
                                                                                       ANEXĂ 
                   la H.C.L.S. 6 nr. 16/27.01.2011

Apartament social pentru fete

Sediu proiect : Bucuresti, sector 5
                 str. Caporal Preda nr.2, bl.3E, sc. 2,et.1 ap.8
                      

Bugetul proiectului : 100000 ron

• Obiectiv general. 
             Integrarea  sociala completa si stabila a tinerilor ( fete) care părăsesc centrele de 
plasament  

• Obiective specifice 
1. Asigurarea găzduirii temporare a tinerilor care părăsesc instituţiile statului. 
2. Dezvoltarea abilităţilor sociale şi a deprinderilor de viaţă independentă a acestor tineri.
3. Sprijinirea integrării în muncă a beneficiarilor

• Serviciile de asistenta sociala acordate
- primire si gazduire pe perioada determinata
- ingrijire si suport pentru o existenta decenta  
- informare/educare/instruire; modul de lucru cu tinerii este individual si se realizeaza in 

baza  programelor de interventie specifica stabilite de fiecare tanar impreuna cu  responsabilul de 
caz 

- consiliere sociala
- petrecerea timpului liber /socializare
- monitorizarea integrarii si suport post-integrare

Nume standard de calitate aplicat:
Standarde minime obigatorii pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.
Ordinul nr. 14 / 15.01.2007

• Grup tinta : tinere cu varsta peste 18 ani
Criterii de selectie:
            1. Dorinta reala si constanta de integrare sociala a tinerelor

2. Tinere care au suficient de bine dezvoltate un minim de calitati psiho-fizice care sa le 
permita in chip real o integrare sociala

• ACTIVITĂŢI

1. Selectia  beneficiarelor pentru apartamentul social 
Selectia  pentru structurile  de tip  rezidential  se face  pe baza  recomandarilor  personalului  din 
centre, completate cu un interviu motivaţional susţinut de personalul ASIS. Admiterea tinerelor 
in apartamentul social este finalizată prin semnarea cu fiecare beneficiara a unui
 “ contract moral”. 
Durata medie intentionata  a programului complex de socializare pe care tanara il parcurge in 
apartamentul social este de 12 luni.   
In acest interval tanara beneficiaza de  sprijinul  unui referent/ responsabil de apartament.
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2.  Evaluarea iniţială şi stabilirea planului individual de intervenţie al tinerelor incluse in 
apartamentul social  

Evaluarea iniţială comportă urmatoarele activitati:
- evaluarea cunostintelor( activitate realizata prin administrarea unor teste docimologice si a 

unor probe simple de genul dictari, redactari, calcule aritmetice…) 
-    evaluarea unor caracteristici comportamentale ( activitate realizată de catre responsabilul de 

apartament)
-     evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarului (familie, educaţie, calificare, loc de muncă, 

etc.)
-     evaluarea motivaţiei pentru integrare (interviu motivaţional)

Evaluarea initiala se realizează în colaborare cu personalul specializat din central 
de plasament. 

In stabilirea planului individual de intervenţie  se iau in considerare si se analizeaza impreuna 
cu tanara  aspiratiile sale, posibilitatile de scolarizare,  de calificare,  de ocupare a unui loc de 
munca si de gazduire in afara apartamentului la absolvirea programului. 

3. Aplicarea planului de intervenţie si monitorizarea/evaluarea progresului

Aplicarea planului individual de intervenţie se traduce intr-o multitudine de activitati pe care 
tanara le parcurge in perioada sederii lui in apartamentele sociale 

Aceste activitati sunt: 

-  activitati  specifice   consolidarii   deprinderilor  de a prepara alimente (aprovizionare  si 
preparare alimente),   

- activitati  specifice consolidarii deprinderilor de igiena personala si a spatiului de locuit 
(intretinerea,curatirea/spalarea si repararea obiectelor de imbracaminte, a lenjeriei,asternuturilor 
si incaltamintei),   

- completarea si consolidarea cunostintelor dobandite in scoala cu referire speciala la scriere, 
gramatica, aritmetica

-  comunicare  activa  verbala (convorbirea  telefonica,  prezentare  la  interviu,  conversatia  in 
contradictoriu….)  

- comunicare scrisa ( redactare C.V , scrisoare, mandat postal,cerere de diverse tipuri…)

-  exercitii/experimente de viata autonoma (activitati specifice consolidarii abilitatilor de a-si 
gestiona bugetul)

-  activitati  specifice consolidarii  deprinderilor ocupationale, pregatire scolara suplimentara 
pentru cei care-si continua studiile, operarea bibliotecii si a colectiei de casete audio, vizionare 
/comentare film, teatru 

In functie de nevoile individuale ale fiecareia , tinerele sunt de asemenea ajutate să:  

- isi obtina/completeze actele de identitate si/sau actele scolare

- îşi rezolve  problemele de sănătate (vizite periodice la medical de familie sau ori de câte ori 
este nevoie în vederea tratării eventualelor probleme de sănătate )

