RAPORT DE ACTIVITATE 2016

Dăruim copiilor șansa de a trăi mai bine, educându-i.
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I.CONSIDERAŢII GENERALE

În anul 2016, activitatea derulată de Asociaţia ,,Bună Ziua, Copii din România,, a avut în vedere
obiectivele generale ale misiunii asociaţiei, aceea de a susţine copiii, tinerii şi familia pentru a duce o
viață demnă, în bunăstare.
„Bună Ziua, Copii din România” este membră a Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale
pentru Copil (2001-prezent), SPINlink, reţea virtuală de promovare a metodei video interaction training
(2008) și a Grupului Sherborne în România (2014).

✓
✓
✓

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 2016 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.
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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.
În anul 2016 beneficiarii Centrului au fost 350 de familii in dificultate şi 400 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 2016 a stat Planul anual de acţiune a cărui obiective au fost
implementate prin 3 proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și fonduri proprii.

III.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
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- 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
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”
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-

-

-

-

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
(http://bunaziuacopii.ro/manifestul-pentru-sprijinirea-accesului-copiilor-din-mediul-rural-la-serviciisociale-si-de-baza/)
o metodologie pentru servicii ambulatorii de suport și consiliere elaborată
o curriculă pentru educația părinților adaptată
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)
organizarea de acțiuni de promovare și împărtășire a experiențelor de lucru în cadrul cărora
mesajul principal a fost necesitatea reducerii disparităților dintre rural și urban cu privire la
accesul la servicii sociale, educaționale, de sănătate a copiilor și importanța parteneriatului
public-privat în contextul bugetelor subfinanțate pentru furnizarea serviciilor sociale și a lipsei
specialiștilor din mediul rural.
(http://www.b-o.ro/Stire-video-MediaTV-Barlad-14663MAI_APROAPE_DE_COPII_SI_PARINTI_-_MAI_BINE_PENT RU_EI.html
http://www.b-o.ro/Conferinte_de_presa-2020Conferinta_de_presa_Asociatia_Buna_Ziua_Copii_din_Romania__15_Aprilie_2016.html
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III.2 Atelierul creativ și de dezvoltare personală ( iunie 2016-în prezent)
Este un start-up care îmbogățește oferta de activități
educative extracurriculare de insituțiile de învățământ din
Bârlad, încurajând parteneriatele cu școala și familia.
Programul constă în organizarea de ateliere de lucru susținute
de traineri specializați în diverse domenii ( dezbatere și
retorică, marketing și relații publice, dezvoltare personală,
educație financiară, educație pentru sănătate) pentru copii cu
vârste între 4-10 ani.În cadrul acestor workshop-uri copiii
acumulează cunoștințe și exersează într-un mediu prietenos
abilități de comunicare, leadership, gestionare a emoțiilor,
exprimare într-o limbă străină.
Rezultate obținute:
-30 de workshop-uri organizate
-350 de copii beneficiari
-17 voluntari implicați care au însumat un număr de 800 de
ore de voluntariat
-o ediție specială Atelier creativ la care au participat 50 de
familii și cadre didactice care au cumpărat produsele realizate
de copii în cadrul atelierelor, iar din banii strânși au fost
cumpărate alimente pentru 3 familii cu copii în situații de
dificultate
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-o pagină dedicată Atelierului prin care se promovează activitatea atelierului, dar care funcționează și
ca o platformă de resurse pentru părinți și copii.( https://www.facebook.com/atelierulcreativbarlad/)

