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CENTRUL DE SERVICII SOCIALE “PENTRU VOI” 

 
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2014 

 
 

 
 

1. Centrul de Servicii Sociale “Pentru Voi” – Director: Laila Dana Onu 
 
2. Structura Centrului de Servicii Sociale Pentru Voi: 

a. Serviciul Centrul de zi Împreuna, 12 angajaţi (+1 post vacant), şef 
serviciu Ana Rusmir  

b. Serviciul Centrul de zi Ladislau Tacsi, 13 angajaţi (+1 post vacant), şef 
serviciu Diana Mihãilã  

c. Biroul Centrul de zi Orizonturi Noi, 5 angajaţi (+2 posturi vacante), şef 
birou Anca Moldovan  

d. Serviciul Locuinţe Protejate şi servicii la domiciliu, 16 angajaţi (+4 
posturi vacante), şef serviciu Corina Lucan  

e. Compartiment Financiar-Contabilitate-Administrativ, 6 angajaţi (+1 post 
vacant), contabil şef, Roman Doina Simona 

f. Compartiment Transport –Intreţinere, 4 angajaţi (+1 post vacant), 
coordonator Dan Pandur  

g. Compartiment Juridic, resurse umane şi relaţii publice, 1 angajat (+2 
posturi vacante ), coordonator : post vacant 

 
3. Obiectul de activitate : 

 
Centrul de servicii sociale „Pentru Voi” este un furnizor de servicii sociale 
comunitare destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi intelectuale şi de 
dezvoltare. Scopul centrului este creşterea calităţii vieţii pentru persoanele cu 
dizabilităţi de dezvoltare şi familiile acestora. 

 
Obiectivele principale sunt: 

- Furnizarea de servicii sociale comunitare 
- Sprijinirea angajării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale 
- Implementarea prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi 
- Sprijinirea familiilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale asistate 
- Creşterea conştientizării comunităţii cu privire la dizabilitatea de 

dezvoltare 
 
Centrul de servicii sociale „Pentru Voi” este de tip public – privat, conform Convenţiei 
de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia „Pentru Voi”, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 207 din 
26.04.2005. 
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Centrul de servicii sociale „Pentru Voi” oferă următoarele servicii sociale: 

- Centre de zi -3 
- Locuinţe protejate-6 
- Servicii de tip respiro; 
- Servicii sociale la domiciliu; 

Serviciile sociale sunt proiectate şi adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei 
cu dizabilităţi, sunt acreditate conform prevederilor legale şi dreptul la acordarea lor se 
bazeaza pe prevederile Legii 448/2006. Furnizarea serviciilor sociale se realizează în 
parteneriat cu Fundatia „Pentru Voi”, pe baza Convenţiei de colaborare între cele două 
părţi. 
 

I. Serviciul Centrul de zi Împreuna, cu profil ocupaţional, include activităţi 
lucrative în ateliere (decoraţiuni, ambalaje, asamblări, grădină terapeutică etc.); 

II. Serviciul Centrul de zi Ladislau Tacsi, cu profil de îngrijire, în care se 
desfăşoară activităţi de dezvoltare a autonomiei personale şi a capacităţii de autoservire şi 
diferite terapii în funcţie de nevoile individuale; 
 III. Biroul Centrul de zi Orizonturi Noi, cu profil ocupaţional, care include 
activităţi lucrative în ateliere (tehnoredactare, multiplicare, asamblare, ambalare), 
consiliere şi orientare profesională şi sprijin pentru angajarea în muncă a persoanelor cu 
dizabilităţi intelectuale; 
 IV. Serviciul Locuinte Protejate si servicii la domiciliu, furnizează servicii sociale 
de tip locuinţă protejată, servicii de tip respiro şi sprijin la domiciliu.  
Locuinţele protejate pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale sunt: 

- moderat protejate 
- maxim protejate 

Serviciile de tip respiro constau in servicii de îngrijire pe termen scurt  a persoanelor cu 
dizabilităţi intelectuale. Serviciul de sprijin la domiciliu constă în oferirea de suport 
specializat conform unui program stabilit în urma evaluării de către echipa 
multidisciplinară şi inclus în planul individualizat de servicii; 
 V. Compartiment Financiar-Contabilitate-Administrativ, obiectul de activitate  al 
compartimentului este gestionarea resurselor financiare şi realizarea achiziţiilor publice şi 
constă în desfăşurarea activităţilor administrative şi asigurarea bazei logistice pentru buna 
funcţionare a Centrului. În cadrul compartimentului funcţionează cantina Centrului care 
asigură prelucrarea şi prepararea hranei zilnice precum şi porţionarea şi distribuirea 
acesteia beneficiarilor  centrelor de zi; 
 VI. Compartiment Transport –intretinere, are ca obiect activitatea de transport şi 
întreţinerea pentru buna funcţionare a tuturor echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor şi 
autovehicolelor; 
 VII. Compartiment Juridic, resurse umane si relatii publice, are ca obiectiv  
asigurarea gestionării resurselor umane şi respectarea condiţiilor de legalitate a actelor şi 
a măsurilor intreprinse de către Centru. De asemenea, asigură comunicarea cu mass-
media, autorităţile publice locale şi centrale, mediul de afaceri dar şi cu publicul larg. 

