEXA B
la cerere
DATE
privind bugetul unitatii de asistenta sociala pentru anul 2011
Denumirea unitatii de asistenta sociala Centrul Comunitar Generatii-Fundatia Principesa
Margareta a Romaniei
Numar de persoane asistate lunar 100 , subventia lunara/persoana asistata: 20 RON
100 pers* 20 RON/luna/pers*12 luni= 24.000 RON
Bugetul

Denumirea indicatorului
Venituri totale, din care
1. Veniturile asociatiei/*1)
-

Dotari aferente

-

Virare 2%

-

contribuţii parteneri

-

donaţii

TOTAL
62.600

Trim. I
15.650

RON
Trim. II
15.650

Trim. III
15.650

Trim. IV
15.650

6.000

6.000

6.000

11.000

11.000

11.000

2.000
0
60.600

2. Subventie acordata in temeiul Legii nr.
34/1998
Cheltuieli totale, din care
*2) *3)
1.Cheltuieli de personal*4)
2. Cheltuieli cu hrana persoanelor asistate

24.000

6.000

44.000

11.000

15000
16000

3750
4000

3750
4000

3750
4000

3750
4000

0

0

0

0

0

0
2000

0
500

0
500

0
500

0
500

didactice pentru

1000

250

250

250

250

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica
valoare sau scurta durata si echipament pentru
persoanele asistate

0

0

0

0

0

8. Cheltuieli de transport pentru
asistate si insotitorii lor

0

0

0

0

0

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea
hranei
4. Cheltuieli cu iluminatul
5. Cheltuieli pentru servicii, apa, canalizare,
salubrizare, telefon
6. Cheltuieli cu materiale
persoanele asistate

persoanele

16

9. Cheltuieli cu materiale
persoanele asistate

sanitare pentru

0

0

0

0

0

10. Cheltuieli cu materiale pentru curatenie
pentru persoanele asistate

3000

750

750

750

750

11. Cheltuieli pentru
functionarea
mijloacelor de
transport specific activitatii
unitatii de asistenta sociala*5)

2.000

500

500

500

500

5000

1250

1250

1250

1250

12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese
de schimb, reparatii etc.)

*1) La veniturile provenite din donatii, sponsorizari si alte venituri se vor evidentia si bunurile in
natura la pretul pietei.
*2) Cheltuielile prevazute la pct. 1 – 11 nu pot fi sub nivelul subventiei acordate de la bugetul de
stat sau, dupa caz, de la bugetul local.
*3) Din subventia acordata nu se vor acoperi cheltuieli de o singura natura.
*4) Din subventia acordata pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului calificat
in domeniul asistentei sociale, care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala.
*5) Din subventia acordata pot fi acoperite cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari in
functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala
II. Utilizarea subventiei
Denumirea indicatorului

1. Cheltuieli cu salariile de incadrare a
personalului calificat in domeniul asistentei
sociale, care participa efectiv la acordarea
serviciilor asistenta sociala
2. Cheltuieli cu hrana persoanelor asistate
3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea
hranei
4. Cheltuieli cu iluminatul
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa,
canalizare, salubrizare, telefon
6. Cheltuieli cu materiale
didactice
pentru persoanele asistate
7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica
valoare sau scurta durata si echipament
pentru persoanele asistate

RON
Din
subventie
de la
bugetul de
stat/loc-

Cheltuieli totale

Din venituri
proprii

15000

10000

5000

16000
0

12000
0

4000
0

0
2000

0
0

0
2000

1000

1000

0

0

0

0
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8. Cheltuieli de transport pentru persoanele
asistate si insotitorii lor
9.Cheltuieli cu materiale sanitare pentru
persoanele asistate
10. Cheltuieli cu materiale pentru curatenie
pentru persoanele asistate
11. Cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii
necesari in
functionarea mijloacelor de
transport specific activitatii
unitatii de
asistenta
12.Alte-cheltuieli (consumabile de birou,
piese de schimb, reparatii etc.)

0

0

0

0

0

0

3000

1000

2000

2000

0

2000

5.000

0

5.000

III. Cheltuieli lunare de intretinere in unitatea de asistenta sociala (incluzand, dupa caz, cheltuielile
prevazute in buget la pct. 1 - 6 si 8 - 12): 3.667 RON
IV. Costul mediu de intretinere a unei persoane asistate/luna (cheltuielile lunare de intretinere
raportate la numarul de persoane asistate/luna): 36.67 RON /luna/beneficiar
Director Executiv
Mugurel Margarit Enescu

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Danil Tulugea
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