
 

 

 

 

MARTIE 2021 
 
 

ISSN (online): 2393-3658 
 

ISSN-L (online): 2393-3658 

 

 
Departamentul de Asistență Socială 

Facultatea de Sociologie și Psihologie 

Universitatea de Vest din Timișoara 

 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

MARTIE 2021 

 

 

CUPRINS: 

 

❖ Ziua Mondială a Asistenței Sociale sărbătorită de studenții de la 

Universitatea de Vest din Timișoara sub sloganul „ÚBUNTU: Eu sunt 

pentru că Noi suntem” 

❖ Concurs cu premii pentru liceenii claselor a XII-a: Cum arată 

societatea în care ți-ar plăcea să trăiești? 

❖ Sănătate la un click distanță! 

❖ Campania online de prevenire a traficului de persoane „Prețuiește 

femeile! Nu tolera exploatarea lor!” 

❖ Angajamentele României în lupta împotriva traficului de persoane 

❖ „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 

❖ Profi România a ajutat 430 de copii înscriși în programul United Way 

România să nu abandoneze școala în 2020 

❖ Proiectul local ”FII INDEPENDENT!” 

❖ Anunțuri 
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Ziua Mondială a Asistenței Sociale sărbătorită de studenții 

de la Universitatea de Vest din Timișoara sub sloganul 

„ÚBUNTU: Eu sunt pentru că Noi suntem” 

 

Departamentul de Asistență Socială din Universitatea de Vest din Timișoara și 

Colegiul Național al Asistenților Sociali a organizat în 16 martie 2021, un 

eveniment online dedicat Zilei Mondiale a Asistenței Sociale, sub sloganul 

„UBUNTU: Eu sunt pentru că Noi suntem”. Evenimentul coordonat de dna 

lector univ. dr. Loredana Trancă are scopul de a promova rolul asistenței 

sociale, solidarității sociale și a conectării globale, alături de alți asistenți 

sociali din întreaga lume. 

Tema generală a acestui an a fost stabilită de Federația Internațională a 

Asistenților Sociali (I.F.S.W.), și anume: ÚBUNTU: Eu sunt pentru că Noi 

suntem - Consolidarea solidarității sociale și a conectării globale. Aceasta este 

prima temă a Agendei globale 2020-2030 pentru asistență socială și 

dezvoltare socială. Termenul ”Úbuntu: Eu sunt pentru că Noi suntem”, provine 

de la popoarele indigene din Africa de Sud și reprezintă un concept și o 

filozofie care rezonează cu perspectiva asistenței sociale a interconectării 

tuturor popoarelor și a mediilor lor. 

Este un mesaj că toți oamenii sunt interconectați și că viitorul nostru depinde 

de recunoașterea implicării tuturor oamenilor în construirea în comun a unui 

viitor durabil, echitabil și just din punct de vedere social. Împreună putem 

schimba lumea pentru această generație și pentru generațiile viitoare. 
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Concurs cu premii pentru liceenii claselor a XII-a:  

Cum arată societatea în care ți-ar plăcea să trăiești? 

 

Dragi liceeni de clasa a XII-a, vă invităm să vă înscrieți la un concurs cu 

premii, în care să ne prezentați viziunea voastră asupra societății în care v-ar 

plăcea să trăiți: 

• intr-un eseu, 

• intr-un colaj foto, sau 

• intr-un montaj video. 

Data limită pentru transmiterea materialului: 20 aprilie 2021. 

Puteți accesa regulamentul concursului, apăsând aici. 

 

https://fsp.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/concurs_as.pdf
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Sănătate la un click distanță! 

 

              

 

Fundaţia Filantropia Timişoara-FFT, înființată în ianuarie 2006, este o 

fundație creștină de dezvoltare comunitară, de caritate, non-guvernamentală 

fără scopuri politice şi nediscriminatorie confesional.  De-a lungul celor 14 ani 

de activitate continuă, am dezvoltat numeroase proiecte locale, regionale, și 

chiar internaționale, cu peste 8000 de beneficiari direcți, din diferite medii: 

copii abuzați, neglijați, cu risc de abandon școlar, copii și tineri cu merite 

deosebite la învățătură, familii aflate în dificultate, persoane cu dizabilități,  

adulți și vârstnici lipsiți de servicii medicale în zone rurale izolate. Activitatea 

noastră se adresează cu prioritate persoanelor aflate în nevoie în județul 

Timiș, însă nu exclude colaborări și parteneriate la nivel național și chiar 

internațional. 

Unul din parteneriatele locale, este cel cu Fundația de Ajutor Medical 

Profilaxis, început în 2018, alături de care am demarat un program strategic 

pentru dezvoltarea serviciilor de telemedicină pentru pacienții din zone rurale, 

fără acces la servicii medicale de specialitate. Inițiativa noastră a găsit 

susținere la PROFI Romania, cu sprijinul căruia am achiziționat 

echipamentele medicale de specialitate, și la UNITED WAY Romania, care a 

oferit sprijin financiar pentru acoperirea costurilor operaționale in 2020-2021.  