Editie speciala de sărbatoriAtelier Creativ

Mândri că suntem români

Atelier culinar

Atelier de bune maniere
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III.3- Servicii terapeutice pentru copiii cu tulburări din spectrul autist ( septembrie 2016-în prezent)
are ca scop îmbunătățirea vieții persoanelor cu dizabilități și afecțiuni din sfera autismului.
Activitățile desfășurate în cadrul serviciului sunt:
-evaluarea psihologică inițială și detaliată a copiilor
-evaluarea psihologică a familiilor
-abilitare/reabilitare:
terapie
comportamentală,
terapie
psihomotrică, formarea și dezvoltarea autonomiei personale,
stimulare senzorială și psiho-motrică; terapie logopedică
-activități recreative și de socializare – Ziua Jocului;
-activități pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
-servicii oferite părinților: consiliere, informare, sprijin pentru
părinți; educație parentală; includerea părinților în procesul
terapeutic alături de specialiștii centrului.
În urma derulării activităților s-au obținut următoarele rezultate:
-10 copii cu tulburări din spectrul autism beneficiază de un
program terapeutic de recuperare
-15 copii cu tulburări de limbaj sunt incluși într-un program de
corectare a tulburărilor de limbaj
-15 părinți s-au constituit într-un grup de suport, oferindu-și sprijin reciproc
-pagina serviciului (https://www.facebook.com/Servicii-terapeutice-pentru-copii-cu-tulbur%C4%83ri-dinspectrul-autist-1305777026133000/) prin care se promovează activitatea atelierului, dar care
funcționează și ca o platformă de resurse pentru părinți și copii
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III.2.Centrul comunitar pentru tineri cu dizabilitati „Noi si Voi” Găgești
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
reabilitare și ca resursă de explorare a experienţelor cauzate de problemele de sănătate mintală, într-un
mediu sigur şi tolerant.
În anul 2016 pentru creșterea calității vieții persoanelor din acest centru și includerea persoanelor
am derulat proiectul Împreună pentru ei, în comunitate (septembrie2015-mai2016) finanțat de Fundația
Vodafone România în cadrul Rundei de finanțare „Investiții pentru comunități durabile”
Obiectivele proiectului au fost:
-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 au fost:
-programul de terapie prin munca in Ferma sociala, in care fiecare tanar implicat a fost indrumat,
sprijinit, invatat sa ingrijeasca animale, sa- si organizeze munca, sa inceapa si sa finalizeze o activitate,
sa respecte un program, sa se bucure de roadele muncii. Acest program a contribuit la creşterea
autonomiei personale, a stimei de sine, la dezvoltarea relatiilor sociale si a capacitatii de solutionare a
problemelor;
-programul “O familie de batrani la masa” prin care tinerii cu dizabilitati au gatit o masă calda, o
zi pe saptamana, pentru 10 batrani din sat;
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-programul de locuire semiindependenta in cadrul caruia 3 tineri cu handicap neuropsihic
accentuat si mediu, cu istoric institutional de 25 -30 de ani, au iesit de sub tutela Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui si locuiesc singuri, intr-o casa proprietate a organizatiei,
exersand sub indrumarea unui mentor abilitatile de trai zilnic care le va permite pe viitor sa fie cat mai
independenti.
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.
-o conferință de presă de închidere de proiect a cărei mesaj principal a fost sublinierea
contribuției pe care acest serviciu inovator îl are

