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I. PROIECTUL  

 
 

DESCRIERE: 
 

Cantina Socială prestează servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situaŃii economico-sociale 
sau medicale deosebite. Cantina Socială funcŃionează conform Legii 208/1997. Acest serviciu este 
conceput ca parte a unui pachet de servicii de  asistenŃă socială, având rolul de serviciu de suport 
material în vederea reinserŃiei sociale a persoanelor marginalizate sau, în cazul persoanelor vârstnice, 
ca serviciu de susŃinere în vederea unui minim necesar existenŃei. 

În cadrul Cantinei sociale funcŃionează “Romania Kids” care   este un serviciu pentru protectia 
copilului a carui misiune este de a preveni abandonul şi institutionalizarea copiilor prin desfăşurarea 
unor activităŃi de îngrijire, educaŃie, recreere – socializare, precum şi pentru alte persoane care au în 
ingrijire copii. Programul "after school" implică supraveghere, o masă caldă şi asistenŃă la teme. Copiii 
vor beneficia de intervenŃie specializată în funcŃie de nevoile COPILULUI care are rezultate slabe la 
învăŃătură, probleme cu frecvenŃa  şcolară sau probleme de altă natură din cauza situaŃiei economice şi 
a climatului din familie. 
 
Titlul  Cantina Socială Harul 
 
Localizare: Str.Răsăritului nr. 59, sector 6 
 
 
Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC Sector 6 
 

 Costul total al proiectului Suma solicitată de la 
DGASPC Sector 6 

% din costul total al 
proiectului 

 
2.326.926,00                                                                                                                             

 
1.700.000,00 

 

 
73,06 

 

 
 
Rezumat: 
 
 

Durata proiectului ActivităŃiile Cantinei Sociale se desfăşoară pe o perioadă 
nedeterminată 

Obiectivele proiectului  
• Derularea pe durata anului 2012 a proiectului Cantina 

Socială ,,Harul,,  prin care se vor furniza servicii de cantină 
socială pentru un număr de 200 de persoane marginalizate 
social sau în risc de marginalizare socială de pe raza 
sectorului 6 Bucureşti. 

• Derularea proiectului „România Kids” pentru un număr de 
100 de copii cu vârstă cuprinsă între 3-14 ani  proveniŃi din 
familii defavorizate prin activităŃi de pregătire a temelor 



 

 

şcolare, de consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaŃă 
independentă şi orientare şcolară. 

• Pregătirea de pachete de alimente pentru un număr de 200 de 
persoane marginalizate social. 

Parteneri DGASPC Sector 6- AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti 

Grupul (grupurile) Ńintăi 
Grupurile Ńintă vizate de proiectul propus se împart în 
următoarele categorii: 
 
A. Serviciul de Cantină Socială 

1. Copii în vârstă de până la 18 ani, aflaŃi în întreŃinerea 
acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o 
persoană în întreŃinere este sub nivelul venitului net 
lunar, pentru o persoană, luat în calcul la stabilirea 
venitului social; 

2. Tinerii care urmează cursurile de zi la instituŃiile de 
învăŃământ ce funcŃionează în condiŃiile legii, până la 
terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de 
ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează 
studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani şi care 
provin din familii defavorizate; 

3. Persoane care beneficiază de ajutor social sau de alte 
ajutoare acordate în condiŃiile legii şi al căror venit  
este de până la nivelul salariului minim lunar pe 
economie pentru o persoană singură, luat în calcul la 
stabilirea ajutorului social; 

4. Pensionarii al căror venit nu depăşeşte 670 lei lunar pe 
membru  de familie; 

5. Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, 
aflate într-una dintre următoarele situaŃii: sunt izolate 
social, nu au susŃinători legali, sunt lipsite de venituri; 

6. Persoane cu handicap al căror venit nu depăşeşte 
salariul mediu net lunar pe economie pe membru de 
familie; 

7. Orice persoană care, temporal, nu realizează venituri. 
 
B. „Romania Kids” 

1. Copii proveniŃi din familii aflate în dificultate psiho-socio-
economică;  

2. Copii aflaŃi în situaŃii şcolare limită, cu risc de abandon 
şcolar;  

3. Copii lipsiŃi de posibilităŃi de supraveghere şi suport din 
partea familiilor;  

Beneficiarii finali1 Beneficiarii finali sunt reprezentaŃi de familiile acestor 
beneficiari şi comunitate în sine, 

                                                
1

 “Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societăŃii sau sectorului în ansamblu. 



 

 

Rezultatele aşteptate • Adaptarea şi diversificarea în permanenŃă a serviciilor şi 
activităŃilor la nevoile beneficiarilor; 

• ÎmbunătăŃirea condiŃiei de viaŃă şi sănătate a 
beneficiarilor; 

• Creşterea gradului de relaŃionare interpersonală de 
socializare; 

• Creşterea gradului de acceptare socială şi incluziune în 
viaŃa normală a societăŃii; 

• Creşterea calităŃii vieŃii persoanelor aflate în dificultate şi 
a familiilor acestora; 

• Schimbarea mentalităŃii comunităŃii locale, a opiniei 
publice cu privire la situaŃia persoanelor cu risc de 
marginalizare socială; 

• ÎmbunătăŃirea infrastructurii Cantinei sociale prin lucrări 
de reparaŃii şi amenajare; 
 

      „România Kids”: 
• Reducerea numărului de elevi care abandonează şcoala; 
• Creşterea capacităŃii de adaptare şi integrare socio-şcolară; 
• Explorarea relaŃiei dintre nivelul de educaŃie şi şansele de 

realizare a obiectivelor personale; 
•  ÎnvăŃarea responsabilităŃii implicate de asigurarea, prin 

eforturi proprii, a unui nivel de trai decent; 
•  Copiii îşi vor însuşi deprinderile de autonomie personală şi 

independenŃă; 
• O capacitate mai mare de autogospodărire, 
• Sporirea capacităŃii de relaŃionare unii cu alŃii şi cu ceilalŃi 

colegi, prieteni, vecini, 
•  Reducerea comportamentelor şi atitudinilor negative la copii 
şi formarea unor comportamente apropiate de cele obişnuite, 
normale; 

•  Creşterea pregătirii tinerilor privind orientarea şi formarea 
profesională, 

•  Copiii se vor apropia mai mult de standardul normalizării 
funcŃionale în societate, ceea ce înseamnă că vor dispune de 
cunoştinŃele necesare pentru a putea beneficia de o gamă 
largă de servicii din societate, 

•  La finalul proiectului va scădea sentimentul marginalizării 
şi excluderii copiilor care provin din familii defavorizate; 

•  Dezvoltarea autonomiei personale copiilor defavorizaŃi din 
sector; 

•  Ridicarea nivelului de şcolarizare în sectorul 6. 
 

Principalele activităŃi      ActivităŃile proiectului: 
A. Cantina Socială Harul 

     Activitatea 1 – Formarea echipei de proiect şi contractarea 
personalului 
      Pentru anul 2012 va fi aprobată organigrama şi statul de funcŃii 
pentru anul 2012.  



 

 

Serviciul Cantina Socială   şi       „România Kids”: 
 va funcŃiona după următoarea structură: 
 

 
 

       Activitatea 2 – Informare/promovare proiect în comunitate 
     Activitatea se va desfasura pe tot parcursul derulării proiectului 
şi se va realiza astfel: 
-  editarea unor pliante informative privind serviciile oferite de 
Cantina Socială Harul  şi difuzarea lor prin 
intermediul serviciilor publice descentralizate de la nivel local, 
ONG-uri, biserici; 
-  informarea directă prin intermediului funcŃionarilor Serviciului 
Public de AsistenŃă Socială din cadrul 
DirecŃiei de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6. 
- realizarea de afişe, autocolante publicitare; 
 
      Activitatea 3 – Amenajarea şi dotarea Cantinei Sociale şi a       
„România Kids”: 

Manager proiect       (1 persoana) 

Şef cantină           (1 persoana) 

Insp. Res.umane      (1 pers) 

Sociolog                     (1 pers) 

Inspector financiar    (1 pers) 

Administrator         (1 persoana) 

Psiholog                 ( 1 persoana) 

Economist             (1 persoana) 

Consilier juridic      (1 pers) 

Consilier manager   ( 1 pers) 

Educatoare             ( 2 pers ) 

Invatatoare             ( 2 pers) 

Asistent social      ( 1 persoana) 

Bucatari                (5 persoane) 

Sofer                     ( 2 persoane) 

Magazioner             ( 1 persoana) 

Ingrijitori                (6 persoane) 



 

 

     Pentru sediul cantinei şi sediul Centrului de zi se execută 
periodic lucrări de amenajare, reparaŃii şi igienizare.  
     Pentru buna funcŃionare a cantinei şi crearea unei ambiante 
placute şi primitoare se vor  face achiziŃiile necesare derularii 
proiectului conform bugetului aprobat.  
    Activitatea 4 – Identificarea beneficiarilor 
     Beneficiarii serviciilor de cantină  vor fi aleşi în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social . 
Aceasta se face în baza sesizărilor din partea potenŃialilor 
beneficiari, a sesizărilor din partea unor instituŃii comunitare, auto-
sesizării şi a evaluării iniŃiale realizate în 72 de ore de la data 
primirii sesizării de către angajaŃii centrului. 
 
     Activitatea 5 – Furnizarea serviciilor de către Cantina 
Socială Harul 
     Cantina socială oferă următoarele servicii sociale: 
-  pregătirea şi servirea prânzului în limita alocaŃiei de hrană 
prevazute de reglementările legii, pentru un numar de 200 de 
beneficiari; 
-  pregătirea şi distribuirea de pachete de alimente pentru 200 de 
persoane cu situaŃii sociale deosebite. 
 
       Activitatea 7 – Monitorizarea şi evaluarea proiectului 
     Monitorizarea va include inregistrarea, prezentarea şi analiza 
regulată a indicatorilor privind furnizarea serviciilor sociale de către 
cantină. 
Periodic va fi efectuată o evaluare internă a activităŃii Cantinei 
sociale şi  a Centrului de zi. Concret, echipa de proiect şi personalul 
cantinei se vor reuni pentru analiza activităŃii şi discutarea 
problemelor întâmpinate. 
 
       B. Romania Kids 

• Identificarea cazurilor de copii în situaŃie de risc prin  
colaborarea cu DGASPC – sector 6, şcoli, ONG-uri, asociatii 
de locatari, 

 •   Evaluare şi consiliere psihologică pentru copii şi aparŃinători 
 • Realizarea şi implementarea planurilor individuale de 

intervenŃie şi semnarea contractelor sociale cu parinŃii şi copiii, 
•  ActivităŃi de integrare şi reintegrare familială şi socială sau de 

prevenire a separării totale a copilului de familie, 
•  AsistenŃă medicală şi asigurarea igienei individuale a copiilor, 

educaŃie sanitară, sprijin pentru înscriere la medicul de familie şi 
obŃinerea drepturilor de asistenŃă medicală. 

 •   Asigurarea de sprijin material familiilor şi a unei mese 
zilnice pentru fiecare copil inclus în program, 
   •   ActivităŃi pentru prevenirea abandonului şcolar şi activităŃi 
educative, 

• ActivităŃi de educaŃie parentală (şcoala părinŃilor) 
     • AsistenŃă spirituală a familiei şi a copiilor implicaŃi în program, 
cu respectarea opŃiunilor confesionale, 



 

 

     • ActivităŃi recreative şi de creştere a interesului  şi 
comportamentului social la copii, 
ActivităŃiile se desfasoară conform standardelor minime pentru 
centrele de zi, cazurile sunt instrumentate pe baza managementului 
de caz. Setul de instrumente cuprinde : fisa iniŃială a cazului, 
ancheta socială, plan de intervenŃie personalizat, fişa psihologică, 
contractul cu familia, plan de acŃiune, raport de intrevedere, fişa de 
observaŃie, fişa de evaluare trimestrială, referat de închidere a 
cazului, raport de activitate. Prin supervizare şi monitorizare 
periodică rezultatele obŃinute pot fi cuantificate şi evaluate.  

