RAPORT DE ACTIVITATE 2015
ASOCIAŢIA „ BUNĂ ZIUA, COPII DIN ROMÂNIA”

1

CUPRINS

I. Consideraţii generale

II. Prezentarea obiectivelor strategice ale Asociaţiei

III. Proiecte implementate

IV.Servicii de consultanţă şi programe de instruire

V. Evenimente &recunoașteri

VI.Rolul organizaţiei „ Bună Ziua, Copii din România” ca parte a sectorului nonguvernamental

VII. Parteneri și colaboratori

VIII. Resurse umane

IX. Resurse financiare

X. Oportunități și constrângeri

XI. Concluzii

2

I.CONSIDERAŢII GENERALE

În anul 2015, activitatea derulată în cadrul Asociaţiei ,, Bună Ziua, Copii din România,, a avut în
vedere obiectivele generale ale misiunii asociaţiei, aceea de a contribui la îmbunătăţirea protecţiei şi
educaţiei copilului, familiei şi comunităţii prin servicii de calitate de prevenire şi intervenţie, precum şi la
promovarea „reformei mentalităţilor”.
„Bună Ziua, Copii din România” este membră a Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale
pentru Copil (2001-prezent).

✓
✓
✓

Întreaga activitate a Asociaţiei „Bună Ziua, Copii din România” a fost centrată pe :
diversificarea serviciilor sociale comunitare în vederea prevenirii separării copilului de familie;
asigurarea sustenabilității pentru serviciile sociale dezvoltate pentru tineri cu dizabilități;
asigurarea unor parteneriate eficiente în scopul îmbunătăţirii condiţiei copiilor şi valorizării
acestora, precum şi promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă socială
în vederea combaterii riscului de separare a copilului de familie, în vederea creşterii calităţii vieţii
acestora.
II. OBIECTIVELE STRATEGICE ALE ASOCIAŢIEI

În anul 2015 activitatea Asociaţiei „ Bună Ziua, Copii din România”s-a desfăşurat în acord cu
Strategia pentru 2012-2017 ale cărei obiective vizează:
-

Furnizarea de servicii sociale de zi în vederea stimulării participării școlare și prevenirea
abandonului școlar;

-

Dezvoltare serviciilor de recuperare, intervenție, consiliere și suport pentru copiii din zonele
rurale;

-

Organizarea de campanii de sensibilizare şi promovare a drepturilor copiilor și a valorilor familiei;

-

Promovarea voluntariatului şi a implicării comunităţii în activităţile organizaţiei;

-

Oferirea de servicii de instruire şi consultanţă pentru alte ONG-uri locale şi instituţii publice;

-

Dezvoltarea parteneriatului public-privat şi creşterea interesului ONG-urilor locale în formularea
de propuneri şi luări de poziţii în interesul comunităţii şi a categoriilor în dificultate pe care le
reprezintă.