la îmbunătăţirea practicii în domeniul protecţiei
speciale a persoanelor adulte cu dizabilităţi și la respectarea art.19 din Convenția ONU privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, respectiv “viaţa independentă şi dreptul de a fi inclus în
comunitate ce urmăreşte integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”
(http://www.b-o.ro/Conferinte_de_presa-2062Conferinta_de_presa_Asociatia_Buna_Ziua_Copii_din_Romania_Final_de_proiect_la_Gagesti__
12_Mai_2016.html
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IV.SERVICII DE CONSULTANŢĂ
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 acreditării și licențierii
-profesionalizarea serviciilor prin formarea, supervizarea si indrumarea echipei,
-imbunatatirea calitatii vietii copiilor si tinerilor cu masura de protectie din Casa Betania.
-continuarea demersurilor în vederea menținerii împreună a fraților cu măsură de protecție specială,
transformând în prioritate admiterea în serviciu rezidențial a fraților, care altfel ar fi separați și facilitarea
vizitelor copiilor din Casa Betania la frați aflați în grija altor instituții / asistenți maternali profesioniști;
-proiectarea / organizarea de activități cu scopuri bine definite care să aducă îmbunătățiri în practicile de
lucru prin care s-a urmărit schimbări în viețile copiilor și minimalizarea/ diminuarea efectelor
instituționalizării ( exemple de programe: Progrmul“Hărnicia umple visteria” prin care 6 tineri au fost
consiliaţi şi acompaniaţi în vederea găsirii unui job de vară în sectoarele de economie socială ale ACMA
Betania: sectorul agricol- creștere iepurași, atelierul mecanic- reparații biciclete; magazinele SH ;
Programul „Bicicleta” prin care s-a urmărit dezvoltarea simţului proprietăţii şi grijii faţă de bunuri prin
achiziţionare de biciclete personale cu condiţia îndeplinirii unor criterii (implicare în activităţile
gospodăreşti, iniţiative proprii, practicarea într-ajutorării) crearea de contexte de apreciere și creștere a
încrederii copiilor în personalul de educare și îngrijire și crearea unui mediu cât mai apropiat de cel
familial – “Sărbătoarea mulțumirii” -eveniment realizat cu scopul încurajării copiilor de a se bucura și de a
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identifica motive de mulțumire pentru ceea ce sunt și ceea ce au, „Seri speciale în familia Betania”- seri
în care copiii și angajații au depănat amintiri din copilăria lor; “Așteptăm copiii, Acasă”- eveniment prin
care copiii / tinerii primei generații de copii îngrijiți de Casa Betania ( 1996) s-au întâlnit cu persoanele
semnificative din copilăria si adolescența lor;
-supervizarea asistentului social pentru organizarea întâlnirilor cu consiliul copilului, implemetarea
standardelor minime obligatorii și promovarea și respectarea drepturilor copilului;
- sprijinirea părinților pentru a fi prezenți în viața copiilor lor ( evenimente la care sunt invitați părinții,
petrecerea de către copii a vacanțelor în familie, donații în bunuri și burse sociale pentru a sprijini
revenirea copiilor în familiile lor);
-organizarea discuțiilor de funcţionare cu angajaţii cu scopul evaluarii performanţelor, a rolurilor asumate
în echipă, dar şi în vederea oferirii de suport pentru situațiile de oboseală / born-out şi stabilirea unui plan
de dezvoltarea profesională;
-inițierea programului pilot de sprijinire a 9 elevi de liceu din mediul rural proveniți din familii sărace și
aflați în situația de abandon școlar din cauza lipsei resurselor financiare prin oferirea unui pachet de
servicii de sprijin (cazare, masă, rechizite) în regim de internat social..

IV. Contractul de consultanță pentru evaluarea sumativă a modelului Prima prioritate: Niciun copil
invizibil! 2011-2015 implementat de Reprezentanța UNICEF în România.( august 2016- aprilie 2017)
În baza acestui contract asociația a evaluat impactul proiectului în județele comunitățile rurale din
judeșțele Vaslui și Neamț rurale și a realizat interviuri cu asistenții sociali și asistenți medicali comunitari
din cadrul SPAS-urilor, interviuri cu familii aflate în situații de dificultate, focus grup cu copiii beneficiari ai
proiectului și un focus grup cu o structură comunitară consultativă.
Activitatea de teren, discuțiile cu asistenții sociali și asistenții medicali comunitari despre munca lor,
interacțiunile cu copiii din mediul rural, cu actorii importanți din comunitate au fost ocazii pentru a sublinia
importanța muncii de teren și a lucrului în echipă (asistent social-asistent medical comunitar) în vederea
diagnosticării vulnerabilităților și identificării „copiilor invizibili”, pentru a evidenția rolul structurilor
comunitare consultative în promovarea, protecția și respectarea drepturilor copilului și în sprijinirea
familiilor din comunitate, precum și pentru a nota beneficiile furnizării pachetelor minime de servicii
sociale. Totodată, aceste întâlniri au permis cunoașterea opiniilor/problemelor cu care se confruntă
asistenții sociali din mediul rural- necesitatea supervizării din partea DGASPC, a efectelor perverse ale
prestațiilor sociale în lipsa oferirii de servicii sociale, a dificultăților pe care le întâmpină asistenții sociali/
persoanele cu atribuții în asistență socială (stresul generat de scandalurile mediatice în situațiile în care
apar situații de criză / probleme în comunitate, epuizarea emoțională din cauza multiplelor probleme pe
care le întâlnesc și pentru care lucrătorii sociali / asistenții sociali din SPAS-uri nu au susținere sau
resurse pentru rezolvarea lor).
Studiile de caz, protocoalele de observație și rapoartele întocmite de vor sta la baza evaluării sumative a
proiectului implementat de Reprezentanța Unicef în România.
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V. EVENIMENTE & RECUNOAȘTERE