Proiectul de servicii de telemedicină “Sănătate la un click distanță”, a pornit 

de la constatarea “din teren” a preoților parohi, cărora bătrânii le destăinuie 

greutățile pricinuite de boală, dar și de la date statistice oficiale, care confirmă 

greutățile întâmpinate de persoanele din zone rurale în accesarea serviciilor 

medicale: 

➢ în 2020, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie din 

România, anunța un deficit real de 2187 medici de familie, la nivel 

național fiind peste 1400 de localități fără medic de familie. Acest numar 

va crește semnificativ în următorii 5 ani, pentru că peste 30% din 

medicii de familie activi, se apropie de vârsta pensionării…; 

➢ 31% din populație suferă de boli cornice; 
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➢ 61% din populație nu a fost la un control medical în ultimii ani, 

principalul motiv invocat fiind cel financiar; 

➢ 44% din decesele influențabile prin tratament, sunt cele provocate de 

afecțiuni cardiovasculare; 

➢ 1 persoană din 4 suferă de cel puțin o boală cronică; 

➢ 32% din vârstnicii peste 65 ani întâmpină dificultăți în realizarea 

activităților zilnice datorită problemelor de sănătate; 

➢ principalele boli pentru care populația ia tratament medicamentos, sunt 

bolile cardiovasculare: 51% din populația 45-54 ani, 62% din populația 

55-65 ani, 72% populația peste 65 ani. 

 

Proiectul “Sănătate la un click distanță”  se adresează pacienților din zona de 

est a județului Timiș, o zonă deluroasă- montană, cu sate răsfirate și mulți 

locuitori în vârsta, pentru care deplasarea până la cel mai apropiat orășel –

Făget (unde nu sunt foarte mulți medici specialiști), la Lugoj  (30 km) sau la 

Timișoara (100 km), este o “aventură” care costă bani, timp, efort, logistică 

de transport, și nu în ultimul rând teama de a pleca de acasă!  În cei 3 ani de 

activitate în zonă, am mers “din sat în sat” și am avut aproape 1000 de 

pacienți, majoritatea vârstnici, cu boli cornice (care ar trebui anual evaluați de 

medicul specialist) care nu au mai fost la medic de 3-5 ani, și care luau 

medicamentele prescrise numai când se simțeau rău, sau deși le luau cu 

strictețe… nu se simțeau bine. 

În cei 3 ani de activitate în zonă, “cabinetul mobil” de consultații a poposit în 

11 localități din estul județului Timiș: Făget, Mîtnicul Mic, Drăgșinești, Gladna 

Montană, Gladna Română, Fârdea, Hăuzești, Curtea, Coșava, Margina, 

Temerști. Peste tot am fost primiți cu entuziasm, atât de către preoții parohi 

locali, cât și de autoritățile locale, care ne-au pus la dispoziție un spațiu cât 

mai adecvat pentru consultații, și ne-au ajutat cu programarea pacienților 

pentru. Specialitățile pentru care am oferit consultații GRATUITE sunt 



 

MARTIE 2021 

 

www.asistenta-sociala.uvt.ro  Pagina   │   6 
 

cardiologie și boli interne, pentru aproape 1000 de pacienți, majoritatea 

vârstnici cu boli cronice, sau persoane neasigurate. 

Modalitate de realizare a consultațiilor este în sistem de telemedicină. 

Sistemul de telemedicină ProfilaxisTelemed presupune două echipe - echipa 

mobilă/periferică - un medic rezident, împreună cu echipamentele de 

investigație- ecograf, EKG, stetoscop, toate conectate la laptop și la internet, 

se deplasează în localitățile vizate și are contact direct cu pacientul, 

transmițând în timp real consultația către medicul specialist, aflat în 

Timișoara, în fața unui calculator. 

 

Cabinete de consultații mobile/periferice 
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Pregătirea echipei din județul Bacău 

    

 

Echipa centrală - din Timișoara, alcătuită din medici specialiști, vizionează 

pe calculator, în timp real, consultația - vede pacientul, aude discuția dintre 

pacienți și medicul din teren, discută cu pacientul pe web cam, vizualizează pe 

monitor ecografia, EKG în timp real și poate realiza toate măsurătorile 

specifice- de fapt el coordonează investigația. La finalul consultației, pacientul 

primește recomandări de tratament sau investigații suplimentare, scrisoare 

medicală, sau este chemat pentru re-evaluare/monitorizare peste 2 

săptămâni. 