III. PROIECTE IMPLEMENTATE
III.1.Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii „Căsuţa cu Jocuri” (CCSPC), înfiinţat prin
Hotărârea Consiliului de Administraţie al Asociaţiei nr.1/ 09.06.2006, este un serviciu social care are drept
misiune prevenirea separării copiilor de familie, formarea şi dezvoltarea abilităţilor parentale şi sprijin
acordat copiilor pentru o dezvoltare psiho-socio-emoţională armonioasă.
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În anul 2015 beneficiarii Centrului au fost 160 familii in dificultate şi 165 de copii proveniţi din
aceste familii cu vârste cuprinse între 3-12 ani. Echipa Centrului a fost formată din: coordonator (1)
asistent social (2) , psiholog(2),logoped (2) și voluntari (25).
La baza activităţii CCSPC în anul 2015 a stat Planul anual de acţiune a cărui obiective au fost
implementate prin 2 proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și fonduri proprii.
III.1.1-Proiectul “Mai aproape de copii si parinti, mai bine pentru ei - Servicii ambulatorii de suport
si consiliere"(1 martie 2015- 30 aprilie 2016) finanțat prin Fondul ONG în România, Mecanismul
Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014. Bugetul proiectului a fost de 79.111,24 euro din
care 70.967 euro asistență financiară nerambursabilă și 8.144, 24 euro contribuția proprie a asociației.
Scopul proiectului a fost acela de a ajunge la 120 de copii din 3 comunitati rurale ( Grivița, Puiești,
Zorleni), copii cu întârzieri ușoare în dezvoltare/ cu un nivel mai slab de dezvoltare a unor capacităţi
cognitive, de comunicare, sociale, care încă nu au fost identificaţi şi evaluaţi. Proiectul a urmărit crearea
unui serviciu ambulatoriu de suport pentru copiii cu intarzieri in dezvoltare, oferirea de servicii sociale de
bază pentru familii, cursuri pentru părinți, crearea rețelelelor de suport în comunitate pentru copil și
familie, un program de educație timpurie- Gradinița de Vară Mobila. Parteneriatul public- privat a oferit
posibilitatea de a pune resursele impreuna pentru ameliorarea problemelor sociale si diminuarea
disparitatilor rural-urban in accesarea serviciilor.
Principalele activități derulate în proiect au fost:
-Programul de intervenție timpurie a cuprins screening-ul initial pentru 125 de copii în vederea
depistării precoce a întârzierilor în dezvoltare, activități de educație timpurie prin organizarea „Gradiniței
de Vara Mobile”pentru toti cei 120 de copii din proiect si servicii de recuperare logopedică, stimulare
cognitivă și socio-emoțională pentru 50 de copii cu întârzieri ușoare de dezvoltare identificati in urma
screening-ului si evaluarii complexe.
Servicii ambulatorii de intervenție și recuperare in mediul natural al copilului (acasa, gradință). De servicii
au beneficiat 52 de copiii identificati ca având întarziere ușoară sau medie în dezvoltare. Activitatile de
recuperare se vor derula sub forma serviciilor de logopedie, terapie ocupationala si ludoterapie, prin
stimularea cognitivă şi socio-emoţională, pentru dezvoltarea armonioasa a personalităţii copilului,
corectarea carenţelor prin nestimulare
- Programul de Educaţie Timpurie „Grădiniţa Mobila de Vara” în care s-au derulat acţiuni de invatare,
joc, activităţi creative sub motto-ul “Fara joc nu exista dezvoltare”, menite să ofere copiilor o imagine
pozitivă despre grădiniţă/şcoală, astfel încât să se faciliteze înscrierea acestora în sistemul educaţional,
să vină în întâmpinarea nevoii acestora de stimulare neuro-senzorială, cognitivă, socio-emoţională.
Gradinita de Vara Mobilă” are rolul de a sensibiliza comunitatea rurală cu privire la importanta stimularii
dezvoltarii personalitatii copilului, la identificarea si interventia precoce in cazul copiilor cu intarzieri in
dezvoltare. Actorii sociali din comunitate vor fi cointeresati sa participe in mod activ la organizarea
Gradinitei cu resursele existente in comunitate (spatii, implicare cadre didactice /parinti in activitatilor).
-Programul de consiliere si educatie parentala a urmarit echiparea celor 120 de familii cu cunostine si
abilitati care sa duca la o schimbare de atitudine privind rolul si importanta educatiei si interventiei
timpurii,a rolului parintilor in viata copiilor,in dezvoltarea personalitatii si atingerea potentialului acestora.
Programul a fost conceput pentru a îmbunătăţi eficienţa parentală, dând părinților un set de abilităţi
pozitive şi strategii pentru a aborda o varietate de provocări date de problemele în creşterea copiilor.
-Activități de sprijin material prin care am oferit copiilor din proiect ghiozdane echipate cu rechizite, cărți
de povești și de colorat, ghete și un costum de trening.
- Activități de dezvoltare comunitară: ”Ziua Familiei”, ”Ziua magică a poveștilor” „Grădinițe
Prietenoase”, consolidarea activității Consiliilor Comunitare Consultative;
- Activități de dezvoltare organizațională: specializarea celor 2 psihopedagogi din echipa în metode de
lucru pentru copilul cu autism, un proces de planificare strategică pentru organizație încheiat cu un plan
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stategic pentru următorii 3 ani, crearea platformei online pe care sunt postate articole și informații utile
pentru părinți și specialiși (www.bunaziuacopii.ro);
- Activități de diseminare și bune practici: Masa rotundă cu tema “Importanța intervenției și educației
timpurii pentru un start bun în viață”, Seminarul regional „Serviciile ambulatorii pentru copiii în situații de
risc din mediul rural - beneficii, limite, perspective”.