 
 Obiective: 

 
          Obiectivul general: 
      - Dezvoltarea serviciilor  în scopul prevenirii şi limitării unor situaŃii de dificultate care pot genera 
marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane. 
      - Consilierea şi informarea beneficiarilor dar şi îndrumarea spre alte instituŃii abilitate în rezolvarea 
problemelor sociale. 
      Obiective specifice: 

  
 Cantina Socială Harul 

− însuşirea şi aplicarea cadrului legislativ actual, modificat şi/sau completat în vederea abordării 
integrate a stării sociale a persoanelor aflate în situaŃii economico-sociale sau medicale deosebite; 
− realizarea şi îmbunătăŃirea documentaŃiilor conform legislaŃiei în vigoare; aplicarea standardelor de 
calitate privind serviciile sociale acordate; 
− dezvoltarea resurselor umane din domeniul asistenŃei sociale şi a persoanelor care se ocupă cu 
aprovizionarea, pregătirea şi servirea hranei. 
− evaluarea resurselor umane existente şi a nevoilor de formare a personalului; 
− identificarea de programe de pregătire iniŃială şi continuă şi elaborarea curriculei de formare în 
funcŃie de abilităŃile ce trebuie dezvoltate; 
− actualizarea permanentă a cunoştinŃelor de specialitate şi a celor legate de serviciile sociale; 
− dezvoltarea continuă a cunoştinŃelor culinare şi îmbunătăŃirea/obŃinerea de certificate care să ateste 
competenŃele angajaŃilor. 
− dezvoltarea serviciilor sociale; 
− promovarea bunelor practici în domeniul asistenŃei sociale şi contribuŃia la perfecŃionarea acestui 
domeniu, prin împărtăşirea de modele de bună practică cu alŃi furnizori de servicii sociale; 
− promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituŃia 
noastră;  
− îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor sociale acordate prin evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor 
de formare profesională a acestora; 
− întocmirea unui plan de formare şi perfecŃionare profesională în funcŃie de nevoile personalului, 
schimbările legislative şi Ńinând cont de nevoile existente în comunitate; 
− înaintarea de propuneri către instituŃiile abilitate privind organizarea unor cursuri care să corespundă 
nevoilor stabilite în planul de formare şi perfecŃionare; 
− asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităŃii, prin calificarea continuă a 
personalului; 
− facilitarea accesului persoanelor aflate în situaŃii economico-sociale sau medicale deosebite; 
− întărirea colaborării personalului cu beneficiarii; 
− promovarea parteneriatelor cu organizaŃiile neguvernamentale care activează în domeniul combaterii 
sărăciei; 



 

 

− implicarea beneficiarilor în stabilirea politicilor şi obiectivelor strategice ale instituŃiei prin 
implicarea acestora în stabilirea politicilor şi obiectivelor strategice ale instituŃiei pentru dezvoltarea şi 
diversificarea serviciilor de natură socială,  
 - consultarea cu partenerii, reprezentanŃi ai beneficiarilor şi alŃi factori interesaŃi din comunitate în 
stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective comune în acest sens,  
-   îmbunătăŃirea continuă a calităŃii serviciilor sociale,  
- susŃinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanŃi care să le promoveze interesele,  
-  adaptate nevoilor beneficiarilor în funcŃie de priorităŃile identificate în urma evaluării şi 
monitorizării; 
− promovarea participării şi colaborării între toŃi factorii implicaŃi în domeniul social prin organizarea 
unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanŃi ai instituŃiei şi alte 
persoane interesate. 
− promovarea activităŃilor de asistenŃă socială în comunitate şi implicarea acesteia în problematica 
socială prin responsabilizarea comunităŃii cu privire la problematica socială şi conceperea unor 
programe în acest sens şi implicarea comunităŃii locale în susŃinerea şi dezvoltarea activităŃilor 
derulate; 
− promovarea prevenŃiei ca măsură de importanŃă majoră în activitatea de asistenŃă socială prin 
implicarea partenerilor şi a altor factori interesaŃi din comunitate în activităŃi de prevenŃie; 
− monitorizarea şi evaluarea continuă a activităŃii şi a parteneriatelor; 
− modalitatea de monitorizare a strategiei se va face prin intermediul unor rapoarte anuale, 
- valorificarea feedback-ului primit de personal, beneficiari, parteneri, comunitate; 

 
 
România Kids 

-  promovarea dreptului copilului de a creşte în propria familie, prin asigurarea pe timpul zilei a unor 
servicii de îngrijire, educaŃie, socializare, dezvoltare a deprinderilor de viaŃă independentă, precum şi a 
unor servicii de consiliere, educare a părinŃilor 

- asigurarea unui program educaŃional formal corespunzător vârstei şi particularităŃilor copilului, pentru 
a atinge un nivel optim de cunoştinŃe necesar şcolarizării. 

 
Justificare 
 

RelevanŃa proiectului faŃă de obiectivele Strategiei DGASPC sector 6, Strategia Nationala 
ANPDC, Ministerul Muncii  
 
  Serviciile AsociaŃiei Centrul Creştin  sunt în concordanŃă cu obiectivele Strategiei DGASP 

Bucureşti şi Strategiei NaŃionale în domeniul protecŃiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 
care îşi propune un sistem unitar, integrat şi funcŃional de servicii sociale la nivelul Sectorului 6 pentru 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaŃii care pot genera 
marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităŃilor din 
municipiul Bucureşti. 

    Scopul  ACCB este să asigure un acces echitabil şi nediscriminatoriu al cetăŃenilor din sector la 
servicii şi prestaŃii sociale adaptate la nevoile sociale actuale în vederea creşterii calităŃii vieŃii şi 
promovări principiilor de coeziune şi incluziune socială la nivelul municipiului Bucureşti, în 
concordanŃă cu standardele naŃionale şi europene în domeniu. 



 

 

         Scopul serviciilor sociale ale asociaŃiei este de a permite persoanelor, şi grupurilor din sector să-şi 
rezolve problemele care apar în cadrul procesului de adaptare la o societate în permanenŃă evoluŃie, să 
identifice cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de funcŃionare socială şi să acŃioneze 
în vederea ameliorării condiŃiilor economice şi sociale ale categoriilor Ńintă. 

Proiectul îşi propune să încurajeze şi să organizeze serviciile care utilizează metode specifice 
serviciului social şi care contribuie la bunăstarea şi la dezvoltarea indivizilor şi a grupurilor în cadrul 
comunităŃii, precum şi la adaptarea lor la mediul social. De asemenea se încurajarea participarea 
indivizilor şi a organizaŃiilor benevole sau a altor organizaŃii la crearea sau la menŃinerea acestor 
servicii. 

Principalele categorii de persoane identificate ca posibile grupuri Ńintă ale sistemelor de servicii 
sociale privesc copiii, tinerii în dificultate şi delincvenŃii juvenili, persoanele cu dizabilităŃi, persoanele 
vârstnice, persoanele dependente de consum de droguri, alcool sau alte substanŃe toxice, victimele 
violenŃei în familie, persoanele şi familiile fără venituri, unele categorii de genul refugiaŃilor, 
imigranŃilor, populaŃia roma, deŃinuŃi pe perioade îndelungate s.a. 

Schimbările demografice şi sociale au implicaŃii majore asupra sistemelor de servicii sociale. 
Cele mai mari consecinŃe sunt datorate reducerii ratei natalităŃii şi fenomenului accentuat de 
îmbatrânire a populatiei. Prin urmare, una din provocările cărora trebuie să le facă faŃă un sistem de 
servicii sociale, se referă la capacitatea de a asigura servicii de îngrijire, suficiente şi de calitate, apte să 
răspundă nevoilor unui număr crescut de persoane vârstnice. De asemenea, trebuie luat în considerare 
şi aspectul legat de schimbările de atitudine în cadrul familiei, disponibilitatea copiilor de a avea grijă 
de generaŃiile mai vârstnice reducându-se continuu. 

Serviciile sociale reprezintă o componentă a sistemului de protecŃie socială, aceasta din urmă 
fiind un obiectiv impus atenŃiei în cadrul proceselor de promovare a incluziunii sociale.  

 
Principiile care stau la baza serviciilor de asistenŃă socială ale asociaŃiei  sunt: 
1. Servicii sociale adaptate nevoilor beneficiarilor: Serviciile sociale sunt acordate beneficiarilor 

astfel încât aceştia să depăşească situaŃia de dificultate. 
2.  Participare şi dezvoltare:  AsociaŃia şi persoanele vulnerabile se implică  pentru depăşirea 

situaŃiei de marginalizare socială. 
3.  Calitate: Serviciile sociale asigură accesibilitate cât mai ridicată, sunt adecvate la populaŃia 

în nevoie  în funcŃie de resursele disponibile. 
4. Servicii integrate: Complexitatea nevoilor beneficiarilor necesită acordarea unui set de 

servicii multifuncŃionale pe care asociaŃia le pune la dispoziŃie. 
5. Parteneriat: Activează o largă participare a mai multor instituŃii, organizaŃii, autorităŃi, 

familie, prieteni, colegi, vecini, alŃi reprezentanŃi ai societăŃii civile, a tuturor actorilor comunitari în 
vederea realizării obiectivelor propuse. 

6.   Egalitate de şanse şi nediscriminarea: Asigurarea de şanse egale în accesul la servicii sociale 
şi furnizarea serviciilor sociale fără nici un fel de discriminare. 

7. TransparenŃa şi responsabilitate: Beneficiarii servicilor sociale,  primeasc  garanŃii de claritate 
şi transparenŃă a procesului decizional şi au proceduri clare în momentul în care doresc să respingă sau 
să conteste deciziile. 

8. Monitorizare şi evaluare: Monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale este realizată la toate 
nivelele astfel încât să poată fi stabilit gradul de satisfacŃie al beneficiarilor faŃă de calitatea serviciilor 
sociale şi a modului cum sunt implementate reglementările legale în domeniu. 

Pe masura dezvoltării sistemului  de servicii sociale ale asociaŃiei s-au impus şi alte principii 
care au fost luate  în considerare: 

- Solidaritatea socială: -   echipa de proiect  împreună cu alŃi actori sociali participă la sprijinirea 
persoanelor care nu îşi pot asigura singure nevoile sociale; 

- Centrarea pe nevoia individuală, a familiei şi comunităŃii - având ca obiectiv întărirea şi 
dezvoltarea mediilor naturale de viaŃă ale persoanelor (familia şi comunitatea). Din aceasta perspectivă, 



 

 

finalitatea serviciilor sociale este activizarea persoanei prin dezvoltarea capacităŃilor individuale de 
funcŃionare şi o mai bună integrare socială a individului, cât şi prin realizarea unui mediu social 
suportiv; 

- Abordarea globală - pornind de la premiza că problemele unei persoane, familii sau comunităŃi 
sunt interdependente şi nu se pot trata separat. Din acest motiv, intervenŃia lucrătorului social  porneşte 
de la diagnoza bazată pe o întelegere globală a tuturor problemelor existente şi, acolo unde este nevoie, 
intervenŃia lui va fi completată de servicii de asistentă socială de tip specializat. 

-  Organizare comunitară - necesitatea de eficientizare a serviciilor sociale prin organizarea unui 
parteneriat între mai multe instituŃii şi ong-uri. 

- Complementaritate - realizată între sistemul public şi cel neguvernamental.  
-   Lucrul în echipă - bazat pe acŃiunea comună a mai multor specialişti din domenii diferite care 

pot da raspuns problemelor complexe ale beneficiarilor. Resursele importante ale activităŃii eficiente în 
echipa sunt suportul reciproc profesional şi uman, consultarea, luarea împreuna a deciziilor cu privire la 
abordarea fiecarui caz. 

- Proximitate: organizarea serviciilor cât mai aproape de beneficiar şi asigurarea unui acces mai 
facil la măsurile de suport necesare; încurajează dezvoltarea unui sistem flexibil, usor adaptabil la 
nevoile persoanei, eficient în condiŃii de costuri mai reduse. 

- Diversificarea activitaŃilor pe masura creşterii resurselor - sistemul de servicii sociale 
reprezintă un cadru instituŃional structurat în care activităŃile se diversifică pe masura apariŃiei de noi 
probleme sau de noi resurse; diversificarea problematicii necesită crearea unui management eficient şi 
eficace de sistem. 

 Identificarea nevoilor sociale şi a constrângerilor din Sectorul 6  

În domeniul protecŃiei copilului  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială  Sector 6 propune  iniŃierea 
unor proiecte care să ofere servicii alternative cum ar fi: 

• “Complex de Servicii pentru Copiii cu Handicap”: servicii de zi, de consiliere, recuperare”;  
• “Complex de servicii sociale” : centru de zi pentru copii prescolari; centru de consiliere pentru 

parinti si copii; serviciul de tip rezidential pentru fete cu varsta cuprinsa intre 3-18 ani; serviciu 
pentru dezvoltarea deprinderilor de viata;  

• “Centru de terapie ocupaŃională pentru copiii aflaŃi în situaŃii de risc”;  
• "Adapost de zi şi noapte pentru copiii străzii”  

În domeniul protecŃiei persoanelor adulte sunt recomandate: 

• Înfiintarea unui birou de consiliere, formare profesionala şi angajare;  
• Crearea unui centru de criză pentru tinerii proveniŃi din sistemul de protecŃie de tip rezidential, 

din familii dezorganizate, cu venituri mici;  
• ÎnfiinŃarea unui centru de urgenŃă pentru persoane cu handicap;  
• Dezvoltarea serviciilor de consiliere familială în vederea conştientizării efectelor pe care le are 

instituŃionalizarea persoanelor cu dizabilităŃi;  
• ÎmbunătăŃirea serviciilor oferite persoanelor vârstnice prin continuarea şi dezvoltarea 

parteneriatelor cu organizaŃii non-guvernamentale de profil;  
• Crearea unui centru de zi pentru persoanele de varsta a III-a;  

Proiectul are următoarele grupuri Ńintă:  
 1. Persoane vârstnice: 



 

 

Persoanele vârstnice cu domiciliul în sectorul 6 Bucureşti vor fi selectate potrivit prevederilor 
art. 1, alin (4) şi art. 3 din Legea 17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, după cum 
urmează:  

Sunt considerate persoane vârstnice persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de 
lege şi se află în una sau mai multe din următoarele situaŃii: 

a) nu are familie sau nu se afla în întreŃinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit 
dispoziŃiilor legale în vigoare;  

b) nu are locuinŃă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiŃiile de locuit pe baza resurselor 
proprii;  

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii 
necesare;  

d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;  
e) se afla în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice 

sau psihice.  
 
2. Persoane marginalizate social: 
Marginalizarea socială, se defineşte prin poziŃia socială periferică, de izolare a indivizilor sau 

grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educaŃionale şi comunicaŃionale ale 
colectivităŃii; ea se manifestă prin absenŃa unui minimum de condiŃii sociale de viaŃă. (art.3 din Legea 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale). 
 Persoanele marginalizate social vor fi selectate potrivit prevederilor art.49 din H.G. 
nr.1149/2002 (Norma metodologică de aplicare a Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale). Persoană marginalizată social este considerată persoana care beneficiază de 
venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condiŃiile 
Legii nr. 416/2001, şi se află în cel puŃin două dintre următoarele situaŃii:  
    a) nu are loc de muncă;  
    b) nu are locuinŃă în proprietate sau în folosinŃă;  
    c) locuieşte în condiŃii improprii;  
    d) are unul sau mai mulŃi copii în întreŃinere sau face parte dintr-o familie cu mulŃi copii în 
întreŃinere;  
   e) este persoană vârstnică, fără susŃinători legali;  
    f) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;  
    g) are în întreŃinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat 
ori invaliditate gradul I sau II;  
    h) a executat o pedeapsă privativă de libertate. 
 