✓

4-8 septembrie Vizita Grupului de Suport din Olanda formată din experți în antreprenoriat
social și management organizațional care au oferit sprijin și consultanță cu privire la
sustenabilitatea organizației și construirea unei comunități vibrante.

✓

Premiul pentru Servicii Sociale- Gala Fundației Vodafone 2016 pentru Ferma Socială
Bettine

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 2016 Asociaţia „ Bună Ziua, Copii din România”:
•

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

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);
https://www.sos-satelecopiilor.ro/wp-content/uploads/2016/10/7-ROM-tipar-12-iulie-2016.pdf

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
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 2016 „Bună Ziua, Copii din România” a încheiat parteneriate noi sau reinnoit
parteneriatele 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
-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 2016 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 25 de voluntari activi de anul acesta au
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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 2016 cheltuielile BZRO au fost de 506863 lei, sursele de finantare fiind asigurate de:
•

Buna Ziua kinderen in Roemenie Olanda- 64.235 lei

•

Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România (ian-aprilie) – 25.203 lei

•

Fundația Vodafone România (ian-mai 2016) –10.116 lei

•

Pro Juventute- 45.223 lei

•

Fundația Noi și Voi Olanda- 132.000 lei

•

Granturi obtinute ca parteneri pentru cheltuieli în diferite proiecte – 110400 lei ( proiectul
Sera Romania pentru plata angajaților din proiect, ACMA Betnaia pentru management de
caz)

•

Autofinantare- Start up Atelier creativ- 6.000 lei

•

2%- 5.400 lei
Start up
atelier
creativ,
6000

2%, 5400

SERA,
BZ NL,
Betania,
64235
110400

NSV NL,
132000

Granturile
SEE, 25203

Pro
Juventute,
45223

Vodafone,
10116
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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.

X.OPORTUNITĂŢI SI CONSTRÂNGERI
Avand în vedere Planul de acţiune al Asociaţiei „Bună Ziua,Copii din România” pe 2016 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
• 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
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• Există un interes pentru CSR in companii – îşi pot dezvolta propriile structuri de
economie socială

XI.CONCLUZII
Conştienţi de nevoia de suport şi investiţii în oameni „Bună Ziua, Copii din România” îşi propune
să continue să-şi asume acest mandat ca parte a societăţii civile implicată în rezolvarea problemelor
comunităţii, respectiv a copiilor, tinerilor şi familiilor în dificultate şi în ‘reforma mentalităţilor’. Deopotrivă
credem că noi, cei care lucrăm cu oameni şi pentru oameni, nu suntem doar nişte simpli tehnicieni ai
procedurilor, ci şi purtători de valori, responsabili nu numai pentru modul în care instrumentăm cazurile, ci
şi pentru valoarea pe care o dăm copiilor şi familiilor în demersurile noastre faptice şi declarative.

Președinte Executiv,
As.soc. Mihaela Zanoschi
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