-

-

-

În urma desfăşurării activităţilor planificate s-au obţinut următoarele rezultate:
125 de copii din mediul rural evaluați și pentru care au fost întocmite planuri personalizate de
intervenție
52 de copii beneficairi ai programului de intervenție și recuperare
166 de copii participanți la Gradinița Mobilă de Vară
160 de copii și peste 100 de părinți și bunici, cadre didactice, primari, directori de școală,
asistenți sociali , reprezentanți ai poliției participanți la Ziua Familiei
374 de copii beneficiari ai Atelierelor de creație
150 de copii, părinti, cadre didactice și membri ai Consiliilor Comunitare Consultative care au citit
povești copiilor prezenți la Ziua Magică a Poveștilor
122 de parinti beneficiari ai cursurilor de educatie parentală
24 de voluntari implicați în activitățile cu copiii
23 cadre didactice implicate în activități
sprijin material pentru 125 copii (ghiozdane, rechizite, cărți de povești și de colorat, treninguri,
ghete)
55 de părinți beneficiari ai serviciilor de consiliere
55 de părinți au înțeles importanța comunicării pozitive cu copilul și îmbunătățirea relației cu
acesta ( metodele inovative VHT, Sherborne).
20 familii acompaniate social (20 familii au fost îndrumate în vederea accesării serviciilor
medicale pentru copii (neuropsihiatrie infantilă, ORL, oftalmologie, iar pentru 15 familii s-a
acoperit contravaloarea transportului în vederea accesării serviciilor necesare copiilor).
43 participanți la Masa rotundă “Importanța intervenției și educației timpurii pentru un start bun în
viață”
50 participanți la Seminarul regional „Serviciile ambulatorii pentru copiii în situații de risc din
mediul rural - beneficii, limite, perspective”
realizarea și lansarea ”Manifestului pentru sprijinirea accesului copiilor din mediul rural la servicii
sociale și de bază” semnat de 130 specialiști și părinți
o metodologie pentru servicii ambulatorii de suport și consiliere elaborată
o curriculă pentru educația părinților adaptată
dezvoltarea la copiii din program a abilităților de comunicare verbală și nonverbală, ameliorarea
tulburărilor de limbaj expresiv și îmbunătățirea pronunției, a exprimării cu mai multă ușurință a
emoțiilor și a experiențelor de viață, creșterea adaptabilității în grup și a încrederii în sine.
6 întâlniri cu Consiliile Comunitare Consultative din cele 3 comunități rurale
15 instituții școlare implicate
3 grădinițe dotate cu mobilier și material didactic ( grădinițele din Lălești, Islaz și Odaia
Bursucani) în cadrul activității Grădinițe Prietenoase
2 specialiști formați în metode de lucru cu copilul cu autism
1 plan strategic al organizațieu pentru orizontul de timp 2016-2019
11 parteneriate încheiate și funcționale (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vaslui, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui, Inspectoratul
Școlar Județean Vaslui, Spitalul municipal de urgență ” Elena Beldiman”, Liceul tehnologic
Puiești, Școala gimnazială „Stroe Belloescu” Grivița, Școala gimnazială nr.3, sat Popeni, Școala
Gimnazială nr.1 Zorleni)
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-

minim 500 de pliante de promovare a proiectului diseminate.

