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UNITED WAY ROMÂNIA LANSEAZĂ PROIECTUL „ÎNVAȚĂ SĂ 

REUȘEȘTI! – SERVICII INTEGRATE ÎN COMUNITATE”, ÎN 

COFINANȚARE CU FONDUL SOCIAL EUROPEAN, PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 

 

Fundația United Way of Romania – Drumul Împreună România, punct de lucru 

Timișoara  lansează proiectul „Învață să reușești! – servicii integrate în 

comunitate”, POCU/717/5/1/, cod proiect 139608, cofinanțat de Fondul Social 

European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.  

Proiectul are drept obiectiv, scăderea riscului de sărăcie și excluziune socială, 

pentru 115 persoane (din care 36 din cadrul minorității rome) pe teritoriul 

GAL Freidorf Timișoara, prin oferirea de servicii educaționale.   

Pentru atingerea obiectivului, United Way România va colabora în parteneriat 

cu: 

• Societatea pentru Copii și Părinți – SCOP, organizație 

neguvernamentală înființată în Timișoara în anul 1996. 

• Școala Gimnazială nr.15 Timișoara – instituție de invățământ, 

situată în Timișoara, zona Steaua Fratelia, de pe teritoriul GAL Freidorf 

(link site).  

Beneficiarii proiectului „Învață să reușești! – servicii integrate în 

comunitate”, sunt 85 copii, cu vârste cuprinse între 6-15 ani (45 elevi în 

ciclul primar și 40 în ciclul gimnazial) aflați în risc de sărăcie și excluziune 

socială și 30 de adulți, membri ai familiei, care au domiciliu sau sunt rezidenți 

pe teritoriul GAL Freidorf. Din totalul persoanelor care aparțin grupului țintă, 

minim 36 de persoane aparțin minorității rome, din care minim 30 de copii și 

6 adulți. 

Obiectivul va fi atins prin implicarea tuturor părților importante în actul 

educativ: elevi, cadre didactice, părinți. Pentru fiecare grup-țintă, United Way 

în colaborare cu partenerii are pregătite acțiuni țintite.  

Astfel, elevii beneficiari vor participa la Școală după școală și Școală estivală, 

servicii sociale licențiate precum și măsuri de acompaniere adaptate nevoilor 

și specificului beneficiarilor - acordarea de sprijin financiar. În acest fel, copiii 

vor primi sprijinul necesar pentru a-și continua educația. 
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Cadrele didactice vor fi pregătite pentru lucrul cu copii din zonele 

dezavantajate prin formare profesională. Vor fi dezvoltate 10 parteneriate cu 

organizații publice și private implicate în prevenirea abandonului școlar din 

comunitate.  

Părinții vor avea acces la servicii sociale și educație parentală. 

Rezultate așteptate: 

➢ 45 copii/elevi din învățământul primar (6-10 ani) aflați în risc de sărăcie 

și excluziune socială vor primi sprijin educațional;  

➢ 40 copii/elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani) aflați în risc de 

sărăcie și excluziune socială vor primi sprijin educațional; 

➢ 30 adulți, membri ai familiei vor beneficia de servicii sociale; 

➢ 30 copii/elevi din învățământul primar (6-10 ani), respectiv din 

învățământul gimnazial (11-14 ani) aflați în risc de sărăcie și excluziune 

socială, din care roma, vor primi sprijin educațional; 

➢ 6 adulți, membri ai familiei vor beneficia de servicii sociale, din care 

roma. 

➢ 1 comunitate marginalizată va beneficia de sprijin educațional, 

informațional și financiar 

➢ 1 serviciu social la nivelul teritoriului GAL Freidorf 

 

Proiectul are valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.791.087,06 lei, 

valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 91.407,76 lei, 

valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului: 2.859,93, așadar valoarea 

totală eligibilă a proiectului este de 1,885,354.75 lei.  

„Învață să reușești! – servicii integrate în comunitate”, în cofinanțare cu 

Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 se 

va desfășura pe o perioadă de 18 luni în intervalul 04.11.2021-03.05.2023.  

 

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, prin mobilizarea unei rețele extinse de parteneri din 

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



 

DECEMBRIE 2021 

 

www.asistenta-sociala.uvt.ro  Pagina   │   4 
 

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

colectiv. Programele United Way România sprijină anual peste 11.500 de 

persoane în dificultate, cu susținerea a peste 3.500 de donatori individuali, 37 

de donatori majori și peste 100 de companii.  