      3. Persoane aflate în risc de marginalizare socială: 
 Persoanele aflate în risc de marginalizare socială reprezintă acea categorie de persoane care nu 
se încadrează în celelalte categorii menŃionate de legislaŃia în vigoare (persoane cu handicap, persoane 
beneficiare de venit minim garantat, persoane vârstnice) şi care datorită situaŃiei socio-economice şi 
medicale, constatate în urma efectuării anchetei sociale, sunt supuse riscului de marginalizare şi 
excludere socială.  
      4. Copii : 
     Copii aflaŃi în dificultate (cf. prevederilor legii 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 
copilului) proveniŃi din familii marginalizate sau aflate în risc de marginalizare socială, domiciliate pe 
raza sectorului 6. 

Referindu-ne la grupul de beneficiari vârstnici se remarcă faptul că familiile tinere preferă să 
locuiasca singure, ritmul lor de viaŃă şi activităŃile zilnice neincluzând şi îngrijirea persoanelor vârstnice. 
Există şi cazuri în care bătrânii preiau o serie de sarcini casnice ale tinerilor, dar acest lucru se intâmplă 



 

 

numai în cazul în care persoana vârstnică nu suferă de nici o afecŃiune. Şi chiar în cazul în care suferă, 
preferă să renunŃe la controlul medical, care presupune cheltuieli din partea familiei, ceea ce conduce la 
apariŃia unor stări tensionale între membrii familiei. 

Dacă bătranul devine dependent, el nu mai este folositor şi atunci este îndepartat sitematic de 
familie şi marginalizat. În alte situaŃii, locuinŃa persoanei vârstnice este utilă tinerilor, însă prezenŃa 
acesteia devine incomodă şi inevitabil este abandonat în stradă sau internată în camin.                                                                    

De altfel chiar şi bătranii care au familie deseori nu pot fi întreŃinuŃi de aceasta din diverse motive, 
unica soluŃie văzută de membrii familiei şi resimtită de persoana în vârstă ca soluŃie finală este 
internarea într-un camin.                                              

Proiectul Cantina Sociala Harul vine în  întâmpinarea nevoilor de bază a vârstnicilor prin 
procurarea unei mese zilnice bogată în agenŃi nutritivi. Tot în cadrul acestui proiect vârstnicul poate 
beneficia de alte servicile sociale gratuite la sediu asociaŃiei sau domiciliul beneficiarului.                                                                                        

Nevoia de a întrerupe ciclul sărăciei şi al inegalităŃii de şanse începe în copilăria timpurie. 
Sărăcia şi marginalizarea socială se manifestă în cazul unui procent semnificativ de copii începând încă 
cu vârsta timpurie.            Potrivit  Memorandumului  Comun de Incluziune Socială dintre 
România şi Uniunea Europeană (2005), incidenŃa sărăciei la copiii cu vârsta sub 15 ani era de 29,9% în 
2003. Sărăcia infantilă este determinată de un număr de factori, printre care problemele de ocupare 
profesională ale părinŃilor, inegalităŃile în privinŃa veniturilor, indemnizaŃiile insuficiente şi, în unele 
cazuri, de lipsa accesibilităŃii unor servicii de îngrijire a copilului. În special părinŃii singuri şi familiile 
cu venituri mici sunt vulnerabile atunci când serviciile de îngrijire a copilului lipsesc, mamele singure, 
în special, sunt obligate să părăsească piaŃa muncii, ceea ce duce la situaŃii în care ele şi copiii lor abia 
reuşesc să subziste din ajutorul social. Pe de altă parte, copiii provenind din astfel de familii sunt expuşi 
eşecului educaŃional. Copiii din familii cu un statut socio-economic scăzut sunt mai puŃin predispuşi să 
îşi dezvolte la acelaşi nivel abilităŃile şi capitalul intelectual, precum copiii din medii cu statut socio-
economic ridicat.  

Disponibilitatea serviciilor de îngrijire pe timpul zilei a copiilor ai căror părinŃi muncesc sau îşi 
caută de lucru rămâne o soluŃie urgentă dat fiind nivelul de sărăcie al famililor defavorizate social. 
        Potrivit Raportului întocmit de UNICEF şi Banca Mondială, dat publicităŃii în luna mai 2009, 
privind impactul crizei economice asupra sărăciei din Romania, numărul românilor afectaŃi de 
sărăcie a ajuns în 2009 la 1,59 milioane, cu 370.000 de persoane mai mult ca în 2008. 
         Copiii şi tinerii cu vârste cuprinse între 0-14 ani, respectiv 15-24 ani, continuă să prezinte cel mai 
ridicat risc al sărăciei în această perioadă de criză. De altfel, aceaste categorii reprezintă 43% din 
numărul de săraci în 2008 şi în 2009. ExperŃii UNICEF şi cei ai Băncii Mondiala estimează că 
numărul copiilor săraci a crescut în 2009 cu 96.000, de la 256.000 în 2008. Potrivit raportului din 
numărul total al populaŃiei afectate, 351.000 sunt copii cu vârste între 0 şi 14 ani. 
        De asemenea, se menŃionează că serviciile sociale sunt insuficiente, pentru a proteja efectiv cei 
mai mulŃi copii în nevoie, chiar şi în condiŃii normale, cu atât mai mult în perioada de criză. 

Disponibilitatea serviciilor de îngrijire şi educare a copilului pe timpul zilei contribuie la 
creşterea participării femeilor pe piaŃa muncii, la îmbinarea responsabilităŃilor profesionale şi familiale 
într-un mod mai echitabil pentru femei, oferă soluŃii pentru unele din problemele demografice şi 
permite abordarea problemei sărăciei copiilor şi a dezavantajelor educaŃionale. 
          Asigurarea de servicii de îngrijire şi educare a copilului pe timpul zilei, cu program flexibil, în 
funcŃie de nevoi, la care contribuŃia părinŃilor este variabilă, mergând până la gratuitate, va contribui la 
reducerea sărăciei copilului. Programele socio-educaŃionale integrate, bine subvenŃionate, îmbunătăŃesc 
funcŃiile cognitive şi socile ale copiilor.  
         ActivităŃile de îngrijire şi educaŃie timpurie a copiilor contribuie la binele public, cum ar fi 
sănătatea copiilor Ńării, viitoarele realizări pe plan educaŃional, volumul şi flexibilitatea pieŃei muncii şi 
coeziunea socială. 



 

 

Mai mult decât atât, investiŃia timpurie în servicii de îngrijire şi educare a copilului, cărora le revine şi 
o misiune de identificare şi prevenire primară a situaŃiilor de risc, scade nevoia de servicii specializate 
pentru copiii şi familii, reducând astfel per ansamblu costurile pentru societate. 

Potrivit ONG-ului Serviciul de Ajutor Mobil de UrgenŃă Socială, se estimează că numărul 
persoanelor fără adăpost este în creştere, ajungând la aproximativ 15.000 la nivelul întregii Ńări, 
în jur de 5.000 dintre acestea trăind în Bucureşti. Specialiştii organizaŃiei neguvernamentale au 
precizat că pe străzile Capitalei mor anual aproape 300 de persoane fără adăpost, multe dintre 
acestea neavând acte de identitate.  

Prin programul Cantina Socială se militează şi pentru promovarea, respectarea şi garantarea 
drepturilor persoanelor fără adăpost. 

 
 Descrierea detaliată a  activităŃilor 
 

Activitatea 1 – Formarea echipei de proiect  şi contractarea personalului 
Implementarea cu succes a proiectului, impune constituirea echipei de proiect. Pentru 

îndeplinirea acestei activităŃi de implementare a echipei va fi aprobată organigrama şi statul de funcŃii 
pentru personalul serviciilor sociale. 

La începutul anului 2012 AsociaŃia Centrul Creştin îşi va reorganiza activitatea în vederea 
asigurării unei mai bune eficienŃe în munca depusă. Va începe o perioadă de transformări structurale 
dar mai ales de acomodare a personalului cu noi principii în care respectul faŃă de beneficiar este ridicat 
la rang de obligativitate. 

Compartimentul Resurse umane va efectua următoarele activităŃi: 
- gestionarea eficientă a resurselor umane precum şi a relaŃiilor de muncă şi perfecŃionarea  

personalului angajat.  
- verificarea şi actualizarea Carnetelor de muncă şi a încadrărilor la zi potrivit cu statutul de 

personal care se întocmeşte pe baza statutului de funcŃii aprobat în 2012. 
- stabilirea salarilor de bază a personalului cantinei şi centrului de zi,  în conformitate cu 

prevederile legale. 
- evaluarea personalului din cadrul instituŃiei 
- instruirea personalului privind regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a instituŃiei precum 

şi Codul etic, Carta Drepturilor, Planul Strategic şi Planul Anual de Dezvoltare a serviciilor oferite de 
cantina de Ajutor Social. 

- intocmirea opisurilor pentru dosarele de personal al angajaŃilor 
- urmărirea cursurilor de perfecŃionare a personalului 
- verificarea vechimii în muncă şi operarea modificărilor aferente 
- arhivarea documentelor de resurse umane pe anii anteriori 

       
    Activitatea 2 – Informare/promovare proiect în comunitate 

Activitatea se va desfăşura pe tot parcursul derulării proiectului şi se va realiza astfel: 
În vederea promovării imaginii Cantinei Sociale Harul, şi a Centrului de Zi am lansat un site 

oficial www.ccb.org.ro. Prin intermediul acestui site avem posibilitatea de a comunica cu persoanele 
interesate de activitatea noastră, să transmitem informaŃii utile să comunicăm noutăŃile legislative, 
evenimentele asociaŃiei, să luăm pulsul vis-a-vis de calitatea serviciilor prestate. 

Promovarea proiectului se va face şi prin editarea unor pliante informative privind serviciile 
oferite de asociaŃie şi difuzarea lor prin intermediul serviciilor publice descentralizate de la nivel local, 
ONG-uri, biserici; 



 

 

Informarea se va face direct şi prin intermediului funcŃionarilor Serviciului Public de AsistenŃă 
Socială din cadrul DirecŃiei de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6. De asemenea se vor 
realiza afişe şi autocolante publicitare. 

În permanenŃă  la sediul instituŃiei se află un asistent social care acordă informaŃii şi consiliere 
tuturor solicitanŃiilor. Astfel se informează potenŃialii beneficiari despre condiŃiile şi actele necesare 
înscrierii. De asemenea se direcŃionează beneficiarii spre alte servicii sociale existente în sector în 
vederea întâmpinării lor. Se desfăşoară de asemenea o amplă acŃiune de identificare a nevoilor 
beneficiarilor aflate în situaŃie de risc sau marginalizare socială. 
           Pentru un management eficient al cazurilor asistentul social este 
încurajat să apeleze la surse diversificate de informaŃii (profesori, poliŃişti, 
consilieri de probaŃiune, vecini, rude, grup de prieteni) şi să caute profesioniştii şi resursele de care are 
nevoie în comunitate, în instituŃii guvernamentale  pentru a identifica şi a remedia vulnerabilităŃile 
asociate situaŃiei copiilor rămaşi singuri acasă sau pentru a confirma existenŃa unui mediu securizant 
pentru dezvoltarea acestora. 

Astfel, munca asistentului social este o muncă de echipă, caracterizată de pluridisciplinaritate, 
în încercarea unei abordări a situaŃiei copilului în contextul familiei sale, al comunităŃii din care face 
parte şi al relaŃiilor interpersonale construite de acesta. 
       Considerăm că în aceste situaŃii o prioritate o reprezintă rezolvarea 
problemei responsabilităŃii privind supravegherea, creşterea, îngrijirea şi 
reprezentarea copilului, inclusiv prin luarea unei măsuri de protecŃie specială, respectiv plasamentul (în 
familia lărgită etc.), măsură aplicabilă atunci când, după acordarea serviciilor prevăzute în planul de 
servicii, se constată că menŃinerea copilului alături de părinŃii săi nu este posibilă. 

ActivităŃile de informare se regăsesc în toate fazele procesului de consiliere; consilierea poate fi 
socială, psihologică, juridică, pentru găsirea unui loc de muncă, activităŃile şi obiectivele consilierii 
fiind precizate în PPC. Profesioniştii centrului orientează beneficiarii către alte servicii 
specializate,dupăcaz. 

 
          Activitatea 3 – Amenajarea şi dotarea spaŃilor necesare desfăşurării serviciilor sociale 
 Realizarea achiziŃiilor  în conformitate cu legislaŃia în vigoare este una din priorităŃile 
compartimentului de achiziŃii. Compartimentul de achiziŃii publice în colaborare cu celelalte 
compartimente ale cantinei vor realiza Planul Anual de achiziŃii.  
 

Activitatea 4 – Identificarea beneficiarilor 
  Cei 200 de beneficiari  pentru cantină  vor fi aleşi în conformitate cu prevederile Legii nr. 
208/1997 privind cantinele de ajutor social.  Aceasta se face în baza sesizărilor din partea potenŃialilor 
beneficiari, a sesizărilor din partea unor instituŃii comunitare, auto-sesizării şi a evaluării iniŃiale 
realizate în 72 de ore de la data primirii sesizării de către angajaŃii centrului. 
 Beneficiarii cantinei sociale vor depune o cerere la DirecŃia Generală de AsisitenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Sector 6-Serviciul Marginalizare Socială. 