- isi continue pregatirea scolara si profesionala, in special prin cursuri de calificare de scurta  
durata in meserii intr-adevar cerute pe piata muncii
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-  isi  gaseasca/mentina un loc de munca adaptat calitatilor  sale  psiho-fizice (  activitati  de 
consiliere in vederea ocuparii unui loc de munca, de mediere a muncii in colaborare cu institutii  
specializate,  de  ocupare  a   unui  loc  de  munca  care  sa  corespunda  aspiratiilor,  nevoilor  si 
calitatilor  psiho-fizice  ale  tanarului,  vizite  ale  referentului  la  locul  de  munca,  evaluarea 
comportamentului la locul de munca si a randamentului muncii)

- isi caute o viitoare locuinta/gazda pe care sa o poata pastra cu mijloace proprii in momentul in 
care e deja angajata

-  sa se pregateasca pentru viitoarea viata de familie, sa se pregateasca pentru exercitarea 
drepturilor si obligatiilor cetatenesti

Activitatea  de  monitorizare  si  evaluare  a  progresului  tinerei este  o  activitate  practic 
permanenta  realizata   in  egala  masura  de  referent  si  de  tanar.  Această  activitate  permite 
revizuirea si adaptarea planului individual de interventie functie de situatia concreta, de nevoile 
in permanenta schimbare ale tinerei asistate si consiliate. 

 4. Încheierea intervenţiei/Evaluarea finală 

Deşi beneficiara a fost/este pregătita pe tot parcursul intervenţiei pentru încheierea acordului de 
colaborare/participare la program, încheierea efectivă a asistării se face în ultima lună 
Presupune o evaluare a rezultatelor obţinute împreună cu beneficiara , dar şi sfârşitul efectiv al 
sprijinului. 

Instrumente de lucru utilizate:
- fisa de evaluare initiala
- fisa de evaluare pentru evaluarea realizata de profesor/seful direct de la locul de munca – 
inregistreaza progresul in ceea ce priveste punctualitatea, constiinciozitatea, disciplina
- plan de actiune
- fisa de consiliere
      -    formulare de monitorizare pentru a inregistra activitatile desfasurate de tineri cum sunt 
cele legate de igiena personala , gatit , urmarirea stirilor de interes general in ziare, la radio sau 
TV;
      -     fise de actiune si planificare ale responsabilului de caz referitoare la comunicarea verbala 
si scrisa, gramatica si vocabular, distractii si discutii individual

5. Supravegherea integrarii sociale a tinerelor /Mentinerea contactului cu absolventii – 
Urmarirea  si  mentinerea  traiectoriei  tinerei  absolvent  este  realizata  de  catre  responsabilul 
apartamentelor sociale. 
In sensul supravegherii integrarii sociale a tinerei,  in conformitate cu o planificare pe o perioada 
de 3 luni responsabilul de apartament efectueaza:

- vizite  periodice la domiciliul  tinerei  – gazda/ locuinta  inchiriata  - pana la completa 
“stabilizare”a traiectoriei socio-profesionale a  acesteia

- vizite periodice la locul de munca al tinerei – in principal pentru inlaturarea posibilitatii  
ca  aceste  tinere  sa  fie  supuse  unui  tratament  cu  anume  note  discriminatorii,  generate  de 
prejudecati (în condiţiile în care aceste vizite nu afectează/influenţează negative statutul tinerei la 
locul de muncă)

- acordarea unor eventuale ajutoare materiale in momente dificile

6. Evaluarea si monitorizarea performantelor obtinute de tinerii implicati in program

  Evaluarea are in vedere doua aspecte: 
                -    calitativ (evolutia fiecarei tinere) 
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                -    cantitativ (numarul tinerelor)
Evaluarea calitativa
Monitorizarea  si evaluarea progresului fiecarei tinere in fiecare dintre activitatile descrise in 
proiect sunt activitati practic permanente realizate de către responsabilul  apartamentelor sociale 
(saptamanal) şi coordonatorul de proiect (bilunar).
Discutii asupra stadiului/performantelor fiecarei tinere si asupra cantitatii si calitatii observatiilor 
pe baza carora se poate face evaluarea au loc:

- cu regularitate in fiecare intalnire de lucru bilunara a coordonatorului  de proiect cu 
responsabilul de apartamente sociale

-  cu  regularitate  la  fiecare  intalnire  saptamanala  a  tinerelor  cu  responsabilul  de 
apartamente  

- la sfarsitul primelor trei luni de implicare in program a fiecarei tinere 
Eventualele  deficiente  (erori,  notatii  incomplete  )  constatate  in  consemnarea  datelor  pe baza 
carora se poate face o evaluare exacta a dinamicii reale a fiecarei tinere vor fi depasite/corectate 
in cel mult 10 zile de la data constatarii.

