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SERVICII SOCIALE 
În anul 2018, Fundaţia „Pentru Voi" a oferit servicii sociale pentru 198 de adulți cu dizabilități 

intelectuale, având la bază valorile fundamentale ale egalității drepturilor și incluziunii sociale. 
La începutul anului 2018, Fundatia Pentru Voi, acreditată ca furnizor de servicii sociale conform 

Certificatului de Acreditare seria AF nr.001232 din data de 23.06.2014, avea licențiate  următoarele servicii 
sociale: centre de zi, locuințe protejate și centru respiro. In 28 februarie, Centrul Respiro a fost desființat. 
Începând cu 1 martie, s-a înființat Locuința Protejată Dinu, pentru care a fost acordată licență de 
funcționare. Astfel, la sfârșitul anului 2018, Fundaţia „Pentru Voi" avea 9 servicii licențiate: 3 centre de zi și 
6 locuințe protejate. 
 
Finanțare publică servicii sociale: 
 
a) Servicii subvenţionate 
În baza Convențiilor pentru acordarea de servicii de asistenţă sociale, încheiate între Fundaţia „Pentru Voi” 
şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, s-a acordat subvenţie pe anul 2018, pentru 
serviciile sociale de tip centre de zi, locuinţe protejate şi centru respiro (pentru lunile ianuarie și 
februarie) de la bugetul local al Muncipiului Timişoara, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi 
de asistenţă socială. În baza acestor convenţii, au beneficiat de subvenţie 169 de persoane adulte cu 
dizabilităţi intelectuale cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Timişoara.  
  
b) Servicii contractate  
În anul 2018, Primăria Comunei Giroc a contractat servicii sociale de tip centru de zi de la Fundaţia “Pentru 
Voi” pentru 3 persoane adulte cu dizabilităţi intelectuale domiciliate în localităţile Giroc şi Chişoda.  
 
 
CENTRE DE ZI  

 
Cele 3 centre de zi ale Fundaţiei „Pentru Voi”: Centrul de zi  „Împreună”, Centrul de zi „Ladislau Tacsi” şi 
Centrul de zi „Orizonturi Noi” au oferit, în anul 2018, servicii sociale pentru 171 de persoane cu dizabilităţi 
intelectuale. 
La începutul anului 2018, cele 3 Centre  de zi  ale Fundaţiei „Pentru Voi”: „Impreună”, „Ladislau Tacsi” şi 
„Orizonturi Noi” aveau încheiate contracte de furnizare servicii sociale cu 155 de beneficiari. Pe parcursul 
anului au fost admiși 16 beneficiari noi, iar pentru 2 beneficiari au încetat contractele de furnizare de 
servicii.  
În luna decembrie 2018, cele 3  centre de zi ale fundației aveau încheiate contracte de furnizare servicii 
sociale cu 171 de beneficiari.  

 
Pentru toți beneficiarii cu care s-au încheiat contracte de furnizare servicii sociale, a fost efectuată la fiecare 
trei luni evaluarea nevoilor individuale, în lunile: martie, iunie, septembrie și decembrie. Pe baza evaluării, 
s-au întocmit Planurile Individuale de Intervenție, pe baza cărora s-au desfășurat activități și s-au furnizat 
terapii și servicii. 
Activităţile şi serviciile planificate şi realizate au fost: asistenţă socială, asistenţă şi suport specializat în 
vederea reabilitării şi reintegrării sociale,  asistenţă medicală şi recuperare, terapii de relaxare, îngrijire 
personală, educare şi formare, activităţi educative şi din aria terapiilor de expresie, participare la activităţi 
recreative şi culturale în cadrul comunităţii, educare pentru integrare/reintegrare socială, facilitare acces pe 



piaţa muncii şi sprijin pentru menţinerea locului de muncă, consiliere psihologică, kinetoterapie, fizioterapie, 
acte de caritate(ajutor material şi financiar), acordare două mese pe zi, transport. 

 
Centrul de zi “Împreună” 
Centrul de zi “Împreună” a împlinit 21 ani de activitate şi a deservit 82 de adulţi cu dizabilităţi intelectuale in 
2018. Activităţile s-au împărţit în ateliere lucrative pentru dezvoltarea abilităţilor de muncă, în ateliere 
nelucrative în care  s-au desfășurat  activități de artterapie, terapie prin muzică, terapie prin mișcare și 
dans, ludoterapie, activități educaționale, suport emoțional religios, abilități de viață independentă 
(comunicare, autogospodărire, autoservire),  ieșiri în comunitate, plimbări în aer liber  dar şi activităţi de 
recuperare medicală prin Fiziokinetoterapie, desfăşurate în cabinetul înfiinţat în incinta centrului.Totodată, 
cei de la Centrul “Împreună” sunt responsabili de Grădina Terapeutică “Pentru Voi” şi de găzduirea 
evenimentelor interne de timp liber, precum Carnavalul Florilor de Mai sau cel al Toamnei. 
 