La cerere se vor anexa după caz următoarele acte: 
 -Copie C.I. 
 -Copie certificat de naştere 
 -Copie certificat de căsătorie 
 -SentinŃa de divorŃ şi de încredinŃare a minorilor, dacă este cazul 
 -AdeverinŃă pentru părinŃi de la şcoală din care să rezulte dacă primesc sau nu bursă 
 -AdeverinŃă de venit-cu venitul părinŃilor după caz 
 -AdeverinŃă de la AdministraŃia Financiară a Sectorului 6 din care să rezulte că nu sunt plătitori 
de taxe şi impozite pe venit 



 

 

 Pentru persoanele apte de muncă se va adăuga la dosar şi o adeverinŃă de la AgenŃia Locală 
pentru ocuparea ForŃei de Muncă sector 6 din care să rezulte că sunt înscrişi în evidenŃele AgenŃiei în 
căutarea unui loc de muncă. 

Beneficiarii pentru “Romania Kids”  trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 
1. Părintele/ reprezentantul legal ce are domiciliul legal pe raza sectorului 6 face o sesizare 

adresata AsociaŃiei Centrul Crestin Bucureşti. În cea de-a doua situaŃie sesizarea va fi trimisă în ce-l 
mai scurt timp către DGASPC sector 6. 

2. Această sesizare urmează circuitul documentelor în cadrul DGASPC sector 6: înregistrarea ei 
la registratura instituŃiei, primind un număr unic, repartizarea acesteia făcută de către directorul general, 
directorul general adjunct către Serviciul de AsistenŃă Socială şeful serviciului desemnează  un 
resonsabil de caz. 

3. În maxim 72 de ore de la înregistrarea sesizării responsbilul de caz al DGASPC sector 6 sau 
asistentul social al Centrului de zi “ Romania Kidz” întocmeşte raportul de evaluare iniŃială, Ńinând cont 
de paşii esenŃiali în completarea acesteia (conform modelului anexat); 
4. Pentru situaŃiile care corespund criteriilor de admitere în      „România Kids”, asistentul social va 
realiza o anchetă socială ce va cuprinde informaŃii utile despre copil, situaŃia familială, socială şi 
econimică a acestuia, însoŃindu-le de documente doveditoare, de asemenea, va oferi informaŃii şi despre 
motivele pentru care persoana solicită înscrierea în „România Kids”; 
5. Solicitările de înscriere la „România Kids”:vor fi analizate într-o şedinŃă de evaluare.  Echipa ce 
participă la această şedinŃă este formată din şeful Serviciului de Asistenta Socială, responsbilul de caz 
al Directiei şi  asistentul social al       „România Kids”. În această şedinŃă responsabilul de caz va 
prezintă membrilor echipei situaŃia semnalată a tuturor copiilor ce urmează a fi înscrişi în „România 
Kids”, însoŃind prezentarea de o propunere. Membri echipei vor decide, în acord cu criteriile de 
admitere, copiii ce urmează a fi înscrişi în cadrul       „România Kids”; 
Beneficiarii  „România Kids” vor fi admişi după următoarele criterii: 

- beneficiarii să domicilieze pe raza sectorului 6, Bucureşti; 
- să provină din familii sărace, cu venituri minime, cu mulŃi copii sau în situaŃii de 

criză (lipsiŃi de posibilităŃi de supraveghere şi suport din partea familiilor; 
- copii care au nevoie de supraveghere după orele de curs sau prezintă probleme de 

socializare, chiar dacă  venitul depăşeşte 700 lei/ membru de familie, în limita 
numărului de locuri;  

- vârsta copiilor să fie între 3-14 ani; 
- copii nu trebuie să prezinte afecŃiuni transmisibile sau boli cronice; 
6. Serviciul de Asistenta Socială va răspunde în scris tuturor solicitărilor oferind informaŃii cu 

privire la decizia echipei de evaluare în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii; 
7. Pentru copiii care au fost admişi, asistentul social, va face toate demersurile necesare în 

vederea întocmirii dosarului de admitere în centru, ce va conŃine : raportul de ancheta socială, copii 
după actele de identitate ale copilului şi familiei, acte doveditoare, contractul cu familia, planul de 
servicii,  decizia de intrare în centru, etc. Raportul de anchetă este realizat de asistentul social la 
domiciliul copilului şi trebuie să conŃină date privind părinŃii sau reprezentanŃii legali ai copilului, 
componenŃa familiei, felul şi dotarea locuinŃei, situaŃia materială, aspecte privind condiŃiile de viaŃă şi 
sănătate ale membrilor familiei. Planul de servicii este elaborat de către asistentul social, împreună cu 
educatorul şi/ sau psihologul. Acesta va fi semnat de către toŃi furnizorii de servicii implicaŃi, familie, 
şeful serviciului, directorul general adjunct şi va fi avizat de către directorul general al instituŃiei. 

 
Activitatea 5 – Furnizarea serviciilor sociale 
Cantina socială oferă următoarele servicii sociale: 
- pregătirea şi servirea prânzului în limita alocaŃiei de hrană prevazute de reglementările legii, 

pentru un numar de 200 de beneficiari; 
- pregătirea şi distribuirea hranei la domiciliu pentru persoanele cu situaŃii deosebite. 



 

 

- distribuirea de pachete cu  alimente pentru 200 de beneficiari 
Proiectul       „România Kids”are în vedere desfăşurarea unor activităŃi care să corespundă dorinŃelor 
părinŃilor şi să fie în beneficiul copiilor şi al şcolii. Având în vedere că beneficiarii vin după terminarea 
orelor de şcoală şi sunt deja obosiŃi, le sunt propuse activităŃi specifice nivelului de dezvoltare al 
copiilor, care să-i solicite într-un mod plăcut, recreativ, distractiv. Forma predominantă a activităŃilor 
vor fi deci ludice şi chiar activităŃile noastre cu scop educativ vor lua forme uşoare de joc şi distracŃie. 

ActivităŃi educative 
ActivităŃile educative realizate de instructorii de educaŃie sub coordonarea specialiştilor (psiholog / 
psihopedagog), în esenŃă, constau în : 

 •  ajutor la efectuare a  temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare, 
 •  integrarea copilului în programul zilnic, 
•  facilitarea relaŃiilor interpersonale dintre copii, 
•  dirijarea jocului individual şi colectiv în admosfera de comunicare stimulativă, 
• susŃinerea performantelor şcolare pentru dezvoltarea individuală a personalităŃii copiilor, 
• stimularea creativităŃii, aptitudinilor şi talentelor copiilor, însuşirea unor abilităŃi în domeniu 

utilizării computerului, limbii engleze, muzicii, precum şi a jocurilor logice, distractive. 
• dezvoltarea capacităŃii de comunicare, constituirea şi dezvoltarea limbajului activ, 
• formarea şi lărgirea orizontului de cunoaştere, formarea şi dezvoltarea conduitei de explorare a 

mediului înconjurător, 
• formarea conduitei de joc individual şi colectiv, a deprinderilor igienice şi de autoservire. 

ActivităŃi ludice 
ActivităŃile ludice reprezintă un element de sprijin în educaŃie, la copilul şcolar, multe 

deprinderi şi cunoştinŃe fiind dobândite prin joc, iar valorificarea acestui instrument informativ-
formativ presupune atribuirea unui conŃinut cu programate finalităŃi de dezvoltare a potenŃialului de 
cunoaştere afectiv şi volitiv al personalităŃii, având astfel un incontestabil rol terapeutic. 

ActivităŃi de formare şi dezvoltare a autonomiei personale au caracter permanent şi sunt 
desfăşurate de personal, pe cât posibil, cu implicarea activă a copiilor în funcŃie de vârsta. 
       • activităŃi de recreere - socializare: plimbări în parc, vizite la muzee, Circ, Grădina zoologică, 
Grădina Botanică, vizionare de spectacole, teatru, participare la târguri, festivaluri sau expoziŃii pentru 
copii; 
       • organizarea zilelor de naştere; 
       • serbări şcolare: Serbarea de toamnă, Serbarea de Crăciun, Serbarea de Paşte, Serbarea de 8 
Martie şi serbarea de sfârsit de an. 

Alte genuri de activităŃi 
      • asigurarea unui prânz zilnic şi a gustărilor zilnice  
      • testare psihologică în vederea optimizării ritmului de dezvoltare a personalităŃii; 

• părinŃii vor participa la lecŃii deschise, pot solicita realizarea unor cursuri opŃionale şi vor 
beneficia de informaŃii complete asupra evoluŃiei şcolare a elevului; 
• asistenŃă medicală, asigurată prin intermediul Serviciilor sociale din sector.  
• asistenŃa psiho-pedagogică a copiilor cu risc de abandon şcolar, cu dificultăŃi de învăŃare, 
carenŃe informaŃionale şi adaptare şcolară; 
• participarea părinŃilor la lecŃiile deschise stimulează emoŃii şi interese comune şi întăreşte 
sentimentul participării la un proces instructiv educativ de calitate şi mândria de a fi printre 
"copiii grădiniŃei". La sfârşitul fiecărei săptămâni, părinŃii primesc informaŃii despre activităŃile 
desfăşurate în săptămâna respectivă. 
• suport  financiar şi material (alimente, îmbrăcăminte, rechizite şcolare) pentru copil şi familie. 

EXEMPLU DE ORAR ZILNIC 

• 12.00 – 12.30 masa de prânz 
• 12.30 – 14.30 activităŃi recreative 
• 14.30 – 15.30 - activităŃi educaŃionale suplimentare 



 

 

- calculator 
- limbi străine 
- pictură 
- desen 
- modelaj 
- şah 
- alte activităŃi: 

- pregătirea temelor şi exerciŃii suplimentare 
-  preluarea copiilor de către părinŃi. 

Activitatea 6 – Monitorizarea şi evaluarea proiectului 
  Rezultatele activităŃilor serviciilor sociale vor fi  evaluate şi măsurate. În primul rând se va 

verifica dacă activităŃile sunt cu adevărat îndeplinite aşa cum au fost proiectate. Se  verifică dacă 
grupurile Ńintă sunt implicaŃi aşa cum este prevăzut. 
       Monitorizarea va include inregistrarea, prezentarea şi analiza regulată a indicatorilor privind 
furnizarea serviciilor sociale de către cantină şi centrul de zi. Periodic va fi efectuată o evaluare internă 
a activităŃii Cantinei Sociale. Concret, echipa de proiect şi personalul Cantinei se vor reuni pentru 
analiza activităŃii şi discutarea problemelor întâmpinate. 
Se vor  întocmi rapoarte de evaluare de către managerul de proiect şi vor fi înaintate DirecŃiei de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sectorul 6.  
 Pentru a putea aprecia progresul în cadrul unui program de lungă durată se va face evaluarea 
continuă şi anume: 
 -  Evaluarea iniŃială care presupune măsurarea şi evaluarea stării, comportamentului anterior 
intervenŃiei. Această evaluare va servi ca punct de comparare în aprecierea modificării ulterioare.  
 - Evaluarea formativă este efectuată în timpul procesului de intervenŃie. După fiecare şedinŃă se 
verifică eficienŃa strategiilor şi se poate modifica o adaptare a programului spre beneficiul persoanei. 
 -  Evaluarea sumativă a rezultatelor are loc la sfârşitul programului de intervenŃie. Se asigură 
astfel validarea rezultatelor intervenŃiei şi se concluzionează asupra întregii activităŃi desfăşurată. 

ModalităŃile de control periodic al gradului de satisfacŃie a beneficiarilor se va face prin 
aplicarea chestionarelor de satisfacŃie. 
 

Metodologia 
 

   Înscrierea beneficiarilor în programele de servicii sociale derulate de către ACCB prin unitatea 
de asistenŃă socială „Cantina Socială Harul” se realizeză în baza evaluarii iniŃiale şi/sau a evaluarii 
complexe, cu respectarea Criteriilor de selecŃie a beficiarilor de servicii sociale  

Pentru fiecare din cazurile care urmează să fie înscrise în programul ACCB se desemnează un 
responsabil de caz, responsabil de caz prevenire sau manager de caz. 

  Înscrierea efectivă a  beneficiarilor în programele de servicii sociale se va realiza printr-o 
adresă oficială înaintată către ACCB, la care se ataşează dosarul social al cazului. Acest dosar va 
conŃine în mod obligatoriu: copia actelor de identitate ale beneficiarului (ale familiei acestuia), actele 
care dovedesc veniturile beneficiarului, raportul de anchetă socială, P.S. sau P.I.P., alte acte (medicale, 
de stare civilă, locative, etc.). Acest dosar se depune la Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din 
cadrul DirecŃiei ProtecŃie Socială  

 Responsabilul de caz, realizează, evaluarea complexă (detaliată) a beneficiarilor preluaŃi direct din 
comunitate. 

  Pentru fiecare beneficiar se întocmesc P.S. sau PIP, alte documente specificate de lege care au ca 
obiectiv planificarea activităŃilor de asistenŃă socială în acordarea serviciilor către un beneficiar, în care  
sunt menŃionate serviciile oferite de către asociaŃie.  

 Trimestrial şi la încetarea acordării serviciilor sociale responsabilul va întocmi un raport de 
monitorizare pentru fiecare beneficiar.  



 

 

Proceduri pentru evaluare internă/externă 

Pentru a urmări eficienŃa obiectivelor stabilite este nevoie de o monitorizare permanentă şi de 
evaluarea rezultatelor activităŃilor întreprinse. Evaluarea se va face prin intermediul unor indicatori, iar 
monitorizarea prin întocmirea de rapoarte trimestriale şi anuale. În raport se va preciza: 

• stadiul în care se află diversele acŃiuni programate pentru perioada pe care se face raportarea;  
• problemele/piedicile întâmpinate;  
• revizuirea acŃiunilor, acolo unde este cazul  
• timpul estimat până la îndeplinirea acŃiunilor;  
• alte aspecte. 