III.1.2.Proiectul “Educat și implicat în comunitatea mea”! (iulie-decembrie 2015) finanțat prin
Programul de finanţare nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2015. Bugetul
proiectului este de 44 173 lei din care 39721 lei contribuţia Consiliului Judetean Vaslui şi 4452 lei
contribuţia ‚Buna Ziua, Kinderen in Roemenie’, Olanda.
Scopul proiectului a fost îmbunătățirea calității vieții pentru 40 de copii cu vârste între 9-13 ani proveniți
din familii aflate in situații de risc din localitatea Bârlad și zonele rurale limitrofe prin: susținerea în școală
a copiilor cu potențial intelectual ridicat (perseverenți, responsabili și cu rezultate școlare bune în anul
precedent), crearea unui climat stimulativ de dezvoltare a personalității și dobândirea de abilități de viață.
Transferul de cunoştinţe, dezvoltarea şi exersarea de abilităţi de la voluntari la copii urmăreşte
schimbarea paradigmei de abordare a educaţiei, cooperării în locul competiţiei, solidarităţii sociale în locul
egoismului sunt elementele cheie ale proiectului nostru care speram să aibă impactul scontat atât asupra
celor implicaţi cât şi asupra comunităţii în general.
Principalele activități derulate în proiect au fost:
- Activitati educative pentru copii (‘Scoala de vara’ si ‘Scoala de weekend’)- complementare celor
desfăşurate în şcoală care vor promova accesul egal la educaţie şi vor diminua riscul de eşec/abandon
şcolar pentru copiii cu rezultate bune dar fara posibilități materiale.
-Activitati de ajutor material – sprijinul material are ca scop asigurarea conditiilor necesare pentru
frecventarea de catre copii a școlii și este acordat pe perioada proiectului. Acordarea sprijinului a constat
în rechizite școlare (la începutul anului scolar) și a unui kit de produse pentru igiena personală, supliment
nutritiv pentru copiii din proiect.
-Modulul de dezvolare personală a voluntarilor a presupus organizarea a 3 workshopuri despre
următoarele teme:rolul voluntariatului în comunitate și dezvoltarea simțului civic, despre implicarea si
responsabilitate în alegerile pe care le fac legate de viitorul lor (anturaj, cariera), autocunoastere(valori,
aptitudinii, arii de interese); comunicare: asertiva, exprimarea afectiva, rezolvare de confilcte.
-Atelierele de educație nonformală“Cafeneaua de idei si fapte bune” și “Raftul cu experiențe” în
cadrul căruia voluntarii au descoperit cele mai potrivite mijloace de a transmite copiilor din proiect valorile
și cunoștințele teoretice și practice incluse în Modulul de dezvoltare personală a copiilor, în funcție de
nevoile, interesele și abilitățile lor
-Activitati de dezvoltare a abilităților de viață prin care s-a urmărit imbunatatirea exprimarii copiilor in
concordanta cu varsta acestora, dezvoltarea capacitatilor de autocunoastere, activarea resurselor
creative, antrenarea abilitătilor empatice, reducerea problemelor de comportament si dezvoltarea
coeziunii si dinamicii de grup, exprimarea emotiilor.
-Activitati de socializare si timp liber care au avut drept scop însușirea normelor comportamentale
acceptate de grupul din care fac parte, îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare şi comunicare cu ceilalţi în
vederea unei mai bune integrări sociale şi petrecerea în mod plăcut şi util a timpului liber.
- Organizarea Campaniei împotriva violenţei intitulată „19 zile de activism pentru prevenirea
violenţei împotriva copiilor şi tinerilor” , desfăşurată de Asociaţia „Bună Ziua, Copii din România” în
parteneriat cu „Women’s World Summit Foundation”, Geneva. Campania impotriva violentei a cuprins o
serie de activitati organizate de voluntari impreuna cu beneficiarii proiectului cu scopul de a cultiva
valorile cetateniei active si a contribui la constientizarea efectelor fenomenului de bullying asupra copiilor
si tinerilor.
-Eveniment de apreciere a voluntarilor „Buna Ziua” care a avut drept scop incurajarea voluntriatului si a
spiritului civic, implicarea comunitatii in rezolvarea problemelor prin popularizarea activitatilor desfasurate
in cadrul proiectului de catre voluntari. La acest eveniment au fost invitati voluntarii, parintii si profesorii
acestora.
În urma desfăşurării activităţilor planificate s-au obţinut următoarele rezultate:
-40 de copii selectați
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-31 de voluntariat implicați în proiect
-3 workshopuri organizate pentru voluntari
-o sesiune de training Animator de joc organizata
-5 activitati in aer liber tip ‘Scoala de vara’
-2 excursii tematice ( Lecția de istorie- Podul Înalt și Lecția de biologie- Grădina Botanică Iași)
-40 de copii au primit ghiozdane echipate in functie de anul de studiu și un kit pentru sănătate
-2 întâlniri cu părinții- prezentarea rezultatelor și progreselor obținute de copii
-19 sedinte de ajutor la teme/școala de week-end
-50 de sedinte de dezvoltare personala copii Raftul cu experiente
-12 sedinte dezvoltare personala voluntari Cafeneaua de idei si fapte bune
-10 workshop-uri pe tema ‚Eu nu sunt violent’ organizate de voluntari pentru copii beneficiari ai
proiectului. In cadrul acestor workshopuri copii si-au prezentat ideile despre fenomenul de bullying
utilizand diverse forme de arta( desene, compuneri, discursuri etc.)
-crearea si diseminarea de de materiale menite sa cresca gradul de constientizare a comunitatii
privitor la tema campanie ( 100 pliante, 10 afise)
-efectuarea unui sondaj de opinie care sa reflecte natura si dimensiunea fenomenului de bullying
in fiecare scoala ( 100 de chestionare aplicate)
-4 dezbateri organizate cu elevii din 4 scoli si licee din municipiul Bîrlad
- 4 rapoarte întocmite in urma sondajului de opinie si trimiterea lor in școlile incluse în sondaj cu
recomandarea intocmirii unui Plan de actiune privind combaterea fenomenului de bullying.
-o conferinta de presa unde au fost popularizate rezultatele obtinute (http://www.b-o.ro/Stire-videoMediaTV-Barlad-15761-EDUCAT_SI_IMPLICAT_IN_COMUNITATEA_MEA.html
http://estnews.ro/2015/11/25/final-de-proiect-la-buna-ziua-copii-din-romania/)
-10 protocoale de parteneriat încheiate ( ACMA Betania, Liceul teoretic Mihai Eminescu Bîrlad,
Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 Bîrlad, Școala Gimnazială Nr. 1 “Iorgu Radu“, Liceul Tehnologic
“Petru Rareș“, Școala Gimnazială “Victor Ion Popa“, Școala Gimnazială “Episcop Iacov Antonovici“,
Școala Gimnazială ”Manolache Costache Epureanu”, Școala Gimnazială “Stroe S. Belloescu“, Școala
Gimnazială “George Tutoveanu“)
-70 de persoane au participat la evenimentul de apreciere a voluntarilor Buna Ziua, invitatii speciali
ai evenimentului fiind familiile si profesorii acestora.