 

    

 

Pacienții din aceste sate au primit cu mult entuziasm venirea unei echipe 

medicale în satul lor, au comunicat deschis cu medicul de pe teren, dacă au 

fost necesare investigații suplimentare- mai ales analize de laborator, și le-au 

făcut și au revenit cu ele pentru definitivarea diagnosticului și a schemei de 
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tratament, sau de asemenea, dacă li s-a recomandat să revină pentru 

monitorizare, pentru a vedea dacă schema de tratament dă rezultate, au venit 

chiar și în alt sat. 

 

S. C. 68 ani - “soțul…printr-o colegă de la servici... mi-a spus să vin aici, că e 

o doctoriță tare bună de la Timișoara… și fără bani… eu vin de la Bethausen – 

o comună, la 18 km… nu prea mă simt bine cu inima… noi mai mergem pe la 

medicul de familie, dar la Timișoara… nu, nu mergem… e prea departe pentru 

noi (70 km)!… dacă chiar ne e rău tare… venim la Făget la Spital, la Urgențe!” 

 

A. M. 77 ani - “o vecină a aflat de doamna doctor, și mi-a dat numărul de 

telefon să mă programez, că a fost și ea, și a fost tare mulțumită, și se simte 

bine acuma!… ne bucurăm că mai vine cineva să ne ajute și pe noi!… că ori nu 

știi unde să te programezi,  ori unde să mergi, nici nu ai bani… e greu aici!” 

 

L. P. 43 ani - “s-a prezentat la cabinet, însoțind-o pe mama ei, de 81 ani, cu 

probleme cardiace. Deși a fost în urmă cu 3 luni la un medic cardiolog la 

cabinetul privat, unde a plătit 280 lei consultația, bătrâna tot nu se simte 

bine, dar nu își permit să meargă din nou la “privat”. La cabinetul nostru  

bătrâna a beneficiat de o consultație în specialitatea cardiologie și alta pe boli 

interne- consult clinic, EKG, Ecografie cardiacă și abdominală, a primit un 

tratament complet diferit de cel prescris de cardiologul de la cabinetul privat, 

pentru că patologia era una mult mai complexă. După încheierea consultației, 

medicul de pe teren, a întrebat-o pe doamna mai tânără, daca are și ea 

nevoie de consultație, care a răspuns sfioasă, că nu se simte prea bine, nu a 

ajuns la medic, dar nu îndrăznește să ceară mai mult de la noi. Deși tânără-

43 ani, era neasigurată, pentru că a lucrat în străinătate dar la începutul 

anului a fost nevoită să se întoarcă în țară din cauza Pandemiei de COVID19. 

De atunci a mai lucrat cu ziua pe la oameni, și a epuizat toate economiile. 

Femeia avea palpitații și atacuri de panică, pentru care a primit tratament, și 

ulterior, prin preotul de la biserică, ne-a transmis că atât ea, cât și mama ei, 

se simt mult mai bine.” 

 

Proiectul inițiat în 2018 de către Fundația Filantropia Timișoara a primit 

aprecierea și susținerea Federației Filantropia România, care și-a propus ca 
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program strategic pe termen mediu, dezvoltarea unei rețele de servicii de 

telemedicină pentru zone rurale, la nivel național, cu sprijinul organizaților 

membre și al parohiilor, concretizată cu un prim pas în 2020, prin deschiderea  

unui punct de lucru/stație periferică în județul Bacău, în parteneriat cu 

Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt- Hârja. Astfel, în momentul 

de față, medicii specialiștii din Timișoara, își oferă expertiza pentru pacienți 

din județul Timiș- zona de est,  județul Bacău, și lucrăm pentru dezvoltarea 

unui proiect similar și cu județul Bihor. 

În întreaga lume, nevoile de sănătate ale populaţiei au devenit din ce în ce 

mai complexe, în paralel cu creşterea aşteptărilor în ceea ce priveşte serviciile 

de sănătate, mai ales în contextul globalizării  informaţionale. Din această 

perspectivă, telecomunicaţiile şi aplicaţiile software  se îmbină armonios cu 

cunoștințele medicale, în soluții de telemedicină, ce reprezintă o posibilă 

soluție  pentru îmbunătăţirea serviciilor de sănătate şi utilizarea eficientă a 

resurselor limitate. 

Asistent social, Oriana Goleanu 

 

 

Campania online de prevenire a traficului de persoane 

„Prețuiește femeile! Nu tolera exploatarea lor!” 

 

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane 

(A.N.I.T.P.) și Compania Națională  Aeroporturi 

București (C.N.A.B.) au lansat în data de  8 Martie 

2021, campania online de prevenire a traficului de 

persoane “Prețuiește femeile! Nu tolera exploatarea 

lor!”. 

Campania se derulează în luna Martie și urmărește 

informarea şi sensibilizarea publicului cu privire la 

traficul de persoane în scopul exploatării sexuale a 

femeilor. 