Pe baza rapoartelor trimestriale, la sfârşitul anului persoana responsabilă va întocmi un raport anual 
privind Planul de acŃiune. 

Strategia va fi evaluată anual prin intermediul: 

� rapoartelor de monitorizare;  
�  rapoartelor privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliŃi în Planul de acŃiune 
� organizarea unei întâlniri anuale, la care va participa personalul, partenerii, reprezentanŃi ai 

beneficiarilor şi ai comunităŃii, unde vor fi comunicate şi evaluate rezultatele implementării 
Planului de acŃiune. 

Implementarea Planului de acŃiune, se face cu participarea tuturor serviciilor şi compartimentelor 
instituŃiei, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor factori interesaŃi din comunitate. În 
funcŃie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative Planul de acŃiune 
poate fi revizuit. 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 6 a susŃinut extinderea 
parteneriatelor de tip public-privat cu ACCB prin incheierea convenŃiei de colaborare Nr. 
D/25009/22.12.2009 din anul 2009. 
 Avantajele acestui parteneriat pot fi evaluate atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ. 
AxaŃi pe domenii specifice de intervenŃie autorităŃile locale au o mai bună expertiză în ceea ce priveşte 
modalităŃile optime de acordare a serviciilor, instrumente de evaluare adaptată şi modalităŃi eficiente de 
inserŃie socială a persoanelor aflate în dificultate. 
 Parteneriatul dintre DGASPC Sector 6 şi AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti pentru derularea 
proiectului de Cantină Socială este de o deosebită importanŃă pentru serviciul de asistenŃă socială 
contribuind astfel la diminuarea gradului de marginalizare şi dezvoltarea modalităŃilor de reinserŃie 
socială. 
 Dintre partenerii fideli ai proiectului social mai amintim: Biserica Harul, AsociaŃia Adunările 
lui Dumnezeu din Romania, Universitatea Biblică etc. 
 

Echipa propusă pentru implementarea proiectului  
 

Manager proiect       (1 persoana) 

Sef cantina                (1 persoana) 

Insp. Res.umane        (1 pers) 



 

 

Sociolog                      (1 pers) 

Inspector financiar    ( 1 pers) 

Administrator         (1 persoana) 

Psiholog                   ( 1 persoana) 

Economist             (1 persoana) 

Consilier juridic       (1 pers) 

Consilier manager ( 1 pers) 

Educatoare             ( 2 pers ) 

Invatatoare             ( 2 pers) 

Asistent social      ( 1 persoana) 

Bucatari                (5 persoane) 

Sofer                     ( 2 persoane) 

Magazioner             ( 1 persoana) 

Ingrijitori                  (6 persoane) 

 

 

    Pentru implementarea proiectului este imperios necesar să se efectueze periodic lucrări de 
amenajare şi dotarea a cantinei sociale şi să se  formeze  echipa de proiect.   
 

Durata şi planul de acŃiune 
 

    Semestrul I 
Luna ianuarie 

 
Cantina Socială,      „România Kids” 

 
Formarea echipei de proiect şi contractarea personalului 

 
• această activitate va fi finalizată la jumătatea lunii ianuarie 
• încheierea de parteneriate cu ONG-uri de profil 
• încheierea de contracte de voluntariat 

 
Informare/ promovare proiect în comunitate 
Această activitate se va desfăşura pe tot parcursul proiectului 
Se vor tipari şi distribui în comunitate pliante, afişe, autocolante. Pe toate bunurile şi lucrările 

care vor fi achiziŃionate prin intermediul proiectului se vor lipi autocolante. 



 

 

 
Amenajarea şi dotarea spatilor destinate serviciilor sociale 
Toate lucrările de amenajare, reparaŃii şi igienizare pentru buna funcŃionare a serviciilor sociale 

şi crearea unei ambiante placute şi primitoare se impun  finalizate până la sfârşitul lunii ianuarie.  
 
Identificarea beneficiarilor 
În prima lună se vor finaliza dosarele de înscriere pentru beneficiarii noi identificaŃi pentru 

serviciile sociale. 
Furnizarea serviciilor sociale 
Activitatea de servire a mesei se va desfăşoară pe tot parcursul anului. 
Activitatea de distribuire de pachete cu alimente, îmbrăcăminte şi materiale de curăŃenie se va 

desfăşura pe  parcursul anului. 
Atelierul de lucru ,,Maini Iscusite” va fi deschis pe parcursul acestei luni pentru activităŃile 

creative, de socializare şi petrecere a timpului liber. 
Consiliere juridică, socială şi psihologică –beneficiari cantină pe tot parcursul anului 
ActivităŃile educaŃionale, activităŃile ludice, activităŃile de recreere precum şi alte activităŃi se vor 

desfăşura pe tot parcursul anului. 
AsistenŃă medicală şi farmaceutică 

 
Monitorizarea şi evaluarea proiectului 
Modalitatea de monitorizare a strategiei se va face prin intermediul rapoartelor de monitorizare şi 

rapoartelor anuale.  
Alte activităŃi : 

• serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale 
beneficiarilor 

• Atelierul de lucru ,,Maini Iscusite” va fi deschis pe parcursul acestei luni pentru 

activităŃile creative, de socializare şi petrecere a timpului liber. 
• încheierea de parteneriate cu organizaŃii care desfasoară activităŃi în sfera serviciilor sociale 
• încheierea de contracte de volunatriat cu persoane doritoare să activeze în sfera servicilor 

sociale 
 

Luna Februarie 
Cantina Socială,        „România Kids” 

 
 
ActivităŃi  constante: 
Informare/ promovare proiect în comunitate 
Proiectul  va fi  vizitat de reprezentanŃi din partea mass media. 

    Se vor distribui în comunitate  afişe tematice standard, afişe la panoul şcoliilor din cartiere, pliante 
de promovare.  

 
Identificarea beneficiarilor 
 Se vor soluŃiona cererile  de înscriere pentru noii beneficiari de cantină,  

 
Furnizarea serviciilor sociale:  
-servirea unei mese zilnice, distribuirea de pachete cu alimente, îmbrăcăminte şi materiale de 

curăŃenie. 
- consiliere juridică, socială şi psihologică –beneficiari cantină 
- asistenŃă medicală şi farmaceutică 



 

 

-activităŃile educaŃionale, activităŃile ludice, activităŃile de recreere precum şi alte activităŃide 
socializare  se vor desfăşura pe toată perioada lunii februarie. 

 
Monitorizarea şi evaluarea proiectului 
Alte activităŃi : 

• serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale 
beneficiarilor 

• Atelierul de lucru ,,Maini Iscusite”  pentru activităŃile creative, de socializare şi petrecere 
a timpului liber 

• încheierea de parteneriate cu organizaŃii care desfasoară activităŃi în sfera serviciilor sociale 
• încheierea de contracte de volunatriat cu persoane doritoare să activeze în sfera servicilor sociale 

 
Luna Martie 

Cantina Socială,      „România Kids” 
 

ActivităŃi constante:  
• informare/promovare proiect în comunitate 
• identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar 
• furnizarea serviciilor :  

- servirea unei mese zilnice, distribuirea de pachete cu alimente şi materiale de curăŃenie, 
      - consiliere juridică, socială şi psihologică –beneficiari cantină pe tot parcursul anului, 
     - asistenŃă medicală şi farmaceutică 

 - activităŃile educaŃionale, activităŃile ludice, activităŃile de recreere precum şi alte activităŃi 
se vor desfăşura pe toată perioada lunii martie. 

• monitorizarea şi evaluarea proiectului 
 
    Alte activităŃi:  

• campanie stradală de distribuit mărŃisoare  
• 2 campanii de strângere şi distribuire de produse  
• serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale 

beneficiarilor 
• Atelierul de lucru ,,Maini Iscusite” pentru activităŃile creative, de socializare şi petrecere 

a timpului liber. 
• sărbătorirea primăverii cu doamnele beneficiare cu ocazia zilei de 1 şi 8 

Martie 
 

Luna Aprilie 
Cantina Socială,      „România Kids” 

 
ActivităŃi constante:  

• informare/promovare proiect în comunitate 
• identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar 
• furnizarea serviciilor sociale: 
     - servirea unei mese zilnice, distribuirea de pachete cu alimente,  îmbrăcăminte şi materiale 
de curăŃenie 
    - asistenŃă medicală şi farmaceutică 

      -  consiliere juridică, socială şi psihologică –beneficiari cantină pe      tot parcursul anului 
- activităŃile educaŃionale, activităŃile ludice, activităŃile de recreere precum precum alte 

activităŃi se vor desfăşura pe toată perioada lunii Aprilie. 



 

 

• monitorizarea şi evaluarea proiectului 
 
Alte activităŃi: 

• serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale 
beneficiarilor  

• înmânarea de pachete beneficiarilor cu ocazia sărbătorii Sfintelor Paşte 
• Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” pentru activităŃile creative, de socializare şi petrecere 

a timpului liber. 
       
 
 
 

Luna Mai 
Cantina Socială,      „România Kids” 

 
ActivităŃi constante:  

• informare/promovare proiect în comunitate 
• identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar 
• furnizarea serviciilor sociale:  
 - servirea unei mese zilnice, distribuirea de pachete cu alimente şi materiale de curăŃenie 

   - consiliere juridică, socială şi psihologică –beneficiari cantină pe tot parcursul anului, 
   - asistenŃă medicală şi farmaceutică, 
  - activităŃile educaŃionale, activităŃile ludice, activităŃile de recreere precum şi alte activităŃi de 

socializare se vor desfăşura pe toată perioada lunii aprilie, 
             - monitorizarea şi evaluarea proiectului 

 
Alte activităŃi:  
• serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale 

beneficiarilor.  
• organizarea unui curs de calificare pentru beneficiarii 
• curs de perfecŃionare pentru membrii echipei 
• curs pentru iniŃierea în elaborarea de proiecte  
• Atelierul de lucru ,,Maini Iscusite” pentru activităŃile creative, de socializare şi petrecere 

a timpului liber. 
 

Luna iunie 
Cantina Socială, „România Kids” 

ActivităŃi constante:  
• informare/promovare proiect în comunitate 
• identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar 
• furnizarea serviciilor sociale:  

-  servirea unei mese zilnice, distribuirea de pachete cu alimente, îmbrăcăminte şi 
materiale de curăŃenie. 

 - asistenŃă medicală şi farmaceutică 
- consiliere juridică, socială şi psihologică –beneficiari cantină pe tot parcursul anului, 

    - activităŃile educaŃionale, activităŃile ludice, activităŃile de recreere precum şi alte activităŃi 
de socializare se vor desfăşura pe toată perioada lunii iunie. 

- monitorizarea şi evaluarea proiectului 
 



 

 

Alte activităŃi: 
• sărbătoarea zilei copilului – 1 Iunie 
• serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale 

beneficiarilor 
• organizarea unor întâlnirea de dezbatere între parteneri, beneficiari reprezentanŃi ai 

instituŃiei şi a altor instituŃii din domeniu 
• dezvoltarea continuă a cunoştinŃelor culinare şi îmbunătăŃirea/obŃinerea de certificate care 

să ateste competenŃele angajaŃilor cantinei 
• Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” pentru activităŃile creative, de socializare şi petrecere 

a timpului liber. 
 

 
 

Semestrul II 
  Luna iulie 

Cantina Socială, „România Kids” 
 

ActivităŃi constante:  
• informare/promovare proiect în comunitate 
• identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar 
• furnizarea serviciilor sociale: 

  - servirea unei mese zilnice, distribuirea de pachete cu alimente, îmbrăcminte şi materiale 
de curăŃenie, 

- consiliere juridică, socială şi psihologică –beneficiari cantină - pe tot parcursul anului, 
-  asistenŃă medicală şi farmaceutică, 

    - activităŃile educaŃionale, activităŃile ludice, activităŃile de recreere precum şi alte activităŃi 
de socializare se vor desfăşura pe toată perioada lunii iunie. 

         - activităŃi în afara asociaŃiei  (colaborare cu ONG-uri şi alte instituŃii, ateliere de lucru, 
programe educaŃionale pe diverse teme, schimburi de experienŃă, stagii de mobilitate). 

• monitorizarea şi evaluarea proiectului 
 
Alte activităŃi: 

• serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale 
beneficiarilor  

• în cursul luni  vor fi atraşi sponsori care să doneze alimente şi haine pentru beneficiari 
• încheierea de parteneriate cu organizaŃii care desfasoară activităŃi în sfera serviciilor 

sociale. 
 
 

Luna August 
Cantina Socială, „România Kids” 

 
ActivităŃi constante:  

• informare/promovare proiect în comunitate 
• identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar 
• furnizarea serviciilor sociale:  

-  servirea unei mese zilnice, distribuirea de pachete cu alimente  îmbrăcăminte şi 
materiale de curăŃenie. 

- consiliere juridică, socială şi psihologică –beneficiari cantină - pe tot parcursul anului, 



 

 

-  asistenŃă medicală şi farmaceutică, 
   - activităŃile educaŃionale, activităŃile ludice, activităŃile de recreere precum şi alte activităŃi de 

socializare se vor desfăşura pe toată perioada lunii August. 
• monitorizarea şi evaluarea proiectului 

Alte activităŃi: 
• serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale 

beneficiarilor  
• Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” va fi deschis pe pentru activităŃile creative, de 

socializare şi petrecere a timpului liber. 
• perfecŃionarea profesională a lucratorilor sociali în cadrul unor programe de instruire. 