III.2.Centrul comunitar pentru tineri cu dizabilitati „Noi si Voi”
Acest serviciu dezvoltat de Fundatia „Noi si Voi” Romania si preluat in 2014 de „Buna Ziua Copii din
Romania” are 2 componente:
- o locuinţă protejată pentru persoane cu dizabilităţi în sat Giurcani, com. Găgeşti preluată pe Contractul
de comodat nr.155/13.11. 2014 de la Fundația Podul Dragostei în care un număr de 4 tineri cu handicap
neuropsihic trăiesc semiindependent, supravegherea acestora realizându-se de către un psiholog angajat
al asociaţiei. În cadrul acesti sericiu pilot se urmăreşte abilitarea acestor persoane, care trebuie să
trăiască în mijlocul comunităţii, fără ca cineva să îi supravegheze în permanenţă, dobândirea acelor
abilităţi de trai zilnic care le va permite ca pe viitor să poată să fie complet dezinstituţionalizaţi.
- Ferma socială Bettine Găgeşti –în cadrul căreia 12 tineri din LP-urile Găgești ( DGASPC Vaslui) și LP
Giurcani ( Buna Ziua) se derulează programele de terapie ocupațională sub îndrumarea unui pedagog de
recuperare si atelier de ţesătorie în care tinerii cu dizabilități neuropsihice învaţă să facă ţesături
ecologice din deşeuri din plastic, ţesături din care mai apoi se confecţionează sacoşe și covoare.
Ceea ce este specific acestui serviciu este metodologia folosită în abordarea tinerilor cu
dizabilități care folosește principiile de bază ale sprijinului psiho-social, respectiv:direcționarea
persoanelor cu dizabilități în scopul identificării resurselor proprii, dezvoltării abilităţilor şi consolidarea
autocunoaşterii și ajutorul colegial între persoanele cu dizabilități, ca metodă de suport în procesul de
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reabilitare și ca resursă de explorare a experienţelor cauzate de problemele de sănătate mintală, într-un
mediu sigur şi tolerant.
În anul 2015 pentru creșterea calității vieții persoanelor din acest centru și includerea persoanelor
cu dizabiltăți din comunitate în activitățile centrului, am aplicat și este în curs de implementare proiectul
Împreună pentru ei, în comunitate (septembrie2015-mai2016) finanțat de Fundația Vodafone România
în parteneriat cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în cadrul Rundei de finanțare „Investiții pentru
comunități durabile” cu un buget total de 31.500 lei.
Obiectivele proiectului sunt:
-dezvoltarea serviciilor sociale oferite de Centrul comunitar pentru tineri cu dizabilitati „Noi si Voi” în
vederea creșterii capacității acestuia de a furniza servicii sociale pentru incluziune socială și pregătirea
pentru integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilități intelectuale din județul Vaslui.
-creșterea conștientizării problematicii dizabilității intelectuale și a vizibilității acestui grup de persoane cu
astfel de probleme și de asemeni creşterea transparenţei şi vizibilităţii Asociației „Bună Ziua, Copii din
România” în comunitate.
Principalele activități derulate până în prezent în proiect au fost:
-dezvoltarea / extinderea Fermei sociale- crearea și utilarea unui atelier de ergoterapie/ morărit
pentru obținerea furajului necesar pentru hrănirea animalelor de la fermă, dar și pentru gospodăriile din
comunitate care solicită acest serviciu;
-identificarea și selecția beneficiarilor proiectului ( 4 tineri instituționalizați în locuința protejată și
4 tineri cu dizabilități din familiile din comunitate)
-derularea programului de ergoterapie- fiecare dintre beneficiari participă la activităţile de
ergoterapie în atelierul de morărit la interval de 2 zile, iar pe lângă aceasta tinerii de comunitate în ziua în
care vin la atelier servesc masa de prânz împreună cu ceilalți tineri din locuința protejată
-promovarea serviciului și a vizibilității lui în comunitate- organizarea activității Ziua Porților
deschise și a unei conferințe de presă.
În urma desfăşurării activităţilor planificate s-au obţinut următoarele rezultate:
- selecția a 8 tineri cu dizabilități neuropsihice
- 3 protocoale de parteneriat încheiate ( Primăria Comunei Găgești, Spitalul de Psihiatrie
Murgeni, DGASPC Vaslui)
-elaborarea a 8 planuri personalizate de intervenție prin care se urmărește dezvoltarea
autonomiei tinerilor și însușirea de cunoștințe și abilități learning by doing sub îndrumarea și
supravegherea unui ergoterapeut
-1 program “O familie de bătrâni la masă” prin care 4 tineri din locuința protejată gătesc o masă
caldă, în fiecare săptămână pentru o familie de bătrâni și o duc acasă acestora
-1 eveniment Ziua Portilor deschise la care au participat 39 de invitați – membri ai comunității,
partneri și colaboratori
-creşterea autonomiei (încredere, stimă de sine, dezv. relaţiilor sociale, dezv. capacităţii de
soluţionare a problemelor, promovarea unui comportament activ);
-8 beneficiari au participat la activităţi de ergoterapie, pe baza unor programe personalizate de
intervenție.