 
4.Sinteza activitatii pe 2014 
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În 2014, am oferit servicii sociale comunitare ce au avut ca  bază valorile fundamentale 
ale cetăţeniei egale şi incluziunii sociale.,astfel.: 
 

1) Furnizarea de servicii sociale comunitare pentru 196 de adulţi cu dizabilităţi în 

colaborare cu Fundaţia „Pentru Voi” 

2) Sprijinirea angajării  în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în colaborare cu 

Fundaţia „Pentru Voi” 

3) Sprijinirea familiilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale asistate în 

colaborare cu Fundaţia „Pentru Voi” 

4) Sprijinirea mişcării de autoreprezentare în colaborare cu Fundaţia „Pentru 

Voi” 

5) Participarea la doua tabere de vară organizate şi finanţate de  Fundaţia Pentru 

Voi 

 

Serviciile sociale oferite au fost:  
1. Cele trei centre de zi ale Fundaţiei Pentru Voi: Centrul  Împreună, Centru 

Ladislau Tacsi şi Centrul Orizonturi Noi au deservit un total de 152 de beneficiari.  
2. Serviciul de angajare în muncă sprijinită a deservit 18 persoane cu dizabilităţi 

intelectuale angajate pe piaţa liberă a muncii şi  35 de persoane cu dizabilităţi 
angajate în Unitatea Protejată “Pentru Voi” aparţinând Fundaţiei Pentru Voi 

3. Şase locuinţe protejate care găzduiesc 27 persoane cu dizabilităţi intelectuale- una 
din locuinte, DINU a fost inchisa, deoarece cladirea in care funcţionează urmează 
a fi renovată printr-un proiect al Consiliului Judeţean Timiş, care este proprietarul 
clădirii .Ca urmare a acestu fapt,cei 6 beneficiari ai locuinţei Dinu au fost mutaţi 
in Centrul Respiro, care a funcţionat în regim de locuinţă protejată. 

4. Serviciile de tip respiro s-au acrdat pentru 12 adulţi cu dizabilităţi intelectuale, 
care au beneficiat de găzduire pe termen scurt în locuinţele protejate aparţinând 
Fundaţiei Pentru Voi, unii dintre aceştia de mai multe ori în decursul anului 2014.  

5. Servicii sociale la domiciliu pentru 32 de adulţi cu dizabilităţi  
 
In cele trei centre de zi, in locuinţele protejate, în cadrul serviciilor de tip respiro şi în 
cadrul serviciilor la domiciliu s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 planificarea şi implementarea serviciilor, prin conceperea Planurilor 
Individualizate de Intervenţie şi aplicarea acestora - au fost concepute 196 Planuri 
Individualizate de Intervenţie (PII), câte unul pentru fiecare beneficiar 

 au fost evaluate şi reevaluate nevoile de sprijin ale beneficiarilor – au fost 
completate  câte 2 Fişe de evaluare pentru fiecare beneficiar,  la fiecare 6 luni.,în 
total 392 de fişe de evaluare 

 Au fost efectuate evaluări psihologice pentru beneficiarii noi admişi  în cadrul 
serviciilor  
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 au fost sprijinite 196 de familii ale persoanelor cu dizabilităţi intelectuale care 
beneficiază de serviciile centrului – au primit pachete cu ocazia sarbatorilor de 
Paşte, de Mos Nicolae şi de Crăciun, le-au fost întocmite documente necesare 
pentru diferite instituţii 

 s-au elaborat şi pus în aplicare proceduri noi  
 S-a continuat implementat Sistemul de Control Intern Managerial în cadrul 

Centrului de servicii sociale Pentru Voi, conform Dispoziţiilor primite de la 
Primarul Municipiului Timişoara. 

 S-a continuat colaborarea cu Facultatea de Stomatologie oferindu-se servicii 
stomatologice unui grup de 20 de beneficiari . 

 Beneficiarii centrului de zi Impreuna au participat la Jocurile Sportive Special 
Olympics ( Craiova 06-09 iunie 2014: 4 medalii de argint si 5 medalii de bronz; 
Oradea 22-24 oct 2014: 2 medalii de aur si 2 argint şi Timisoara 13 nov 2014: 3 
medalii de aur, 3 de argint si 3 de bronz) 

 Am participat la Cupa Romaniei la karate de la  Rm Valcea 21-22 iunie 2014, 
unde un beneficiar a câştigat o medalie de aur şi la Cupa Timisoarei la karate în 4  
oct 2014, unde un beneficiar a câştigat  o medalie de aur  

 Formaţia vocal instrumentală ”Pentru Voi” Band, alcătuită din patru tineri cu 
dizabilităţi intelectuale, beneficiari ai serviciilor noastre, s-a calificat şi a 
participat în etapa finală a Festivalului European de Muzică pentru Persoane cu 
Dizabilităţi Intelectuale (European Song Festival), ce a avut loc în perioada 1-3 
mai 2014 la Stockholm în Suedia.  