 
 
 
 

Luna Septembrie 
Cantina Socială, „România Kids” 

ActivităŃi constante:  
• informare/promovare proiect în comunitate 
• identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar 
• furnizarea serviciilor sociale:  

 - servirea unei mese zilnice, distribuirea de pachete cu alimente, îmbrăcăminte şi materiale de 
curăŃenie. 
 - consiliere juridică, socială şi psihologică –beneficiari cantină - pe tot parcursul anului, 
 -   asistenŃă medicală şi farmaceutică 

   - activităŃile educaŃionale, activităŃile ludice, activităŃile de recreere precum şi alte activităŃi de 
socializare se vor desfăşura pe toată perioada lunii August. 

• monitorizarea şi evaluarea proiectului 
Alte activităŃi: 

• serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale 
beneficiarilor 

• Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” pentru activităŃile creative, de socializare şi petrecere 
a timpului liber. 

 
 

Luna Octombrie 
Cantina Socială, „România Kids” 

ActivităŃi constante:  
• informare/promovare proiect în comunitate 
• identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar 
• furnizarea serviciilor de către cantină: 

- servirea unei mese zilnice, distribuirea de pachete cu alimente, îmbrăcăminte şi materiale 
de curăŃenie, 
-  asistenŃă medicală şi farmaceutică, 

   - consiliere juridică, socială şi psihologică –beneficiari cantină - pe tot parcursul anului, 
       - activităŃile educaŃionale, activităŃile ludice, activităŃile de recreere precum şi alte activităŃi de 

socializare se vor desfăşura pe toată perioada lunii August, 
• monitorizarea şi evaluarea proiectului 

Alte activităŃi: 



 

 

• serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale 
beneficiarilor  

• Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite”  pentru activităŃile creative, de socializare şi petrecere 
a timpului liber. 

• strângerea de fonduri pentru sărbătorile de iarnă 
 
 
 
 

Luna Noiembrie 
Cantina Socială, „România Kids” 

 
ActivităŃi constante:  

• informare/promovare proiect în comunitate 
•  identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar 
• furnizarea serviciilor de către cantina  

- servirea unei mese zilnice, distribuirea de pachete cu alimente şi materiale de curăŃenie, 
     -  consiliere juridică, socială şi psihologică –beneficiari cantină - pe tot parcursul anului, 
   -  asistenŃă medicală şi farmaceutică, 

       -     activităŃile educaŃionale, activităŃile ludice, activităŃile de recreere precum şi alte activităŃi 
de socializare se vor desfăşura pe toată perioada lunii noiembrie, 

monitorizarea şi evaluarea proiectului 
Alte activităŃi: 

• serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale 
beneficiarilor  

• Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite”  pentru activităŃile creative, de socializare şi petrecere 
a timpului liber. 

• strângerea de fonduri pentru sărbătorile de iarnă 
 

Luna Decembrie 
Cantina Socială, „România Kids” 

 
ActivităŃi constante:  

• informare/promovare proiect în comunitate 
• identificarea beneficiarilor, întocmirea P.S. pentru fiecare beneficiar 
• furnizarea serviciilor sociale:  

- servirea unei mese zilnice, distribuirea de pachete cu alimente şi materiale de 
curăŃenie, 

- consiliere juridică, socială şi psihologică –beneficiari cantină - pe tot parcursul 
anului, 

- asistenŃă medicală şi farmaceutică 
  -   activităŃile educaŃionale, activităŃile ludice, activităŃile de recreere precum şi alte activităŃi de 

socializare se vor desfăşura pe toată perioada lunii Decembrie. 
• monitorizarea şi evaluarea proiectului 

Alte activităŃi: 
• serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale 

beneficiarilor  
• Atelierul de lucru ,,Mâini Iscusite” pe parcursul pentru activităŃile creative, de 

socializare şi petrecere a timpului liber. 



 

 

• cu ocazia sărbătorilor de iarnă se va  amenaja artistic clădirea cantinei  
• înmânarea de pachete beneficiarilor cu ocazia sărbătorii de Crăciun 

 
 
 

Exemplu de PLANIFICAREA ANUALĂ A TEMELOR nivel preşcolari 
AN ŞCOLAR 2011 – 2012 

SEMESTRUL I 
 

Nr. 
crt. PERIOADA 

TEMA  DE  STUDIU 
ANUALĂ TEMA   PROIECTULUI 

SUBTEMA 
PROIECTULUI 

 
1. 

 
12.09 - 

23.09.2012 

 
EVALUARE Evaluare iniŃială 

 
Bine te-am găsit 
grădiniŃa mea! 

  
  2. 

 
26.09 - 
30.09.2012 

CINE   SUNT /SUNTEM 
? 

Eu şi familia mea 
 

Familia mea 

  
 3. 

 

 
03.10 - 7.10. 

2012 
CINE   SUNT / 

SUNTEM ? 
Temă de interes săptămânal 

 
 

GrădiniŃa micul 
meu univers 

 
4. 

 
10.10.-

15.10.2012 

 
 

CINE  ŞI  CUM 
PLANIFICĂ/ 

ORGANIZEAZA  O   
ACTIVITATE ? 

„BogăŃiile toamnei” 

 
Din livadă,în 

cămară 
 

5. 
 

17.10 - 
21.10.2012 

Punem 
murături 

 
6. 
 

 
24.10 - 

28.10.2012 

 
CÂND / CUM   ŞI  DE  

CE  SE    ÎNTAMPLĂ ? 
Temă săptămânală 

independentă 

 
Mireasma 
florilor de 

toamnă  
7. 31.10 - 

4.11.2012 
VACANłĂ 

 
8. 

 
07.11 - 

11.11.2012 
CÂND / CUM   ŞI  DE  

CE  SE    ÎNTAMPLĂ ? 

 
Temă săptămânală 

independentă 

Toamnă, 
toamnă harnică 
şi de toate 
darnică  

9. 14.11 -
18.11.2012 

 
CU  CE  ŞI  CUM  

EXPRIMĂM CEEA  CE  
SIMłIM? 

Temă săptămânală 
independentă 

SimŃurile mele 
Culori şi forme 

 
10. 

 
21.11 - 

25.11.2012 
  

11. 
 

28.11 - 
02.12.2012 

CUM  A  FOST/ ESTE  
ŞI  VA  FI  AICI PE 

PĂMÂNT? 
 

Ziua naŃională a României 

 
România, la 
mulŃi ani! 



 

 

 
12. 

 

 
05.12 - 

09.12.2012 
 

 
 

CUM  A  FOST/ ESTE  
ŞI  VA  FI  AICI PE 

PĂMÂNT? 

 
 

Datini şi obiceiuri de iarnă 

 
În aşteptarea lui 

Moş Nicolae 
Iată, vine Moş 

Crăciun  
13. 

 
12.12.-

23.12.2012 
14. 23.12 - 

03.01.2013 VACANłA DE  IARNĂ 

 
15. 

 
03.01 - 

13.01.2013 CÂND / CUM   ŞI  DE  
CE  SE    ÎNTAMPLĂ ? 

Iarnă, vrei să ne jucăm? 

Fenomene  
caracteristice 
anotimpului 

iarna  
16. 

 
16.01-

20.01.2013 
Jocurile copiilor 

iarna 
 

17. 
 

23.01-
27.01.2013 

 
EVALUARE 

 
Evaluare semestrială 

 
Să vedeŃi ce 
multe ştiu! 

 
18. 

 
30.01-

3.02.2013 

 
 VACANłĂ INTERSEMESTRIALĂ 
 
 

 
 

19. 
 

6.02-
10.02.2013 CUM  A  FOST  / ESTE  

ŞI  VA  FI  AICI PE  
PĂMÂNT?  

Din lumea animalelor 

În ogradă  la 
bunici 

Animalele  
pădurii  

20. 
 

13.02-
17.02.2013 

 
21. 

 
20.02 - 
24.2.2013 

CUM  A  FOST  / ESTE  
ŞI  VA  FI  AICI PE  

PĂMÂNT? 

Temă săptămânală 
independentă 

 
VieŃuitoarele 

marine 
 

22. 
 

24.02-
2.03.2013 

CÂND / CUM   ŞI  DE  
CE  SE    ÎNTAMPLĂ ? 

 
MarŃişor, simbol al primăverii 

MărŃişoare, 
marŃişoare... 

 
23. 

 
5.03-9.03.2013 

 
CU  CE  ŞI  CUM  

EXPRIMĂM   CEEA  
CE  SIMłIM ? 

 
Ghiocei pentru mama 

 
E ziua ta , 
mămico! 

 
24. 

 
12.03-

16.03.2013 

CÂND / CUM   ŞI  DE  
CE  SE   ÎNTAMPLĂ ?  

 
Culorile primăverii 

 
Laleaua şi 

narcisa 
 

25. 
 
19.03-
23.03.2013 

CÂND / CUM   ŞI  DE  
CE  SE   ÎNTAMPLĂ ? 

Vitaminele primaverii 
 

Legume de 
primăvară 

 
26. 

 
26.03-

30.04.2013 
 

CÂND / CUM   ŞI  DE  
CE  SE    ÎNTAMPLĂ ? 

 
Temă săptămânală 

independentă 

Se întorc 
păsările 

călătoare 



 

 

 
27. 

 
02.04-

6.04.2013 

CUM  A  FOST  / ESTE  
ŞI  VA  FI  AICI PE  

PĂMÂNT? 

 
Temă săptămânală 

independentă 

Păsările 
domestice 

 
28. 

 
09.04-

13.04.2013 

CU  CE  ŞI  CUM  
EXPRIMĂM   CEEA  

CE  SIMłIM ? 

 
PAŞTELE LA ROMÂNI 

 
Hristos a Înviat! 

29. 16.04-
26.04.2013 

VACANłA DE PAŞTE 

 
30. 

 
27.04-

04.04.2013 
 

 
 

CINE  ŞI  CUM 
PLANIFICĂ/ 

ORGANIZEAZA  O   
ACTIVITATE ? 

Teme săptămânale 
independente 

Hai la drum 
cu...(mijloace 

terestre) 
Hai la drum 
cu...(mijloace 

navale) 
 

31. 
 

07.05-
11.05.2013 Hai la drum 

cu...(mijloace 
aeriene) 

 
32. 

 
14.05-

18.05.2013 
 

33. 
 

21.05-
25.05.2013 

 
CUM  A  FOST  / ESTE  
ŞI  VA  FI  AICI PE  

PĂMÂNT? 

 
Din lumea insectelor 

 
Popas în lumea 

insectelor 

34. 28.05-01.06 
2013 

 
CE  ŞI  CUM  VREAU  

SĂ  FIU ? 

Temă săptămânală 
independentă 

Meserii 
îndrăgite de 

copii 
 

35. 
 

 
04.06-

08.06.2013 

 
CU  CE  ŞI  CUM  

EXPRIMĂM   CEEA  
CE  SIMłIM ? 

 
E ZIUA NOASTRĂ! 

 
Zămbetul,jocul, 
veselia colorează 

copilăria! 
 

36. 
 

11.06-
15.06.2013 

 
EVALUARE 

 
EVALUARE FINALĂ 

Uite ce mult am 
crescut şi câte 
ştiu acum! 

 
Planificare activităŃi 2012 
AsociaŃia Centrul Creştin 

Cantina Socială, „România Kids” 
 
 

Ianuarie 
 

1. Serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de nastere –Şcoala beneficiarilor  
 23 ianuarie 2012 
Ziua Unirii-sensibilizarea copiilor în spiritul patriotismului –itinerant-24 ianuarie 2012 

 
Februarie 
 

1. Serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de nastere – Şcoala beneficiarilor          
 20 februarie 2012 

2. ExpoziŃie- DecoraŃiuni  de primăvară-  Atelierul Mâini iscusite -27 februarie -4 Martie 2012 
 



 

 

Martie 
 
      1.  Sărbătorirea primăverii cu doamnele beneficiare – 7 Martie 2012 

2. Serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de nastere – 20 Martie 2011 
 
 
Aprilie  
 

1. Moment Aniversar – 3  ani de la înfiinŃarea proiectului Cantina Socială Harul -1 Aprilie 2012 
2. ExpoziŃia de Paşte – Micii Artişti 6-12 Aprilie 2012 

      3.  Sărbătoarea Paştelui Program Artistic  cu ocazia Sărbătorii de Paşte  – 10 Aprilie 2012 
      4.  Serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de nastere - Şcoala beneficiarilor          
 10 Aprilie 2012  
 
Mai  
 

3. Serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de nastere- Şcoala beneficiarilor          
21 Aprilie 2012 
Proiect ecologic – 1 Mai 2012 

 
Iunie 
       
      1.   Sarbătoarea Zilei Copilului – i Iunie 2012 
      2.   Serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de nastere - Şcoala beneficiarilor          
 18 Iunie 2012 
 
Iulie 
 

1. Serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de nastere - Şcoala beneficiarilor          
23 Iulie 2012 
Activitati de club 

 
August 
 

1. Serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de nastere- Şcoala beneficiarilor          
20 August 2012 
Activitati de club 

 
Septembrie 
 

1. Serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de nastere- Şcoala beneficiarilor          
17 Septembrie 2012 
Activitati de club 

 
Octombrie 
 

1. Serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de nastere - Şcoala beneficiarilor          
22 Octombrie 2012 

 Festivalul Toamnei – 12 octombrie 2012 
 



 

 

Noiembrie  
 

1. Serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de nastere- Şcoala beneficiarilor          
19 Noiembrie 2012 
Expozitie cu vinzare –Smart cukies -13 noiembrie 2012 

Decembrie   
 
      1. Campania – Crăciunul înseamnă a dărui- 1-8 Decembrie 2012 
      2.  Serată comunitară pentru sărbătorirea zilelor de nastere – 13 Decembrie 2012 
      3. Program Artistic  de Crăciun – 13 Decembrie 2012 
 

 
REZULTATE AŞTEPTATE 

 
Impactul aşteptat asupra grupurilor Ńintă / beneficiarilor 

 

Proiectele AsociaŃiei Centrul Creştin îşi propun să aibă un efect pozitiv în comunitate, să 
îmbunătăŃească situaŃia socială şi materială a grupurilor de beneficiari. Toate proiectele urmăresc să 
obŃină un impact considerabil asupra beneficiarilor. Se urmăreşte derularea unor proiecte bine 
organizate, care să decurgă fără piedici şi care să fie înalt apreciate de către beneficiarii asociaŃiei.  Cele 
mai dorite şi necesare proiecte indicate atât de beneficiari cât şi de personal sunt proiectele Cantinei 
Sociale Harul, România Kids, Farmacia Socială, Centrul de Consiliere.   