Persoană de contact pentru detalii legate de proiect:  

Ada Gabor,  

Manager de proiect.  

ada.gabor@unitedway.ro  

 

 

mailto:ada.gabor@unitedway.ro
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AFLĂ CUM STAI CU SĂNĂTATEA! PLATFORMĂ ONLINE 

PENTRU PREVENȚIE, COMUNICARE ȘI INFORMARE 

CORECTĂ DESPRE SĂNĂTATE 

 

Proiectul City Doctors este un proiect medico-social, inițiat de echipa 

Fundației de Ajutor Medical Profilaxis din Timișoara, care se axează 

pe prevenție.  

În țările occidentale, prevenția în sănătate este o prioritate, atât la nivel de 

structuri și programe guvernamentale, cât și la nivel de abordare personală, 

pentru că au conștientizat  ca e mai ușor și mai ieftin să previi decât să 

tratezi. În România, foarte multă lume își neglijează sănătatea, ignorând toate 

semnele de alarmă pe care ni le trimite organismul, și ajungem la medic, doar 

atunci când „doare” și foarte probabil boala s-a instalat confortabil și deja 

„produce daune organismului”. 

Inspirați de cele menționate mai sus, cât și de situația creată de Pandemia de 

SARScov2, echipa Fundației de Ajutor Medical Profilaxis a conceput  platforma 

online citydoctors.ro, un proiect care s-a născut din dorința de a oferi un 

instrument simplu și la îndemână tuturor celor preocupați de sănătatea lor. 

Platforma este gândită pentru a deveni un loc în care fiecare poate găsi 

oricând informații care să îl ajute în primul rând să PREVINĂ apariția unor 

boli, pentru a-și păstra sănătatea și calitatea vieții pe termen lung, dar și să 

țină sub control bolile cronice pe care deja le are. Un spațiu de informare din 

surse corecte, cât și un mijloc care să faciliteze întâlnirea și comunicarea între 

toți cei din sfera sănătății. 

Dorim să contribuim cu adevărat, prin intermediul Comunității pentru 

sănătate City Doctors, nu doar la înțelegerea importanței prevenției, cât 

mai ales la a ajuta cât mai mulți oameni să inițieze acțiuni concrete în acest 

sens, ca parte din obiceiurile lor cotidiene. 

În țările dezvoltate, prevenția reprezintă centrul strategiilor lor sanitare, iar 

evenimentele din ultimii doi ani ne-au arătat foarte clar cât de importantă 

este medicina omului sănătos (prevenția) și la noi în țară. 

Pandemia ne-a făcut să conștientizăm foarte clar atenția pe care trebuie să o 

acordăm permanent sănătății personale pentru a nu ne „prinde” vulnerabili 

virușii sau alți factori de agresiune asupra organismului nostru. 

 

https://app.citydoctors.ro/register
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Un organism sănătos, cu imunitate bună, cu cât mai puține boli 

cronice sau riscuri de boli va face față mult mai bine și în cazul unor 

epidemii/pandemii, decât cele pe care acestea le găsesc măcinate de 

boli și cu imunitatea la pământ! 

Pentru a avea mai multă grijă de sănătatea noastră și a ne menține un 

organism sănătos, cu boli puține și controlate sau cu factori de risc cunoscuți 

și reduși la minim, care să poată înfrunta oricând potențiale amenințări, este 

necesar să facem totuși un MINIM de efort personal! 

 

Un PRIM PAS important poate fi completarea chestionarului „FACTORI DE 

RISC PENTRU SĂNĂTATEA MEA”, care se găsește pe platformă și care 

ajută să înțelegem rapid principalii factori de risc, dar și câteva recomandări 

aferente riscurilor observate.  

Completarea durează maxim 3 minute, iar recomandările se primesc pe 

loc! Astfel, fiecare dintre noi putem avea confirmarea „unor semnale de 

alarmă” pe care organismul încearcă să ni le trimită, dar primim și informații 

despre următorii pași pe care ar trebui să ii facem, pentru a reduce evoluția 

bolii, sau pentru a ține sub control o stare de bine și maximă funcționalitate 

zilnică. 

În afara chestionarului, se mai pot consulta pe platformă și diferite materiale 

informative foarte practice, ce pot fi de mare ajutor pentru: 

• cei care suferă de COVID-19 – informații extrem de practice 

prezentate de d-nul Dr. Virgil Musta despre cum poate fi accesat 

TRATAMENTUL ANTI COVID CU CELE MAI BUNE REZULTATE LA 

ORA ACTUALĂ 

• multe alte afecțiuni des întâlnite: hipertensiune arterială, diabet etc. 

 

Pe această platformă se ajunge foarte ușor, după înscrierea ce se 

realizează de pe site-ul www.citydoctors.ro.  