Mesajul campaniei se integrează mesajului general al lunii Martie, de 

prețuire și apreciere a tuturor femeilor, aducând în prim plan femeile 

 

 

#prețuieștefemeile 
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exploatate sexual și una dintre cele mai de preț valori - libertatea: “Pentru 

victimele traficului de persoane libertatea este cel mai de preț dar!”. 

Campania încurajează la acțiune civică și atenționează consumatorii de servicii 

sexuale că aceștia sunt cei pentru care victimele traficului sunt recrutate și 

abuzate. 

Inițiativa celor doi parteneri se circumscrie direcțiilor de acțiune prevăzute în 

Strategia Națională Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2018-

2022 și se adresează următoarelor grupuri țintă: 

• Adolescente și tinere aflate în situație de risc/vulnerabilitate la traficul 

de persoane în scopul exploatării sexuale; 

• Potențiali consumatori de servicii sexuale; 

• Publicul larg, utilizator de informaţie online. 

Distribuirea postărilor campaniei cu hashtag-ul #prețuieștefemeile va fi un 

prim act de implicare. 

Centrul Regional Timișoara din cadrul Agenției Naționale Împotriva 

Traficului de Persoane se va implica în derularea activităților acestei campanii 

prin derularea de activitați online de informare și prevenire a traficului de 

persoane și prin distribuirea de mesaje video realizate de partenerii regionali. 

Reprezentanti ai Inspectoratului de Politie al Judetului Timis – Biroul de 

Analiza si Prevenire a Criminalitatii, ai Fundatiei Filantropia Timisoara 

si LOGS-Grup de Initiative Sociale au transmis mesaje adresate femeilor, 

cu precadere femeilor aflate in dificultate. 

 

Facebook: 

➢ @ANITPCentral: Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane 

➢ @BucAirports: BucAirports 

Instagram: 

➢ anitpromania 

➢ airportsbucharest 

Twitter: 

➢ @ANITPRomania: Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane 

➢ @BUC_Airports: https://twitter.com/BUC_Airports 

http://www.facebook.com/pages/Agentia-Nationala-Impotriva-Traficului-de-Persoane/303152213409
https://www.facebook.com/BucAirports
https://www.instagram.com/anitpromania/
https://www.instagram.com/airportsbucharest/
https://twitter.com/ANITPRomania
https://twitter.com/BUC_Airports
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Informaţii de background: 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane evaluează şi 

monitorizează, la nivel naţional, activitatea desfăşurată în domeniul luptei 

împotriva traficului de persoane, îndeplinind rolul de raportor naţional. 

 

Informaţii suplimentare: 

A.N.I.T.P. 

Linia TelVerde: 0800 800 678 

Telefon: 021-303 70 80 / int 15470, E-mail: presa.anitp@mai.gov.ro 

Website: https://anitp.mai.gov.ro/, Youtube: AnitpRomania 

 

C.N.A.B. 

Telefon:  021-204 10 00, E-mail: contact@bucharestairports.ro 

Website: https://www.bucharestairports.ro 

 

 

mailto:presa.anitp@mai.gov.ro
https://anitp.mai.gov.ro/
https://www.youtube.com/user/AnitpRomania
mailto:contact@bucharestairports.ro
https://www.bucharestairports.ro/
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Angajamentele României în lupta împotriva traficului de 

persoanea 

 

ProTECT, platforma organizațiilor specializate în lupta împotriva traficului de 

persoane din  Romania a organizat pe 18 martie 2021, împreună cu Oana 

Țoiu, Președintele Comisiei de Muncă și Protecție Socială din Camera 

Deputaților, masa rotundă pe tema „Angajamentele României în lupta 

împotriva traficului de persoane”. 

La discuție au participat Anca Dragu, Președintele Senatului României, E.S. 

Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, 

reprezentanți ai Guvernului, Ministerului Justiției, Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale, Ministerului de Interne, ai autorităților naționale, 

parlamentari și europarlamentari. 

LOGS - Grup de Inițiative Sociale a fost reprezentat de  colegii noștri, Flavius 

Ilioni Loga, președinte LOGS și David Lungu, coordonator proiecte, care au 

susținut un mesaj despre răspunsul comunitar al timișorenilor pentru 

refugiați, dar și îngrijorarea noastră privind situația umanitară a refugiaților 

fără adăpost din Timișoara și vulnerabilitatea acestora, inclusiv în a deveni 

victime ale traficului de persoane.  

LOGS - Grup de Inițiative Sociale este activ în domeniul prevenirii traficului de 

persoane și colaborează îndeaproape cu Agenția Națională Împotriva Traficului 

de Persoane.  