III.3.Proiectul ”Decenţă şi respect pentru vulnerabili”, POSDRU/185/6.2/S/155254 ( martie-decembrie
2015) în care Bună Ziua Copii din România a fost partener pentru Regiunea NE, la Bîrlad pe perioada
proiectului fiind înființat un centru regional. Proiectul a fost implementat de Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice și Agrafics Communication și a fost cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”,
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"Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii".
Obiectivul general al acestui proiect a fost îmbunătăţirea participării pe piaţa muncii şi
promovarea incluziunii sociale pentru 1.100 de persoane ce aparţin grupurilor ţintă vulnerabile din
regiunile Centru şi Nord-Est prin cursuri de calificare, precum şi prin servicii integrate de ocupare şi
formare (evaluare, informare, consiliere).
Rolul Asociației Bună Ziua Copii din România a fost:
-identificarea partenerilor din județ interesați de implementarea proiectului în comunitățile lor. Astfel, au
fost încheiate parteneriate cu Primãriile Bogdãnesti, Epureni, Gãgești, Iana si Tutova, Partida Romilor
Bîrlad, DGASPC Vaslui.
-coordonarea programului de mentorat la nivel local – în acest program au fost incluși 70 de elevi care au
primit sprijin pentru îmbunătățirea situației școlare și dezvoltarea abilităților de viață din partea a 13
mentori- cadre didactice
-selecția și îndrumarea metodologică a mentorilor
-asigurarea comunicării în proiect între promotor și partenerii locali
-sprijin logistic în vederea organizarii a 7 cursuri de formare profesională pentru 196 de participanți ( tineri
în situații de risc, persoane fără adăpost)
-organizarea workshop-urilor:”Atitudine PRO vulnerabili” (informarea şi promovarea schimbării atitudinii
sociale faţă de grupurile vulnerabile),”Prezenți în educație” (măsuri de prevenire a abandonului școlar),
„Suport pentru vulnerabili” ( promovarea voluntariatului) la care au participat peste 100 de participanți (
elevi de liceu,cadre didactice, specialisti din domeniul social)

IV.SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI PROGRAME DE INSTRUIRE
IV.1.Contractul de externalizare a managementului Casei Betania din cadrul Asociatiei Crestine
de Misiune si Ajutorare Betania –Barlad
In baza Contractului de consultanta 128/ 04.05.2009 BZRO asigura managementul Casei „
Betania”, serviciu rezidenţial de tip familial din cadrul ACMA Betania, şi servicii de îndrumare, supervizare
şi suport în vederea asigurării calităţii serviciilor furnizate şi implementării standardelor minime obligatorii
specifice serviciilor rezidenţiale.
Cele mai importante rezultate ale acestui contract:
✓ obtinerea subventiei de la MMFPS în baza Legii 34/1998,
✓ profesionalizarea serviciilor prin formarea, supervizarea si indrumarea echipei,
✓ imbunatatirea calitatii vietii copiilor si tinerilor cu masura de protectie din Casa Betania.

IV.2. Workshop-ul “Fii schimbarea pe care o vrei în lume”- un work-shop organizat pentru liceeni de
la Colegiul tehnic Al.Ioan Cuza în cadrul Școlii Altfel 2015 în care 35 de elevi au participat la un training
pe tema voluntariatului susținut de Departamentul de Voluntariat al Asociației. Programul s-a derulat pe
parcursul a doua zile: in prima zi elevii au beneficiat de un training care a avut drept scop dezvoltarea lor
personala ( comunicare, lucru in echipa, scrierea unui proiect de interventie). A doua zi elevii sub
indrumarea si cu ajutorul unui specialist din BZRO au pregatit si derulat o activitate de voluntariat pentru
copiii / tinerii dintr-un serviciu public sau dintr-un ONG.
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V. EVENIMENTE & RECUNOAȘTERE

✓

Trofeul Voluntarul Anului 2015, obținut de Ana Maria Osipov, voluntar “Bună Ziua Copii”, în
cadrul „Galei Performanței Bârlădene’ organizată de Consiliul Elevilor de la Colegiul Național
‘Gheorghe Rosca Codreanu’.

✓

Trofeul pentru ‘Proiecte și campanii de voluntariat’ oferit Asociației Bună Ziua Copii din
România în cadrul „Galei Performanței Bârlădene’ organizată de Consiliul Elevilor de la Colegiul
Național ‘Gheorghe Rosca Codreanu’.

✓

Premiul oferit directorului executiv al organizației, Mihaela Zanoschi, în cadrul Galei “FEMEILE
P.O.T.” organizată de Consiliul Județean Vaslui, ca o recunoștere pentru implicarea în domeniul
social.

VI. ROLUL ORGANIZAŢIEI „ BUNĂ ZIUA, COPII DIN ROMÂNIA” CA PARTE A SECTORULUI
NONGUVERNAMENTAL
Scopul declarat al BZRO este nu numai de furnizor de servicii sociale, ci şi acela de vector al
schimbării. În acest sens, BZRO militează pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor,
implicarea şi mobilizarea comunităţii , colaborarea interinstituţională şi interdisciplinară şi, nu în ultimul
rând, pentru construirea la nivel local a unui sector nonguvernamental responsabil şi implicat în viaţa
comunităţii.
În acest sens în anul 2015 Asociaţia „ Bună Ziua, Copii din România”:
•

a reprezentat ONG-urile în Comisia pentru Protecţia Copilului Vaslui;

▪

a făcut parte din Comitetul de Coordonare din România pentru proiectul „Training
Professionals Working with Children in Care” implementat de Asociația SOS Satele Copiilor în
România, care a avut ca scop elaborarea unui manual de formare pentru personalul care
lucrează cu copiii aflați în sistemul de protecție specială și care va fi utilizat de specialiști din 8 țări
( Bulgaria, Croația, Estonia, Franța, Italia, Lituania, România și Ungaria) ;