Platforma online Citydoctors.ro este un proiect demarat și implementat de 

către Fundația de Ajutor Medical Profilaxis, cu sprijinul important al 

Fundației Flex.  

http://www.citydoctors.ro/


 

DECEMBRIE 2021 

 

Pagina   │   7  www.asistenta-sociala.uvt.ro 
 

În sens mai larg, City Doctors este un proiect unic în Timișoara și în 

România, lansat la inițiativa domnului Dr. Virgil Musta și reprezintă o mare 

COMUNITATE pentru sănatate, ai cărei membri pot fi: 

 medici de familie 

 medici specialiști 

 persoane fizice preocupate activ de sănătate 

 clinici/cabinete medicale 

 furnizori de echipamente/produse/servicii medicale 

 companii, ONG-uri, etc. 

 

Vă mulțumim și vă invităm să vă înregistrați pe www.citydoctors.ro, să folosiți 

materialele existente și să contribuiți activ la dezvoltarea în continuare a 

platformei, prin sugestiile voastre constructive. 

Sărbători cu sănătate și bucurii vă dorim! 

 

Echipa City Doctors Timișoara 

office@citydoctors.ro  

 

 

http://www.citydoctors.ro/
mailto:office@citydoctors.ro
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O LUME POST COVID INCLUZIVĂ, ACCESIBILĂ ȘI 

SUSTENABILĂ! 

 

Pandemia Covid a scos în evidență dificultățile 

pe care le au persoanele cu dizabilități în 

accesarea  serviciilor de sănătate. Discriminarea 

din cauza dizabilității in domeniul sănătății este 

o realitate în întreaga lume, îndeosebi pentru 

persoanele cu dizabilități intelectuale.  

Potrivit cercetătorilor de la King's College din Londra, care au analizat datele a 

peste 160.000 de persoane care și-au pierdut viețile în perioada martie-iunie 

2020, adulții care suferă de tulburări mentale prezintă un risc de nouă ori mai 

mare de a-și pierde viața din cauza coronavirusului. 

Totodată, același studiu a arătat că persoanele care suferă de autism prezintă 

un risc de cinci ori mai mare de a-și pierde viața în urma infectării cu virusul 

SARS-CoV-2 decât adulții sănătoși. 

De asemenea, un studiu realizat de oamenii de știință de la Universitatea 

Syracuse din New York a arătat că persoanele diagnosticate cu sindromul 

Down prezintă un risc de trei ori mai mare de a contracta virusul SARS-CoV-2 

față de oamenii sănătoși. 

Comisia Europeană a stabilit accesibilizarea  serviciilor  de sănătate pentru 

persoanele cu dizabilități o prioritate în întreaga Uniune  Europeană.  

Fundația Pentru Voi atrage atenția asupra problemelor grave care 

există în acest domeniu în România: accesul limitat la servicii de 

sănătate a persoanelor cu dizabilități intelectuale din cauza lipsei 

serviciilor de sprijin, care se adaugă problemelor cronice ale 

sistemului medical  din România. 

Accesul la programele de screening a cancerului, cum sunt mamografiile, 

depistarea precoce a bolilor cardiovasculare și a diabetului, sunt greu 

accesibile persoanelor cu dizabilități intelectuale. 

Sunt necesare măsuri guvernamentale de înlăturare a discriminării în această 

privință și programe de facilitare a accesului persoanelor cu dizabilități la 

serviciile de sănătate. 
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„O altă problemă evidențiată de pandemie 

este lipsa serviciilor rezidențiale comunitare 

pentru persoane cu dizabilități severe. Este o 

mare nevoie de locuințe maxim protejate, 

care să acorde sprijin si suport permanent de 

care efectiv depinde viața  lor. Altfel, vom 

continua să sacrificăm alte generații de 

persoane cu dizabilități, pe care le vom 

instituționaliza în timp ce discutăm despre 

dezinstituționalizare”, a declarat Laila Onu, 

directorul general al Fundației Pentru Voi. 

 

 

 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI  

 

În 1992, la încheierea Deceniului Naţiunilor Unite dedicat Persoanelor cu 

dizabilităţi (1983-1992), Adunarea Generală a proclamat ziua de 3 decembrie 

drept Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi (rezolutia 47/3). 

Deceniul a constituit o perioadă de conştientizare şi luarea de măsuri concrete 

pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu handicap, pentru a le oferi 

acestora şanse egale.  

Pentru a marca Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Timiș a organizat în 

centrele aflate în structura sa diverse manifestări dedicate beneficiarilor care 

sunt persoane cu dizabilităţi: ateliere de art-terapie, de realizat și pictat pitici 

de grădină, de creat lumânări, precum și activități artistice. 