 

#AlaturiDeRefugiati 

#ProtectieSociala 

https://www.facebook.com/109518833786428/posts/492671965471111/ 

  

https://www.facebook.com/109518833786428/posts/492671965471111/
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„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 

 

Luna martie, dedicată femeilor, este și luna în care proiectul „VENUS – 

Împreună pentru o viață în siguranță!”  aniversează doi ani de existență. Doi 

ani în care zeci de femei au fost ajutate să învețe să spună „Nu!” unor familii 

în care erau abuzate, în care au fost sprijinite să rupă lanțurile dependenței de 

agresori și să pornească pe un alt drum – unul al libertății, al încrederii în sine 

și al siguranței. 

Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” , este implementat 

de Autoritatea Națională pentru Egalitatea de Şanse între Femei și Bărbați, în 

parteneriat cu 42 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului, DGASPC Timiș fiind unul dintre parteneri. 

În cadrul proiectului, au fost lansate, la nivelul întregii țări, 126 de servicii 

integrate gratuite destinate victimelor violenței domestice, respectiv câte o 

locuință protejată, un cabinet de consiliere vocațională și un grup de suport 

pentru fiecare județ în parte. 
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Momentul bilanțului a fost marcat de ANES prin organizarea unei 

videoconferințe, în care au fost prezentat modelele de bună practică, cel 

implementat de DGASPC Timiș fiind unul dintre ele. De asemenea, au fost 

discutate aspecte referitoare la continuarea procesului de selecție și recrutare 

a persoanelor în grupul țintă, situații dificile generate de pandemia de COVID 

– 19, precum și aspecte practice tehnice privind organizarea evenimentelor 

din cadrul campaniei de informare și conștientizare, reprezentanții ANES 

apreciind întregul efort al echipei de implementare a proiectului din județul 

Timiș.  

„A fost un efort colectiv deosebit și mă bucur să văd că echipa noastră a reușit 

să fie, din nou, pe unul dintre primele locuri. Este o reușită dedicată tuturor 

femeilor aflate în situații dificile, celor care au fost lovite, jignite sau 

amenițate și care au avut încredere în noi când au decis să rupă lanțul 

abuzurilor. Am ajutat femei singure, dar și mame cu copii și chiar femei de 

alte naționalități. Pentru unele, locuința protejată VENUS a deveni casa lor 

pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru altele, sprijinul juriștilor, al 

psihologilor și al asistenților sociali a fost esențial în identificarea unui loc de 

muncă, în vindecarea rănilor emoționale sau în  demararea unui proces de 

divorț fără cheltuieli în plus”, a declarat Monica Trușcă, Director Executiv al 

DGASPC Timiș, cu ocazia acestei videoconferințe. 

Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” are ca 

obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în 

scopul prevenirii și combaterii violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea 

unei rețele naționale inovative integrate, care va cuprinde 42 de locuințe 

protejate, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și 

cabinete de consiliere vocațională. 

Proiectul,  în valoare totală de 51.080.375,72 lei,  este cofinanțat din FSE, 

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea 

numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor 

servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate 

nevoilor specifice. Acesta are o durata de 48 de luni. 
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Profi România a ajutat 430 de copii înscriși în programul 

United Way România să nu abandoneze școala în 2020 

 

Anul 2020 a adus schimbări radicale în viețile tuturor - dar mai ales pentru 

persoanele vulnerabile, expuse riscurilor pandemiei. Datorită sprijinului Profi 

Rom Food, Fundația United Way România a ajutat 430 de copii și tineri din 

familii defavorizate să-și continue educația în 2020, asigurându-le toate 

resursele de care aceștia au avut nevoie. 

Datorită ajutorului financiar oferit de Profi Rom Food, copiii care fac parte 

din programul de educație ,,STOP sărăcie, START educație!” al United Way 

România au putut să ia parte la cursuri față în față sau online, au primit 

alimente, produse sanitare, măști de protecție, dezinfectanți, medicamente și 

sprijin emoțional. De asemenea, pedagogii au fost ajutați în noul context de 

predare. 
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Una dintre marile provocări ale anului 2020 a fost adaptarea continuă a 

activităților centrelor socio-educaționale la contextul epidemiologic. United 

Way România a oferit, și în condiții pandemice, un sprijin important copiilor, 

tinerilor și familiilor acestora, aflați în nevoie. Astfel, copiii și tinerii au primit, 

în continuare, sprijin în rezolvarea sarcinilor școlare și au avut acces la 

activități educative și recreative în centrele sociale și/sau online, precum și o 

masă caldă, rechizite și materiale educaționale, echipamente IT, 

îmbrăcăminte și pachete de alimente pentru ei și familiile lor. De asemenea, 

417 părinți au beneficiat de consiliere și suport, 293 de voluntari au fost 

implicați în proiect și 140 de cadre didactice și specialiști au participat la 

webinarii dedicate utilizării tehnologiei, cursuri de prim ajutor și suport în 

gestionarea emoțiilor în pandemie, atât pentru adulți cât și pentru a-i ajuta pe 

copii. 