VII. PARTENERI ŞI COLABORATORI
„Bună Ziua, Copii din România” a continuat şi anul acesta procesul de dezvoltare şi consolidare a
relaţiei de parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui. În această
perioadă cele două instituţii au avut mai multe întrevederi şi întâlniri de lucru prilejuite de proiectele
comune. Punerea în comun a resurselor, înţelegerea nevoilor şi priorităţilor instituţionale, analiza
posibilităţilor reale şi a constrângerilor, promptitudinea decizională şi deschiderea pentru găsirea de
soluţii sunt aspectele care au caracterizat anul acesta relaţia de parteneriat cu DGASPC Vaslui.
Un alt partener tradiţional al organizaţiei este Jarabeee- Institutul de Ingrijire a Tinerilor din Estul
Olandei care în baza unui contract de prietenie şi-a manifestat intersul şi disponibilitatea de a permite

10

specialiştilor să fie contactaţi , consultaţi şi invitaţi să susţină sesiuni de instruire, work-shop-uri, în acord
cu nevoile de formare şi suport ale echipei BZRO.
În anul 2015 „Bună Ziua, Copii din România” a încheiat noi parteneriate cu: ACMA Betania Bîrlad
Consiliul Local Grivița, Consiliul Local Puiești, Consiliul Local Zorleni, Consiliul Local Găgești, Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui,Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, Spitalul
municipal de urgență ” Elena Beldiman”, Liceul tehnologic Puiești, Școala gimnazială „Stroe Belloescu”
Grivița, Școala gimnazială nr.3, sat Popeni, Școala Gimnazială nr.1 Zorleni, Liceul teoretic Mihai
Eminescu Bîrlad, Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 Bîrlad, Școala Gimnazială Nr. 1 “Iorgu Radu“,
Liceul Tehnologic “Petru Rareș“, Școala Gimnazială “Victor Ion Popa“, Școala Gimnazială “Episcop Iacov
Antonovici“, Școala Gimnazială ”Manolache Costache Epureanu”, Școala Gimnazială “Stroe S.
Belloescu“, Școala Gimnazială “George Tutoveanu“.

VIII.RESURSE UMANE
BZRO are la nivel strategic un Consiliu Director format din 5 membri:
-Mihaela Zanoschi, Presedinte Executiv
-Oana Lipovan, Vicepresedinte, Asistent social Spitalul de Urgenţa „Elena Beldiman” Birlad
-Otilia Vîrvorea, Secretar, Profesor Liceul teoretic Mihai Eminescu Bîrlad
-Freerk Hoeksema, membru CD, Intermanager Trias Jeugdhulp, Overijssel,Olanda
- Mariana Crăescu, membru CD, asistent maternal profesionist
În anul 2015 echipa a fost formată din director executiv (1), coordonator programe și servicii
sociale(1), coordonator de voluntari (1), manager proiect “Noi și Voi”, asistent social (2), psiholog(3),
logoped (2), ergoterapeut (1), îngrijitori (3), contabil (1).Cei 35 de voluntari activi de anul acesta au
reprezentat o resursă valoroasă care a întregit echipa BZ, sprijinindu-ne în implementarea proiectelor
pentru copii, organizarea diferitelor evenimente şi în activităţile de secretariat şi curăţenie a spaţiilor.

IX.RESURSE FINANCIARE
In anul 2015 cheltuielile BZRO au fost de 541279 lei, sursele de finantare fiind asigurate de:
•

Buna Ziua kinderen in Roemenie Olanda- 35000 lei

•

Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România – 150526 lei

•

Consiliul Județean Vaslui prin Programul de finanțare nerambursabilă a activităților
nonprofit de interes general pentru anul 2015- 36233 lei

•

Fundația Vodafone România –21384 lei

•

Fundația Noi și Voi Olanda- 152116 lei

•

Granturi obtinute ca parteneri pentru cheltuieli în diferite proiecte – 143520 lei ( proiectul
“Decență și respect pentru vulnerabili”-cheltuieli utilitati pentru centrul regional, proiectul
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Sera Romania pentru plata angajaților din proiect, ACMA Betnaia pentru management de
caz)

•

2%- 2500 lei

Alte contributii din partea partenerilor:
-Spatiu in folosinta gratuita ( pana in 2019) de la Consiliul Judetean Vaslui, spatiu in care functioneaza
Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii „ Casuta cu Jocuri”.
-Spatiu in folosinta gratuita in Spitalul de copii Sf. Nicolae Barlad de la Consiliul Local Barlad
unde functioneaza cabinetul de logopedie.
-Sponsorizari cu jocuri, materiale didactice si dulciuri de la ACMA Betania Barlad.
-100 de cadouri de Craciun pentru copiii beneficiari și 3 comunități rurale de la un grup de români stabiliți
în Italia.