Totodată, DGASPC Timiș continuă să pună un accent crescut pe integrarea și 

incluziunea persoanelor cu dizabilități, precum și pe reorganizarea centrelor 

rezidențiale cu o capacitate mai mare de 50 de persoane, scopul acestui 

proces fiind acela de asigura măsuri de sprijin în ceea ce privește dezvoltarea 

serviciilor sociale, diversificarea normelor de dezvoltare și incluziune a 

persoanelor cu dizabilități și continuarea procesului de tranziție de la sistemul 

instituționalizat la serviciile integrate în comunitate. 
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TEAM UP: PROGRES ÎN CALITATEA ÎNGRIJIRII 

ALTERNATIVE A COPIILOR 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, partener în 

cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor”, cod 127169, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este Autoritatea 

Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, 

continuă campania de recrutare și identificare de persoane interesate să 

exercite profesia de asistent maternal profesionist. 

Astfel, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş 

organizează un nou curs de formare a asistenţilor maternali profesionişti. 

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile 

legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, 

creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe 

care îi primeşte în plasament sau în încredinţare. 

Persoanele interesate sunt așteptate să depună o cerere de evaluare 

la DGASPC Timiș. Cererile pot fi depuse la Registratura DGASPC Timiș 

pe tot parcursul lunii decembrie 2021 (intervalul de lucru cu publicul 

este de luni până vineri, între orele 9.00 -12.00). De asemenea, 

acestea pot fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire (DGASPC 

Timiș, Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, jud. Timiș) sau scanate și 

transmise prin e-mail la adresele dgaspctm@dgaspctm.ro sau 

dgaspctm@gmail.com.  

Cererea de evaluare în vederea participării la cursul de formare ca asistent 

maternal profesionist și cererea pentru eliberarea unei adeverințe conform 

prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/2019  pot fi descărcate de pe site-ul 

DGASPC Timiș (secțiunea Formulare). La cererea de evaluare vor fi anexate: 

➢ un curriculum vitae al solicitantului 

➢ copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului 

Timiș) 

➢ copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite 

➢ cazier judiciar 

➢ o adeverință conform prevederilor art 23 din Legea 118/2019 (certificat 

de integritate comportamentală) 

mailto:dgaspctm@dgaspctm.ro
mailto:dgaspctm@gmail.com
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➢ adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli 

transmisibile, infecto-contagioase sau psihice 

În urma depunerii cererii, angajatii din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș vor efectua o 

evaluare socială a persoanei solicitante, care constă în vizite la domiciliul 

acesteia, discuții cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum și o 

evaluare psihologică. 

Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare 

profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal 

profesionist, putând fi angajate numai după obținerea acestui document. 

Cursurile de formare profesională vor fi  organizate, cu respectarea tututor 

normelor de prevenție și siguranță,  la sediul DGASPC Timiș și au o durată de 

minim 60 de ore. 

Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii:  

o să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  

o să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă a 

obligaţiilor ce le revin referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea 

copiilor pe care îi vor primi în plasament;  

o să aibă în folosinţă legală o locuinţă care să acopere necesităţile de 

preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, 

inclusiv pe cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;  

o să aibă minim studii medii absolvite - cu diplomă.   

 

Conform legii, nu vor putea deveni asistenţi maternali profesionişti persoanele 

care:  

o au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;  

o au fost decăzuţi din drepturile părintești sau al căror copil a fost 

declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă;  

o suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice. 

 

Mai multe informaţii privind organizarea acestui curs, pot fi obţinute la Biroul 

Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC – telefon 

0256-490281, 494030. 
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DIVERSE 

 

 

 

 

Dragi colegi, 

Colegiul Național al Asistenților Sociali vă urează sărbători frumoase, cu 

sănătate şi multe bucurii! 

Vă dorim un an nou cu rezultate care să vă depăşească aşteptările, gânduri de 

bine care să vă însoţească pretutindeni şi energia necesară pentru a vă împlini 

toate obiectivele pe care vi le propuneți. 

Sărbători fericite! 

Echipa CNASR 
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Dragi colegi, 

Ştim cu toții cât de important este rolul unui asistent social, care să fie, 

mereu, în slujba comunității, așa cum sunteți cei mai mulți dintre 

dumneavoastră. Un rol care a fost și mai vizibil în acest an, în care, în ciuda 

pandemiei, ați continuat să fiți alături de oameni și să îi ajutați să treacă peste 

multe greutăți. 

Vă mulțumesc tuturor pentru binele pe care îl faceți în jurul vostru, pentru 

implicarea în sprijinirea multor cazuri sociale și pentru căldura oferită celor 

aflați în dificultate. 

Vă doresc ca Nașterea Domnului să vă aducă bucurii, sănătate, belșug în casă 

și armonie. 

 

Crăciun fericit și La mulți ani! 

Director General Direcția Generală de sistență Socială și Protecția 

Copilului Timiș 

Elena Carmen Apostol 
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