În ultimul trimestru al anului, în localitățile unde incidența numărului de cazuri 

a scăzut a fost posibilă desfășurarea activităților fizic, în centre, cu 

respectarea tuturor normelor legislative, în condiții de siguranță atât 

pentru copii și tineri, cât și pentru specialiști. 

Profi Rom Food este partener strategic al fundației United Way România, 

colaborarea retailerului cu organizația având o tradiție de 5 ani. Sprijinul 

financiar al Profi este direcționat către ,,STOP sărăcie, START educație!” unul 

dintre principalele proiecte de educație ale United Way România, implementat 

în București, Timiș și Cluj. Acesta previne abandonul școlar în comunitățile 

sărace urbane și rurale, unde lupta zilnică pentru a asigura reurse necesare 

supraviețuirii este mai presus de educația copiilor. Are o abordare integrată, 

în cadrul căreia acțiunile sunt concentrate asupra nevoilor copilului. Părinți, 

profesori, voluntari și asociații nonguvernamentale locale lucrează împreună 

pentru rezolvarea problemei abandonului școlar, care nu este una a copilului, 

ci a întregii comunități. 

,,2020 ne-a arătat cât de important este să rămânem uniți, să ne adaptăm la 

condițiile impuse de pandemie și să îi ajutăm pe cei care au mai mare nevoie 

de sprijin. Încă o dată, partenerul nostru strategic, Profi Rom Food, a fost 

alături de noi și a ajutat comunitățile vulnerabile să facă față unei perioade 

dificile”, spune Adriana Dobrea, Director Executiv United Way România. 

”Consider că este de datoria noastră să ne îngrijim de comunitățile din jurul 

magazinelor Profi, intervenind constant acolo unde putem sa oferim sprijin. 

Parteneriatul cu United Way ne dă siguranța că susținerea noastră ajunge cu 
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bine unde este necesară," a afirmat Pawel Musial, Directorul general al rețelei 

de magazine Profi. 

Despre United Way România 

United Way România este o fundaţie românească afiliată la 

United Way Worldwide, SUA, a cărei activitate se 

concentrează pe cele trei direcții care pun bazele unei 

comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii 

bune de sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie. Acționăm ca 

un organizator comunitar, mobilizând o rețea extinsă de parteneri din 

comunitate - ONG-uri, companii, instituții publice, lideri din societatea civilă, 

donatori și voluntari - să își coordoneze eforturile pentru a produce un impact 

colectiv. Programele United Way România sprijină anual peste 12.000 de 

persoane în dificultate, cu susținerea a peste 3.000 de donatori individuali, 36 

de donatori majori, 70 de companii şi peste 1.000 de voluntari. 

   

 

 

Proiectul local ”FII INDEPENDENT!” 

 

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș și Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș au inițiat proiectul 

local ”Fii independent!” 

Acesta este un proiect de prevenire în mediul on-line, care are ca obiectiv 

dezvoltarea, pentru un număr de aprox. 1000 elevi din 50 şcoli din jud. Timiş, 

a unor abilităţi de viaţă, necesare luării unor decizii informate, responsabile şi 
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sănătoase în legătură cu consumul de canabis şi substanţe noi cu proprietăţi 

psihoactive. 

În cadrul acestuia, elevii vor asimila, pe parcursul unor webinarii sau prin 

intermediul materialelor primite, informații corecte și complete referitoare la 

efectele drogurilor și vor conștientiza că acestea ”aduc mai multe probleme 

decât toate culegerile de matematică la un loc”, precum și faptul că 

”independența nu începe cu dependența”.  

Informarea este necesară, dar nu și suficientă. De aceea, considerăm că, pe 

lângă informații despre droguri și efectele negative ale acestora, este 

important să fie dezvoltate abilitățile personale și sociale ale elevilor, care 

constituie factori de protecție în ceea ce privește consumul de droguri: stima 

de sine, modalități de luare a deciziilor, rezistența la presiunea grupului. 

Acestea sunt prezentate într-un limbaj accesibil grupului țintă, fiind utilizate 

mesaje care au legătură cu viața  de zi cu zi a adolescenților: ”Joacă-ți 

propriul tău rol, celelalte sunt deja luate”, ”Decizia ta azi este viața ta 

de mâine”, ” Să fii în grupul cool este ok, dar să fii în grupul ok este 

super cool”. 

Activitățile se adresează elevilor de gimnaziu și liceu. În această etapă, 

profesorii au un contact direct cu clasele lor și o putere de înțelegere mai 

bună a aptitudinilor și atitudinilor elevilor. Cadrele didactice pot genera 

oportunități de implicare a elevilor, în scopul de a conecta informațiile din 

cadrul proiectului la ceea ce elevii deja știu. Din aceste considerente, este 

esențială derularea unor activități preventive care au ca beneficiari cadrele 

didactice.  