X.OPORTUNITĂŢI SI CONSTRÂNGERI
Avand în vedere Planul de acţiune al Asociaţiei „Bună Ziua,Copii din România” pe 2015 și Strategia
organizației, oportunitățile și constrângerile identificate de noi în urma analizei SWOTsunt:
Oportunități
• Există o nevoie mare de servicii sociale, mai ales în mediul rural
• Oamenii sunt săraci, au un nivel de educaţie scăzut
• Judeţul Vaslui este o zonă de risc
• Există interes pentru ridicarea nivelului economic, social din partea guvernanţilor, a UE
• În judeţul Vaslui sunt puţine organizaţii neguvernamentale
• Există o competiţie redusă în domeniul serviciile sociale în judeţul Vaslui
• Instituţiile publice caută parteneri serioşi
• Sunt încurajate parteneriatele în mediul public, privat, mixt
• Se pregătește concesionarea serviciilor sociale
• Există nevoie de specialişti pe servicii sociale, cu experiență la nivel de judeţ
• Începe să conteze calitatea
• Există o nevoie continuă de formare a celor ce lucrează în instituţiile publice
• Organizaţiile se federalizează pe teme importante
• Există un interes pentru CSR in companii
• Există facilităţi fiscale acordate persoanelor fizice şi juridice
• Liceenii doresc să se implice în viaţa comunităţii
• Există mijloace tehnologice/informatice în fiecare casă
• Se acordă multă atenţie dezvoltării rurale
Constrângeri
• Nu există o strategie de dezvoltare a serviciilor sociale la nivel local ( comunități rurale)
• Se propun surse loclae de finanţare, pe regiuni
• Alegerile locale şi parlamentare din 2016
• Discursul public legat de alegeri
• Sărăcia, multe prestaţii în defavoarea serviciilor sociale
• Apar ONG pentru bani, pentru concesionarea serviciilor
• Politicile sociale inconsistente în România
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• Influenţa politicului în serviciile sociale
• Criza economică
• Românii care se întorc din străinătate, care mai degrabă au nevoie de servicii şi prestaţii
sociale
• Lipsa de predictibilitate a legislaţiei
• Mentalitatea
• Fondurile pentru ONG sunt reduse
• Există un interes pentru CSR in companii – îşi pot dezvolta propriile structuri de
economie socială

XI.CONCLUZII
În loc de concluzii, vom insera în acest raport aserrţiunile noastre de unicitate pe care le-am
evaluat în cadrul procesului de planificare strategică prin care am trecut ca organizație în perioada
septembrie 2015-februarie 2016.
Aserțiunile noastre de unicitate se referă la performanțele, personalitățile
care ne susţin şi
valorile/principiile pe care le avem:
Performanțele noastre sunt: 16 ani de activitate/ experiență în domeniul social, 30 de proiecte care au
schimbat viata unui număr de 1700 de copii, tineri si familiile lor in situatii de risc, peste 500 de voluntari
implicați în proiecte în folosul comunității, peste 700 de specialiști din domeniul social, educațional și
medical au participat la training-uri susținute de specialiși din Buna Ziua Copii și instituțiile partnere din
Olanda ( Cursul de bază în lucrul de tip familial, Educați: așa!, metoda VIT și Sherborne, Nice to meet
you!- deprinderi de viață independentă), 8 comunități rurale partenere în proiecte derulate în mediul rural,
3 brand-uri dezvoltate ( Ziua Familiei, Ziua Jocului, Gala Oamenilor de Bine), Premiul pentru Inovatie
(locul V în lume din 240 de organizații din 89 de țări din întreaga lume) pentru Campania din 2013 din
cadrul "19 zile de Activism pentru Prevenirea Abuzului și Violentei împotriva Copiilor și Tinerilor" oferit de
Women's World Summit Foundation, finaliști la categoria Instituția Anului (în primele 3 locuri din 28 de
instituții publice centrale și locale și ONG-uri înscrise în competiție) la Gala Națională a Excelenței în
Asistența Socială-ediția 2014, un model de bună practică pentru prevenirea abandonului școlar selectat și
promovat pe Platforma Națională pentru Educație, Trofeul pentru ‘Proiecte și campanii de voluntariat-,
2015, oferit în cadrul ‘Galei Performanței Bârladene’ organizate de Consiliul Elevilor ai Colegiului
Național Gh. Roșca Codreanu.
Personalitățile care ne susțin sunt: Freerk Hoeksema, expert și adviser care a primit din partea Reginei
distincția de Înalt Cavaler pentru contribuția la dezvoltarea asistenței sociale în Olanda, Peter Vonk,
antreprenor, Compania Vonk- companie de de succes în domeniul recrutării resurselor umane, Gitta
Griffioen, manager Jarabee Institutul de Ocrotire a Copiilor și Tinerilor din Estul Olandei și Preșesinte
FICE Olanda, Christoph Hinske- cercetător Institute for Strategic Clarity.
Valorile care ne călăuzesc în tot ceea ce spunem și facem sunt: binele celuilalt, iubirea de aproapele,
loialitate, onestitate, generozitate, optimism, devotament, curaj, implicare, speranță,profesionalism,
transparență.
Președinte Executiv,
As.soc. Mihaela Zanoschi
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