Evaluarea  evolutiei  –  la  absolvire  fiecare  beneficiara  va  indeplini  urmatorii  parametrii 
verificabili (indicatori):

1. va fi pregatita sa-si administreze propriul buget saptamanal/lunar
2. va fi capabila sa respecte fara supraveghere si/sau impuls extern regulile de igiena
3. are un loc de munca in care este apreciata de sefi si colegi
4. isi va cunoaste drepturile si indatoririle cetatenesti
5. a  abandonat  definitiv  cel  putin  50% din  expresiile  argotice  folosite  la  intrarea  in 
program
6. isi  va  reduce  cu  cel  putin  50%  numarul  si  frecventa  greselilor  de  ortografie  si 
gramaticale
7. este in stare sa-si caute o gazda si sa mentina o buna legatura cu aceasta
8. este in stare sa locuiasca si sa se gospodareasca si singura si impreuna cu mai multe  
colege 
9. stie sa gateasca pe putin 5 supe/ciorbe si 5 retete pentru felul al doilea
10. si-a imbogatit sensibil cunostintele medicale
11. este pregatita emotional pentru o viata autonoma
12. este pregatita pentru responsabilitatile/obligatiile viitoarei vieti de familie 

O parte din acesti parametrii pot fi verificati pe parcursul unui test final scris, ale carui rezultate 
sunt comparate cu cele ale testului sustinut de fiecare tânăr/tânără la intrarea in program.

Numerosi alti parametrii- in special cei referitori la atitudini si comportamente- pot fi pusi in 
evidenta  in  special  (iar  uneori  numai)  prin  studierea  dosarelor  individuale  ale  fiecarui 
tanar.Evaluarea  rezultatelor  obtinute  de  fiecare  tanarar  in  fiecare  din  activitatile  incluse  in 
program este practic o activitate permanenta.

Evaluarea cantitativa a performantelor programului  se efectueaza in baza urmatoarelor criterii:

- numarul tinerelor incluse in program
- numarul  tinerelor  care  au  achizitionat  un  set  semnificativ  de  deprinderi  de  viata 
independenta
- numarul tinerelor care au absolvit programul 
- numarul tinerelor care si-au continuat studiile si absolva cu bune rezultate o forma de 
invatamant
- numarul tinerelor inscrise intr-un curs de calificare
- numarul tinerelor plasate intr-un loc de munca
- numarul tinerelor care au avansat la locul de munca
- numarul tinerelor care se intretin din retributie si sunt totalmente autonome

4



- numarul  aprecierilor pozitive venite din partea sefilor/gazdelor/profesorilor/  prietenilor 
tinerelor
- numarul tinerelor care mentin contactul cu programul

• REZULTATE AŞTEPTATE 
• minim 5 tinere  incluse in proiect 
• minim  5  tinere  au  parcurs  integral  perioada  de  asistare   si  sunt  pregatite 
pentru o viata independenta
• minim 5 tinere  absolvente ale programelor de asistare au o  autonomie totala 
(se intretin din retributie si traiesc pe cont propriu)

Proiectul va  imbunatati in acelasi timp capacitatile manageriale ale grupurilor tinta prin faptul ca 
toate activităţile presupuse de proiect se vor face nu doar pentru tinere ci împreună cu acestea. 
Aspectul va contribui nu numai la creşterea şanselor de succes a intervenţiei individuale, dar şi la 
sporirea  încrederii  beneficiarelor  în  propriile  forţe,  la  îmbunătăţirea  imaginii  de  sine,  la 
conştietizarea de către acestea atât a drepturilor dar şi a responsabilităţilor presupuse de viaţa în 
comunitate în calitate de adult.

Buget   2011
(RON)
Apartament social pentru fete

 Capitole de cheltuieli pe luna pe an 
 Locatia   
1 Chirie 1350 16200
2 Intretinere (apa , caldura, electricitate..) 615 7380
3 Asigurari/impozit locatie  750
4 Comunicatii (telefon, cablu..) 100 1200
5 Reparatii 30 360
6 Echipament (  saltele, tv., lenjerie de pat,  art.casnice )  1000
7 Produse curatenie 60 720
 Sub total 27610
 Beneficiari   ( 5 tineri )   
8 Alimente pt. tineri 1300 15600
9 Produse igiena pt.tineri 175 2100
10 Transport pt. tineri 77 924
11 Imbracaminte/incaltaminte pt. tineri  3500
12 Medical (servicii medicale, medicamente ..) pt. tineri 75 900
14 Consumabile/ materiale instructiv-educative 50 600
15 Socializare/recreere  tineri  (excursii, spectacole..) 30 360
16 Taxe/plati pt.identitate tineri (acte, fotogtrafii ..)  500
17 Ajutor material pt. absolventii programului  5000
 Sub-total 29484
 Personal   ( 1 Responsabil de apartament )   
18 Venit brut 2795 33540
19 Taxe salariale 781 9366
 Sub-total  42906
  

 TOTAL  100000

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Danil Tulugea
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