Totodată, familia în care trăieşte elevul are o influenţă deosebită asupra 

dezvoltării personalităţii acestuia. În cadrul mediului familial, copilul 

dobândeşte credinţe, atitudini şi valori sociale, îşi internalizează normele, 

valorile şi obiceiurile societăţii în care trăieşte. Din aceste considerente, 

familia reprezintă unul dintre principalii actori sociali în prevenirea consumului 

de droguri. Derularea unor activități adresate părinților este importantă. 

De asemenea, nu putem neglija nici rolul rețelelor de socializare, precum și 

al presei. Acestea au un rol important în formarea opiniei publice, cu atât mai 

mult cu cât s-au consacrat ca fiind mijlocul prin intermediul căruia este 

asigurată interfaţa legăturilor dintre instituţii publice și individ. În cadrul 

proiectului ne propunem ca mesajele preventive să fie transmise și prin 

intermediul acestor căi de comunicare.  
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Date fiind aceste considerente, implementarea proiectului local ”Fii 

independent!” va contribui la dezvoltarea unor abilităţi de viaţă, necesare 

luării unor decizii informate, responsabile şi sănătoase în legătură cu 

consumul de canabis şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive la beneficiarii 

proiectului. 
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ANUNȚURI 

 

Unitatea Protejată „Pentru Voi” 

Sfârșitul anului 2020 a adus o veste bună, prin publicarea în Monitorul Oficial 

a noii proceduri de autorizare a Unităților Protejate. 

Pentru că am așteptat cu nerăbdare să reluăm activitatea în Unitatea 

Protejată “Pentru Voi”, am demarat rapid procedura de autorizare, astfel că, 

în 5 ianuarie 2021 am primit autorizația de funcționare, prin Ordinul Nr.7 din 

05.01.2021 emis de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, 

Copii și Adopții. 

Unitatea Protejată „Pentru Voi” funcționează în cadrul Fundației 

“Pentru Voi”, iar profitul este în întregime folosit pentru serviciile 

sociale comunitare oferite de Fundaţie, pentru 200 persoane cu 

dizabilităţi intelectuale şi familiile lor. 

În lumina noilor reglementări legale, intermedierea nu mai este posibilă. 
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Art. 5. - (1) Propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul 

unității protejate autorizate reprezintă ansamblul activităților realizate integral 

sau parțial de persoana cu handicap/invalidă gradul III, în scopul obținerii 

produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului. 

(2) Produsul comercializabil reprezintă bunul material obținut prin prelucrarea 

materiilor prime în procesul de producție realizat prin propria activitate a 

persoanei cu handicap/invalidă gradul III, iar serviciul prestat reprezintă 

operațiunea realizată prin propria activitate a persoanei cu handicap/invalidă 

gradul III, care nu constituie intermediere sau livrare de bunuri, altele 

decât cele rezultate din activitatea de producție a entității, al cărui cost este 

reprezentat de minimum 70% din cheltuielile salariale. 

 

Oferta Unităţii Protejate „Pentru Voi” cuprinde: 

Produse: 

➢ Tipărituri: broşuri, newsletter, regulamente, cărţi de 

vizită, afişe la dimensiuni dorite de client, de la A5 până la 

A0, rapoarte, fişe tip, invitaţii evenimente, ecusoane, 

flyere, calendare etc. 

➢ Felicitări: imprimate, quilling, cu sclipici, cusute de mână, 

personalizate; 
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➢ Produse handmade: broșe, mărțișoare, brățări, coliere, mărgele, cercei, 

săculeți, trăistuțe realizate manual, decorațiuni diverse, aranjamente 

Crăciun, aranjamente Paști etc; 

 

 

Servicii: 

➢ Programe de formare profesională: 

o Cursuri Microsoft: Project, Excel, Powerpoint 

o "Soluții training Fundația "Pentru Voi" 

 

➢ Redactare și expediere scrisori, pliante etc. 

➢ Organizare evenimente: expoziții, târguri și conferințe. 

➢ Operațiuni de ambalare, asamblare, sortare, etichetare, împachetare. 
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Pentru comenzi şi informaţii despre produse putem fi contactaţi la telefon: 

0256 228 062 / 0755 056 306.  

E-mail: comenzi@pentruvoi.ro; simona.hanga@pentruvoi.ro; 

www.pentruvoi.ro 

 

 

ASOCIAȚIA CASA FAENZA cu sediul în Timișoara, Str. Aleea Sănătății nr. 15 

scoate la concurs 2 posturi de PEDAGOG SOCIAL cu studii medii pe 

perioadă nedeterminată. 

Depunerea dosarelor aplicantilor se va realiza până în data de 31 martie 2021 

la sediul asociației.  

Concursul va consta în interviu și prezentarea unei lucrări de maxim 2 - 3 

pagini cu tema: Organizarea de activități/jocuri care au ca scop dezvoltarea 

imitației la copilul diagnosticat cu Tulburare de Spectru Autist. 