 Sarbatorind în al cincilea an consecutiv Săptămâna Naţională a Voluntariatului, 
beneficiarii serviciilor sociale, împreună cu voluntari şi pedagogi, au participat la 
o serie de activităţi precum: karate, zumba, fotbal, vizită la muzeu şi vizionarea 
unui film la cinema. 

 Fundaţia "Pentru Voi" a organizat doua excursii la Mânăstirea Hodoş-Bodrog, 
participanţii primei excursii  fiind beneficiarii Centrului de zi “Ladislau Tacsi” şi 
familiile acestora, iar ai celei de-a doua fiind 95 de beneficiari ai centrelor de zi 
„Orizonturi Noi” şi „Împreună” şi părinţii acestora. 

 Trei beneficiari ai locuinţelor maxim protejate au avut parte de primul lor 
concediu, fiind trimişi la tratament, pe o perioada de 10 zile, insoţiţi de 2 
pedagogi la Băile Herculane.  

 S-au organizat următoarele evenimente de socializare şi loisir  pentru beneficiarii 
noştri: Party de Martisor, picnic în 24 aprilie,   aniversare 17 ani de la înfiinţarea 
centrului Impreuna (25 aprilie 2014), Party Carnavalul florilor de mai (21 mai 
2014), ieşire la Mănăstirea Timişeni cu 10 beneficiari (29 mai 2014), Ziua 
Internaţionala a familiei  cu activitaţi tematice (15 mai 2014),  Ziua Internaţionala 
a iei romaneşti (24 iunie 2014) si Carnavalul Toamnei. 

 S-a organizat pentru toţi beneficiarii şi părinţii lor Serbarea de Crăciun în 
colaborare şi cu finanţarea fundaţiei”Pentru Voi”. 

 In colaborare cu Fundaţia Pentru Voi, centrul a sprijinit mişcarea de 
autoreprezentare în care au fost implicaţi 80 de beneficiari. În lunile ianuarie, la 
Bruxelles şi mai la Belfast, Luminiţa Căldăraş, beneficiară a organizaţiei şi 
membră în conducerea Platformei Europene a Autoreprezentanţilor (EPSA), 
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împreună cu o persoană de suport a participat la întâlnirile organizate pentru de 
organizaţia europeană Inclusion Europe. În 9 iulie 2014, Forumul European al 
persoanelor cu dizabilităţi (EDF), cea mai mare organizaţie nonguvernamentală 
pe plan mondial care apără drepturile a peste 80 de milioane de cetăţeni europeni 
cu dizabilităţi şi ale cărui membre sunt exclusiv organizaţii ale persoanelor cu 
dizabilităţi, a organizat la Madrid o întâlnire a comisiei de femei din cadrul EDF, 
la care a participat beneficiara noastră,  Luminiţa Căldăraş, care este reprzentanta 
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.  În luna iunie 2014, pentru prima dată, un 
grup de 8 autoreprezentanţi, au avut un seminar la Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, împreuna cu 10 beneficiari ai acestui 
centru.. Anul acesta au fost organizate peste 25 de grupuri de suport pentru 
autoreprezentanţii noştri.  

 In luna iulie, 85 de beneficiari ai Centrului au participat la 2 tabere de vară la 
Poieni Strâmbu, care au avut ca scop dezvoltarea într-un cadru informal a 
abilităţillor de viaţă independentă ale beneficiarilor. Taberele au fost organizate şi 
finanţate de Fundaţia Pentru Voi. 

 Beneficiarii Centrului au participat la campaniile de informare şi creştere a 
gradului de conştientizare în ceea ce priveşte dizabilitatea, organizate de Fundaţia 
Pentru Voi, cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down (21 martie) şi a Yilei 
Internaţionale de conştientizare a Autismului (2 Aprilie) 

 
Obiective majore pe 2015 sunt: 
 
 

1) Furnizarea de servicii sociale comunitare pentru 196 de adulţi cu dizabilităţi în 

colaborare cu Fundaţia „Pentru Voi” 

2) Sprijinirea angajării  în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în colaborare cu 

Fundaţia „Pentru Voi” 

3) Sprijinirea familiilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale asistate în 

colaborare cu Fundaţia „Pentru Voi” 

4) Sprijinirea mişcării de autoreprezentare în colaborare cu Fundaţia „Pentru 

Voi” 

5) Participarea la doua tabere de vară şi la două excursii, organizate şi finanţate 

de  Fundaţia Pentru Voi 

 

 