  Un  şir larg de activităŃi vor fi îndeplinite de către proiectele asociaŃiei în domeniile asistenŃei 
medicale şi sociale şi a suportului dezvoltării pentru a întări susŃinerea proiectelor şi a le orienta către 
dezvoltare, ceea ce va stimula creşterea economică şi v-a asigura un sistem impunător de îngrijiri.  

AsociaŃia îşi propune să-şi lărgească aria de proiecte, să îmbunătăŃească calitatea şi să se 
focalizeze pe obŃinerea unui impact mai mare prin intermediul proiectelor orientate spre un număr mai 
mare de beneficiari. Rezultatele evaluării indică faptul că cu o sponsorizare adecvată a celor mai 
efective proiecte, asociaŃia noastră va fi capabilă să continue să furnizeze asistenŃă socială şi resurse 
pentru dezvoltarea unei societăŃi bazate pe respectarea drepturilor şi demnităŃii umane, îngrijirea şi 
susŃinerea oamenilor cu risc de marginalizare socială.  

În vederea gradului de satisfacŃie al beneficiarilor, s-au aplicat chestionare de satisfacŃie care au 
vizat cunoaşterea nivelului de multumire sau nemulŃumire a beneficiarilor noştri în ceea ce priveşte 
meniul şi serviciile oferite acestora de către angajaŃii cantinei.         

Aproape  toŃi  beneficiarii servicilor noastre până în prezent au apreciat că serviciile primite au 
fost foarte utile, folositoare şi prin urmare s-au declarat satisfăcuŃi de acestea (la fel consideră şi liderii). 
Impresia generală sugerată de rezultatele monitorizări servicilor este aceea a unei intervenŃii cu impact 
(cel puŃin la nivel subiectiv) mai mare la nivelul condiŃiilor materiale de trai, al accesului la servicii şi 
al sentimentului de comuniune indiferent de aspectele evaluate. Mai mult de o treime dintre beneficiari 
apreciază că viaŃa lor s-a îmbunătăŃit în perioada în care au beneficiat de serviciile oferite în cadrul 
proiectelor asociaŃiei.  

ÎmbunătăŃiri semnificative au apărut cu precădere relativ la următoarele aspecte : accesul la 
servicii (de sănătate, consiliere, educaŃie), cunoştinŃe (de igienă, rezultatele şcolare), utilizarea unor 
produse de igienă personală, calitatea, cantitatea şi diversitatea hranei, cunoaşterea modalităŃilor de 
rezolvare a unor probleme (cui şi cum să se adreseze pentru a-şi rezolva problemele), relaŃii / 
cunoştiinŃele la care pot apela în caz de nevoie, încrederea în asociaŃiile neguvernamentale, sentimentul 
de apartenenŃă (că nu mai sunt singuri, că celorlalŃi le pasă de ei).  



 

 

Serviciile primite de către beneficiari au produs la nivelul majorităŃii acestora o îmbunătăŃire a 
vieŃii (evaluări subiective).  

Conform liderilor, situaŃiile de neînŃelegere dintre cei care au derulat proiectele au fost rare sau 
nu au existat. 

Conducerea apreciază că fără implicarea DGASP Sector 6 realizarea proiectelor nu ar fi fost 
posibilă.  

Conform declaraŃiilor beneficiarilor, situaŃiile de discriminare pozitivă sau negativă au fost 
foarte rare. În peste 95% din cazuri, imaginea persoanelor din AsociaŃie care au realizat proiectele este 
una pozitivă (cinstite, serioase, competente, bine intenŃionate, atente la problemele/nevoile 
beneficiarilor). 

Imaginea ACCB este de asemenea bună la nivelul beneficiarilor (serioasă, s-au organizat bine, 
au Ńinut mai mult cont de părerea beneficiarilor, i-au implicat pe aceştia în proiect într-o măsură mai 
mare). Mai mult, încrederea dintre beneficiari şi reprezentanŃii asociaŃiei a fost mare iar nemulŃumirile 
beneficiarilor au fost mici. 

Evaluand relaŃia dintre membrii grupului de iniŃiativă şi relaŃia dintre beneficiari au existat 
cazuri foarte puŃine de divergenŃe semnificative şi de conflicte.  

În ceea ce priveşte calitatea relaŃiilor dezvoltate la nivel local am avut o colaborare bună între 
DGASP Sector 6, grupul de iniŃiativă şi oameni.  

Prin intermediul activităŃilor din proiet pentru anul 2012 vor fi satisfăcute următoarele nevoi ale 
beneficiarilor: 

-  îmbunătăŃirea condiŃiei de viaŃă şi sănătate a beneficiarilor; 
- creşterea gradului de relaŃionare interpersonală, de socializare; 
- creşterea gradului de acceptare socială şi incluziune în viaŃa normală a societăŃii; 
- creşterea calităŃii vieŃii persoanelor aflate în dificultate şi a familiilor acestora; 
- schimbarea mentalităŃii comunităŃii locale, a opiniei publice cu privire la situaŃia 

persoanelor cu risc de marginalizare.  
 

Realizări concrete 

Impactul proiectelor curente este demonstrat de următoarele rezultate pozitive pe care 
programele asociaŃiei le-au obŃinut prin furnizarea servicilor de cantină socială, consiliere familială, 
psihologică, juridică, asistenŃă pentru pregătirea temelor şcolare:  

Rezultate obŃinute de proiectele curente: 

• îmbunătăŃirea sănătăŃii şi condiŃiei sociale a bătrânilor  
• îmbunătăŃirea situaŃiei familiilor cu venit mic /fără venit şi capacităŃii lor de a-şi întreŃine 

familiile /copiii;  
• reducerea crizei financiare a bătrânilor (prin economisirea banilor pentru mîncare, prînzuri 

furnizate de proiectul Cantina Socială), unii dintre ei au fost capabili să achite plăŃile pentru 
comodităŃi şi /sau alte cheltuieli critice cu banii pe care i-au economisit pe prânzurile zilnice 
gratuite;  

• îmbunătăŃirea rezultatelor la învăŃătură şi a frecvenŃei Cantinei Sociale, şi Romania Kids pentru 
copii au prevenit absentarea copiilor din familii vulnerabile de la şcoală, cît şi necesitatea lor de 
a merge în căutarea hranei. 

• diminuarea condiŃiilor stresante de viaŃă a beneficiarilor bătrîni prin obŃinerea suportului 
medical şi social prin proiectul Farmacia Socială Harul;  

• reintegrarea în societate a bătrânilor, copiilor din familii vulnerabile, acumularea de către tineri 
a noilor cunoştinŃe şi obŃinerea unei profesii.  



 

 

• crearea unui mediu de colaborare cu organizaŃiile no-profit pentru susŃinere socială (de 
exemplu, proiectul de  colaborarea în furnizarea medicamentelor cu Christian Aid Ministries – 
Medical DistribuŃion Program România, Jud. Cluj), colaborarea cu alte departamente sociale ale 
ONG –urilor prin promovarea accesării informaŃiei, prezentarea şi discutarea problemelor 
critice şi împărtăşirea informaŃiei profesionale.  

• dezvoltarea susŃinerii profesionale şi intelectuale a lucrătorilor sociali calificaŃi, capabili să 
continue pe viitor programele de asistenŃă socială în România.   

•  reducerea numărului de elevi care abandonează şcoala; 
•  creşterea capacităŃii de adaptare şi integrare socio-şcolară; 
•  explorarea relaŃiei dintre nivelul de educaŃie şi şansele de realizare 

a obiectivelor personale; 
•  învăŃarea responsabilităŃii implicate de asigurarea, prin eforturi 

proprii, a unui nivel de trai decent; 
•  copii şi-au însuşi deprinderile de autonomie personală şi independenŃă; 
•  o capacitate mai mare de autogospodărire, 
•  sporirea capacităŃii de relaŃionare unii cu alŃii şi cu ceilalŃi colegi, 

prieteni, vecini; 
•  reducerea comportamentelor şi atitudinilor negative la copii şi 

formarea unor comportamente apropiate de cele obişnuite, normale; 
• creşterea pregătirii tinerilor privind orientarea şi formarea 

profesională; 
•  tinerii s-au  apropiat mai mult de standardul normalizării 

funcŃionale în societate, ceea ce însemnă că vor dispune de cunoştinŃele necesare pentru a putea 
beneficia de o gamă largă de servicii din societate 

•  la finalul proiectului a scăzut sentimentul marginalizării şi excluderii copiilor care provin din 
familii defavorizate; 

•  dezvoltarea autonomiei personale a copiilor defavorizaŃi din sector; 
•  ridicarea nivelului de şcolarizare în sector; 
•  diversificarea şi dezvoltarea serviciilor pe care le oferă învăŃământul românesc; 

 
Sustenabilitate   

 

Aspectul financiar  
     Principalele surse de finanŃare ale AsociaŃiei CCB au fost constituite din sponsorizările unor 

asociaŃii caritabile din Statele Unite ale Americii şi de către persoane fizice din Ńară. Începând cu 
anul 2009 DirecŃia Generală de ProtecŃie a Copilului Sector  6 a fost percepută ca fiind cei mai 
important actor local implicat în proiectele  ACCB.  Ei au avut gradul cel mai mare de implicare şi 
calitatea cea mai bună a colaborării. Pe locul următor s-au situat alte surse de finanŃare cum ar fi: 
AsociaŃia Adunările lui Dumnezeu din Romania, Biserica Harul, Universitatea Biblică din 
România, OrganizaŃia Creştină ECCE Home, PoliŃia Comunitară.  Pentru continuarea activităŃilor 
după terminarea proiectului AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti va fi sprijinită spre finanŃare de 
aceleaşi surse menŃionate mai sus concentrându-şi activitatea totodată pentru noi surse de finanŃare. 

 

Nivel instituŃional  

 
 Structurile actualului proiect sunt reprezentate de instituŃii ale statului  iar rolul acestora este 
tocmai de a permite iniŃierea, implementarea, desfăşurarea şi dezvoltarea acestui gen de proiecte şi 
iniŃiative, în folosul persoanelor marginalizate social. În acest sens trebuie identificate elementele ce 
vor permite structurilor create prin  actualul proiect continuarea activitatilor specifice. Durabilitatea 



 

 

instituŃională este evidentă, DGASP Sector 6 având o continuitate considerabilă. Mai mult, 
obiligativitatea infinŃării servicilor sociale nu se poate desfiinŃa. 
 Foarte importantă devine durabilitatea generată de impactul structural al proiectului. Acest 
proiect va contribui în mod vizibil la optimizarea metodelor şi tehnicilor de dezvoltare de servici 
sociale. În plus, acest proiect se poate constitui cu succes într-un model de bună practică pentru 
servicile sociale din Ńară. Modelul de lucru poate fi preluat tocmai datorită caracterului modular al 
proiectului iar impactul poate fi relativ uşor prognozat prin prisma proiecŃiilor realizate pe devize de 
obiecte, pe obiective în raport cu costurile de realizare. La nivel structural proiectul vizează o 
dezvoltare integrată care să satisfacă nevoi beneficiarilor pe categorii de vârstă. Proiectul va conduce, 
prin impulsul pe care îl dă, la dezvoltarea altor servici în domeniul social.  
 



 

 

II. SOLICITANTUL 
1. IDENTITATE 
 

Denumirea legală completă : 

 
AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti 

Acronim : 

 
ACCB 

Numărul de înregistrare legal COD Fiscal:4772798, Data atribuirii:14.10.1993,             
Data eliberării:25.09.2008 

NaŃionalitate: 

 
Romania 

Statut legal AsociaŃie 

Adresă oficială: 

 
Str. Răsăsritului Nr. 59, Sector 6, Bucureşti 

Adresă poştală: 

 
OP 76-132, Bucureşti, Sect. 6 

Număr de telefon: prefixul Ńării 
+ prefixul oraşului + număr 

004 021 7770795,0722356625 

Număr de fax: prefixul Ńării + 
prefixul oraşului + număr 

004 021 7770795 

Adresa de e-mail: mmceuta@yahoo.com 

Website: www.ccb.org.ro 

Persoana de contact în cadrul 
proiectului: 

Preşedinte: Dr. Ioan CeuŃă 

Adresa de email a persoanei de 
contact: 

mmceuta@yahoo.com,  

  
 

DETALII DESPRE BANCĂ 
 

Cod fiscal 4772798, Cont: RO84BRDE410SV21795004100, Banca BRD Militari. 
 

 DESCRIEREA SOLICITANTULUI 
 AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti se prezintă ca serviciul de asistenŃă socială, activând spre a 
construi programe sociale, în special pentru persoanele defavorizate, neŃinînd cont de rasă, religie, 
vârstă, sex, ocupaŃie sau orientare politică. 
 AsociaŃia Centrul Creştin Bucureşti activează din anul 1999, fiind implicată în implementarea 
diferitor proiecte sociale. 