 

Bibliografie: 

- DSM V-capitol tulburări de spectru autist și dizabilitatea intelectuală 

- Manual de bune practici utilizat în abilitarea copiilor cu tulburări de 

spectru autist: evaluarea pedagogică, imitația, formarea și dezvoltarea 

abilităților practice, structura, rutina, predictibilitate, concept cognitive 

- Copilul desincronizat sensorial, Carol Kranowitz. 

 

Pentru informații suplimentare legate de organizarea concursului vă rugăm 

luați  legătura cu d-na Camelia Duna, responsabil resurse umane, la telefon 

0724 805 447 în intervalul orar 08:00-15:30. 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină: 

- cererea de înscriere 

- certificat medical care atestă faptul că este apt pentru prestarea muncii 

(eliberat de medicul de familie) 

mailto:comenzi@pentruvoi.ro
mailto:simona.hanga@pentruvoi.ro
www.pentruvoi.ro
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- copie după actul de identitate 

- copie după diploma de studii ( Diploma de Bacalaureat + Certificat de 

Competențe Profesională pedagog de recuperare sau pedagog social) 

- adeverință de vechime totală în câmpul muncii, respectiv copie de pe 

carnetul  

- cazier judiciar 

- copie de pe fișa de evaluare a performanțelor profesionale din anul 

anterior sau recomandare, după caz. 

 

https://www.facebook.com/AutismTimisoara  

 

 

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC 

 

Având în vedere: 

• Ordinul Şefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr.6578 din 

06.03.3031 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru 

municipiul Timișoara, comuna Moșnița Nouă, comuna Ghiroda, comuna 

Giroc și Comuna Dumbrăvița, din județuul Timiș;  

• Riscul crescut de infectare cu COVID – 19, pentru a asigura serviciile pe 

care DGASPC Timiș le oferă cetățenilor, pentru a proteja publicul, dar și 

angajații instituției noastre, în urma recomandărilor pentru evitarea 

infectării cu coronavirusul COVID - 19, următoarele măsuri ce vizează 

activitatea de relații cu publicul vor intra în vigoare, la nivelul DGASPC 

Timiș, începând cu data de 08.03.2021: 

- Dorim să le reamintim  și să le recomandăm cetățenilor că, până la 

ridicarea stării de alertă, să apeleze, în primul rând din rațiuni de 

siguranță, la mijloacele care nu presupun contactul fizic, pentru a 

transmite documente către instituția noastră, respectiv expedierea 

documentelor prin poștă sau transmiterea lor prin e-mail sau fax. 

Cetățenii pot apela la sprijinul asistenților sociali din cadrul primăriilor 

de domiciliu, care pot să transmită documentele pe care doresc să le 

depună la DGASPC Timiș pe fax sau pe e-mail. 

https://www.facebook.com/AutismTimisoara
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- Toate opțiunile persoanelor cu dizabilități - cereri pentru: obținerea 

rovinietei, opțiunile acord, pentru asistent personal sau pentru 

indemnizație lunară, pentru eliberarea cardului european de dizabilitate 

etc., pot fi transmise de către cetățeni prin e-mail, fax sau prin poștă, 

recomandată cu confirmare de primire. Cetățenii sunt încurajați să 

folosească aceste mijloace de comunicare, care sunt mai sigure atât 

pentru ei, cât și pentru angajații instituției. 

- Pentru a facilita depunerea documentelor, vă reamintim că au fost 

create adrese de e-mail dedicate, care pot fi folosite de autorități, de 

persoanele cu dizabilități sau de aparținătorii acestora din județul Timiș, 

pentru transmiterea, în format electronic, a dosarelor de încadrare în 

grad de handicap, cereri diverse, după cum urmează: 

• pentru dosare copii cu dizabilități (dosar medical): sec_copii_timis@dgaspctm.ro 

• pentru dosare adulți cu dizabilități (dosar medical): sec_adulti_timis@dgaspctm.ro 

- Accesul publicului în instituție este permis doar în intervalul orar 9:00 – 

12:00, pe poarta numărul 3 (intrare de pe Bd. Republicii). Accesul 

publicului va fi permis în instituție doar dacă va purta mijloace de 

protecție, respectiv măști de protecție individuale. Persoanelor care vor 

refuza să poarte mască nu li se va permite accesul în instituție. În 

cazuri deosebite (persoane care nu au mască și fac parte din categoria 

persoanelor defavorizate), DGASPC Timiș va pune la dispoziția acestora 

câte o mască de unică folosință. Persoanele care vor intra în instituție 

sunt rugate să respecte regulile de distanțare socială impuse de 

pandemia de COVID-19. 

 

BIROUL COMUNICARE, REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL 

 

 

 

 

 

 

mailto:sec_copii_timis@dgaspctm.ro
mailto:sec_adulti_timis@dgaspctm.ro
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