 

 

 Principalele categorii de beneficiari ai AsociaŃiei Centrul Creştin Bucureşti le constituie 
bătrânii, copiii, persoanele marginalizate aflate în stare critică, persoanele invalide, studenŃii din familii 
vulnerabile, familiile monoparentale, familiile cu mulŃi copii, şomerii, etc.   
 AsociaŃia Centrul Creştin este într-adevăr o opŃiune: opŃiunea de a vedea viaŃa din perspectiva 
oamenilor care trăiesc în marginalizare, a celor vulnerabili,  şi oprimaŃi, din perspectiva de a depista şi 
înfrunta acele procese care cauzează aceste situaŃii, în aşa fel încât schimbările necesare să fie produse 
şi implementate astfel ca demnitatea fiecărui om dezavantajat să fie salvată. 
 Prin intermediul acŃiunilor sale, AsociaŃia Centrul Creştin oferă posibilitatea întregii comunităŃi 
să-şi asume responsabilitatea solidarităŃii lor cu societatea în care trăiesc.  
 
  Principalele activităŃi desfăşurate de organizaŃia în prezent 
 
 Misiunea AsociaŃiei Centrul Creştin Bucureşti este de a atinge şi a materializa obiectivele 
activităŃii sociale. AsociaŃia Centrul Creştin îşi valorifică misiunea prin următoarele acŃiuni: 

a)  a scoate la lumină în conştiinŃa oamenilor necesitatea  de a se implica în servicii sociale 
comunitare; 

b)  a oferi celor marginalizaŃi posibilitatea de a se reintegra în societate şi a propune soluŃii pentru 
apărarea demnităŃii şi a drepturilor omului; 

c) a coopera cu alte organizaŃii umanitare naŃionale şi internaŃionale de ajutorare şi dezvoltare. 
 Viziunea asociaŃiei este de a crea o civilizaŃie a iubirii şi solidarităŃii,  o civilizaŃie în care 
oamenii construiesc parteneriate bazate pe respectul faŃă de cei marginalizaŃi şi vulnerabili, la nivel 
local şi global. În felul acesta ACCB se implică activ în dezvoltarea unei societăŃi civile care se 
confruntă şi luptă cu sărăcia, inegalitatea şi nedreptatea şi promovează dezvoltarea umană, reunindu-şi 
forŃele cu instituŃii internaŃionale, pentru a asigura politici de acordare a ajutorului în cazuri extreme, 
oferind cele necesare pentru a supravieŃui şi pentru a se redresa, celor afectaŃi de dezastre şi calamităŃi 
naturale, conflicte şi opresiuni, etc.  

 AsociaŃia Centrul Creştin este activă şi în continuo implicată în: 
� elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor necesare cu scopul de a atinge 

obiectivele activităŃii sociale; 
� susŃinerea şi apărarea continuă a drepturilor umane, comunicare internă şi externă şi întărirea 

reŃelelor cu partenerii relevanŃi; 
� crearea structurilor şi mecanismelor necesare, a grupurilor de lucru pentru voluntari pentru 

realizarea obiectivelor caritabile; 
� participarea la diferite sesiuni de lucru şi crearea diferitor forme de colaborare cu organele de 

stat, organizaŃii umanitare de binefacere, ONG-uri şi altele; 
� îmbunătăŃirea eficacităŃii în interiorul structurilor de lucru, a calităŃii managementului şi a 

implementării mecanismelor clare şi transparente.   
 
 
Resurse 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Numărul de personal angajat cu normă întreagă şi cu normă parŃială, pe categorii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipamente şi birouri 

Descrierea spaŃiului în care se susŃine serviciul de cantină socială: 

- sală de mese- 226, 50 mp 

- bucătărie -30. 8 mp 

- depozit alimente -29, 60 mp 

Manager proiect       (1 persoana) 

Sef cantina           (1 persoana) 

Insp. Res.umane   (1 pers) 

Sociolog                (1 pers) 

Inspector financiar    ( 1 pers) 

Administrator         (1 persoana) 

Psiholog                   ( 1 persoana) 

Economist             (1 persoana) 

Consilier juridic      (1 pers) 

Consilier manager ( 1 pers) 

Educatoare             ( 2 pers ) 

Invatatoare             ( 2 pers) 

Asistent social      ( 1 persoana) 

Bucatari                (5 persoane) 

Sofer                     ( 2 persoane) 

Magazioner            ( 1 persoana) 

Ingrijitori                  (6 persoane) 



 

 

- centrala termică -40 mp 

- birou -115, 5 mp 

- birou -211, 50 mp 

- sală de întâlniri 245 mp 

Descrierea spaŃiului în care se susŃine serviciul Romania Kids 

- sală de conferinŃe -630, 30 mp 

- sală lectură -41,65 mp 

- sală lectură -81, 75 mp 

- sală lectură-39,90 mp 

- grup sanitar femei-46,90 mp 

- grup sanitar bărbaŃi -40,00 mp 

- vestibul -41, 60 mp 

- sală studiu -40, 00 mp 

- sală studiu- 40, 00 mp 

- sală studiu -39, 90 mp 

- sală studiu-40, 08 mp 

- foyer -88,60 mp 

- bibliotecă -252,00 mp 

- centrală termică -70,17 mp 

Descrierea spaŃiului în care se susŃine serviciul ,,Centrul de consiliere” 

 -  secretariat -13,31 mp 

 -  birou -13,31 mp 

 -  birou -13,31 mp  

-  birou -13,31 mp 

-sală conferinŃe - 13,31 mp 

- sală consiliu – 100 mp 

- sală şedinŃe – 48, 70 mp 

- birou – 48, 70 mp 

  Alte resurse relevante  
 Voluntarii AsociaŃiei se implică activ în programele ACCB şi desfăşoară diverse activităŃi, cum ar 

fi distribuirea de îmbrăcăminte, alimente etc., sau se  implică în organizarea campaniilor de strângere 
de fonduri.  

 De asemenea, voluntarii străini urmează cursuri de limbă română pentru o mai bună integrare în 
comunitate.  

Voluntarii îşi desfăşoară activitatea pe baza unui Acord de activitate semnat de către părŃile 
implicate în proiect - ACCB, ca organizaŃie coordonatoare şi de găzduire, pe de o parte, voluntarul şi 
organizaŃiile de trimitere, de cealaltă parte. Pe lângă activităŃile din cadrul serviciilor sociale voluntarii 



 

 

străini învaŃă să socializeze şi să înveŃe cât mai multe lucruri despre cultura României, iar rolul ACCB 
în cadrul acestei activităŃi este de găzduire şi coordonare. 

AsociaŃia oferă voluntarilor următoarele oportunităŃi: 

− Posibilitatea de a lucra într-un mediu competent alături de profesionişti cu formări Sociologie, 
Psihologie, Terapie Sistemică, Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală, etc. 

 − participarea gratuită la Trainingurile şi Workshopurile desfăşurate ca servicii ale asociaŃiei, 

 −  sesiuni/saptămânale, gratuite de, Coaching şi/sau de Consiliere psihologică, 

 − acces la resursele de informare (literatură de profil, reŃea de contacte, etc) ale asociaŃiei, 

 − experienŃă profesională pentru completarea Cv-ului personal, prin participarea la activităŃi 
profesionale în domeniile: Sociologie, Psihologie, Psihoterapie, Training, Management şi 
Implementare de Proiect, etc. 

   IniŃierea şi derularea de activităŃi în parteneriat reprezintă o provocare pentru ACCB, necesitând 
multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în 
luarea deciziilor. 
  ACCB stăpâneşte arta de a şti să facă o schimbare, de a găsi moduri optime pentru a atinge un 
scop, de a conduce efectiv resursele disponibile pentru a-şi atinge scopul, de a identifica just 
competenŃele persoanelor implicate în proiect şi de a le utiliza corespunzător, de a combina atitudini, 
abordări şi tehnici ce se aplică la o gamă largă de sarcini. 

Pentru  proiectele sociale Cantina Socială Harul a încheiat parteneriate cu organizaŃii 
neguvernamentale, care au experienŃă în oferirea de servicii sociale: FundaŃia Clinica Medicală Uşa 
deschisă, Hand H. Media S.RL, Help Ministries Romania. Acestea au identificat noi beneficiari ai 
cantinei din rândul persoanelor aflate în dificultate, cărora le-au oferit sprijin la întocmirea dosarelor 
necesare. 
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BUGET CANTINA SOCIALĂ HARUL 
 

Nr.
crt. 

Titlu cheltuiala Nr.pers. Durata Cost/pers/ 
luna 

Unitate Cost 
unitate 

Taxe Cost total 
2012 

Contributie 
DGASPC 

2012 

Contributie 
CCB 2012 

Procent 
DGASPC 

% 

Procent 
CCB % 

CA
P I 

Cheltuieli pentru 
persoane asistate (1+2)     

din care: 

300 
pers.= 

200 
adulti     

si      100 
copii 

12 luni 

300  lei 
/adult  ;                     
700 lei /   

copil 

      2.216.926,00 

1.560.000 lei 
din 

care:720.000  
lei adulti si               
840.000 lei 

copii 

626.926,00 70,00 30,00 

1 Cheltuieli de personal             958.032,00 369.600,00 588.432,00 38,58% 61,42% 

1,1 
Manager proiect       (1 

persoana) 
      luna 4.277,00 1.217,00 65.928,00 0,00 65.928,00 0,00% 100,00% 

1,2 
Sef cantina           (1 

persoana) 
      luna 3.278,00 932,00 50.520,00 0,00 50.520,00 0,00% 100,00% 

1,3 
Insp. Res.umane                    

(1 pers) 
      luna 2.847,00 809,00 43.872,00 0,00 43.872,00 0,00% 100,00% 

1,4 Sociolog  (1 pers)       luna 4.134,00 1.175,00 63.708,00 0,00 63.708,00 0,00% 100,00% 

1,5 
Inspector financiar    ( 1 

pers) 
      luna 3.992,00 1.135,00 61.524,00 0,00 61.524,00 0,00% 100,00% 

1,6 
Administrator         (1 

persoana) 
      luna 2.552,00 725,00 39.324,00 0,00 39.324,00 0,00% 100,00% 

1,7 
Psiholog                        ( 

1 persoana) 
      luna 2.847,00 809,00 43.872,00 0,00 43.872,00 0,00% 100,00% 

1,8 
Economist             (1 

persoana) 
      luna 2.847,00 809,00 43.872,00 0,00 43.872,00 0,00% 100,00% 

1,9 
Consilier juridic                                

(1 pers) 
      luna 1.080,00 307,00 16.644,00 0,00 16.644,00 0,00% 100,00% 

1,1 
Consilier manager ( 1 

pers) 
      luna 2.112,00 570,00 32.184,00 0,00 32.184,00 0,00% 100,00% 

1,1
1 

Educatoare             ( 2 
pers ) 

      luna 4.120,00 1.171,00 63.492,00 0,00 63.492,00 0,00% 100,00% 



 

 

1,1
2 

Invatatoare             ( 2 
pers) 

      luna 4.120,00 1.171,00 63.492,00 0,00 63.492,00 0,00% 100,00% 

1,1
3 

Asistent social      ( 1 
persoana) 

      luna 1.854,00 527,00 28.572,00 28.572,00 0,00 100,00% 0,00% 

1,1
4 

Bucatari                (5 
persoane) 

      luna 8.670,00 2.463,50 133.602,00 133.600,00 0,00 100,00% 0,00% 

1,1
5 

Sofer                     ( 2 
persoane) 

      luna 4.209,00 1.140,00 64.188,00 64.188,00 0,00 100,00% 0,00% 

1,1
6 

Magazioner                   ( 
1 persoana) 

      luna 2.112,00 570,00 32.180,00 32.180,00 0,00 100,00% 0,00% 

1,1
7 

Ingrijitori                  (6 
persoane) 

      luna 7.206,00 2.049,00 111.060,00 111.060,00 0,00 100,00% 0,00% 

2 Cheltuieli directe             1.228.894,00 1.190.400,00 38.494,00 96,87% 3,13% 

2,1 
Cheltuieli cu hrana si 

pregatirea ei 
      luna 73.200,00   878.400,00 858.400,00 0,00 100,00% 0,00% 

2,2 

Chelt.cu 
utilitatile(energie,    

gaze,apa 
,canal,salubrizare,telefon

) 

        11.794,00 2.830,00 175.494,00 148.500,00 26.994,00 84,62% 15,39% 

2,3 Cheltuieli cu pachetele             100.000,00 100.000,00 0,00 100,00% 0,00% 

2,4 
Cheltuieli materiale 
sanitare si curatenie 

            35.000,00 35.000,00 0,00 100,00% 0,00% 

2,5 
Cheltuieli  transport ptr 

pers.asistate si insotitorii 
lor 

            20.500,00 20.500,00 0,00 100,00% 0,00% 

2,6 
Cheltuieli materiale 

didactice si educative 
            28.000,00 28.000,00 0,00 100,00% 0,00% 

2,7 
Cheltuieli neprevazute 

5% 
            11.500,00 0,00 11.500,00 0,00% 100,00% 



 

 

CA
P 
II 

Cheltuieli generale din 
care: 

            140.000,00 140.000,00 0,00 100,00% 0,00% 

1,1 Obiecte de inventar             28.000,00 28.000,00 0,00 100,00% 0,00% 

1,2 Utilaje si echipamente             32.000,00 32.000,00 0,00 100,00% 0,00% 

1,3 Reparatii si modernizari             80.000,00 80.000,00 0,00 100,00% 0,00% 

1,4 
Achizitie mijloc 

transport 
            0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 

  
TOTAL 

CHELTUIELI       
CAP I + CAP II 

            2.326.926,00 1.700.000,00 626.926,00 73,06 26,94 

 
DIRECTOR GENERAL, 

MARIUS LÃCÃTUŞ 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
 

Ioana Mihaela Neacşu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