Centrul de zi “Ladislau Tacsi” 
Centrul de zi “Ladislau Tacsi” este primul centru de zi pentru adulţii cu dizabilităţi intelectuale severe şi 
comportament provocator din România, înfiinţat în anul 2007. În cursul anului 2018, Centrul Ladislau Tacsi 
a sărbătorit 11 ani de activitate. 53 de persoane cu dizabilităţi intelectuale profunde au beneficiat în 2018 de 
serviciile oferite de acest centru. Beneficiarii au fost repartizaţi în patru grupe de activităţi care se 
focalizează pe o gamă diversă de obiective specifice centrate pe persoană, vizând terapii ocupaţionale, 
terapii de expresie grafică şi plastică, terapie prin muzică, terapie prin dans, ludoterapie, stimulare 
senzorială şi relaxare, abilităţi de viaţă independentă (comunicare, autogospodărire, autoservire). 
 
Centrul de zi “Orizonturi Noi” 
Centrul de zi “Orizonturi Noi” a furnizat servicii sociale comunitare pentru un număr de 39  de beneficiari.  În 
cursul anului 2018, Centrul de zi “Orizonturi Noi” a sărbătorit 6 ani de activitate. În acest centru se 
desfăşoară activităţi cu profil ocupaţional, care includ activităţi lucrative în grupă, consiliere şi orientare 
profesională şi sprijin pentru angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.  
 
Rezultate obținute: 
 
173 pesoane cu dizabilitati au beneficiat de următoarele activitati/ servicii/ terapii:  

Nr 
crt Activităţi / servicii / terapii 

Număr beneficiari 
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec 

1 Informare 144 143 147 141 141 142 147 135 147 151 151 146 

2 Intervenţie psihologica 93 94 102 96 105 92 110 83 101 100 101 80 

3 
Educatie extracuriculara   
(educatie pentru sanatate, 
comunicare alternativa si altele) 

140 136 124 - - - - - - - - - 

4 Activitati educationale - - - 126 125 125 127 115 124 133 129 129 

5 Psihomotricitate 123 114 106 89 70 59 47 59 45 64 66 59 

6 Orientare vocationala 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0 

7 
Facilitare acces la servicii de 
formare profesionala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Facilitare acces pe piata muncii 9 19 11 2 1 5 0 0 1 4 1 2 

9 Sprijin pentru mentinerea locului 
de munca 

23 22 27 27 26 24 24 24 24 25 24 24 



 
 
 
 
 
 
 

 

10 
Facilitare acces la servicii din 
comunitate: medicale, asistenta 
sociala 

23 29 31 - - - - - - - - - 

11 Sprijin pentru viata in comunitate - - - 159 157 152 153 139 150 163 159 163 

12 
Consiliere si sprijin pentru familie 
(inclusiv consiliere juridica) 155 154 158 - - - - - - - - - 

13 Deprinderi de autoservire 138 137 130 - - - - - - - - - 

14 Suport emoţional-religios 130 111 124 129 102 103 110 99 102 115 111 127 

15 
Participare la activitati recreative 
si culturale in cadrul comunitatii 21 49 106 99 144 140 75 0 115 91 25 142 

16 Acte de caritate: ajutor material 
şi financiar 150 2 120 - - - - - - - - - 

17 Terapie ocupationala 138 137 129 134 133 128 130 122 131 142 137 132 

18 Terapie prin miscare si dans 38 53 68 91 108 91 127 98 102 111 110 96 

19 Terapie prin muzica 102 68 99 101 105 109 91 77 92 91 79 108 

20 Art-terapie 92 95 117 99 94 112 121 72 83 113 82 86 

21 Ludoterapie 100 79 81 86 74 82 115 45 64 70 63 42 

22 Terapii de relaxare 45 45 44 46 45 44 66 45 45 48 47 44 

23 Servire hrana 140 139 139 159 140 139 142 132 138 148 145 143 

24 Transport 88 92 85 87 93 87 128 83 87 94 92 91 

25 Fizioterapie 10 6 12 9 8 8 7 5 6 9 13 8 

26 Kinetoterapie 77 70 65 58 67 74 53 63 59 68 66 59 

27 Monitorizare TA, FC, GC 120 112 - - - - - - - - - - 

28 Monitorizarea starii de sanatate 
(monitorizare si ex vizual) 

- - 139 143 140 137 145 131 139 150 145 140 

29 Examen vizual 140 140 - - - - - - - - - - 

30 
Administrare medicatie 32 41 38 37 42 34 62 39 33 44 46 34 

31 Ingrijire pentru realizarea igienei 
personale 

110 109 104 119 121 108 130 96 102 116 114 110 

32 Consultatii si prescriere tratament 45 59 87 53 43 52 74 36 40 58 91 72 

33 Evaluare / reevaluare periodica, 
intocmire Fise de evaluare / 
reevaluare  

0 0 160 0 0 153 1 2 154 9 1 162 

34 Intocmire Plan individualizat de 
interventie 155 0 5 158 0 3 153 2 2 162 0 2 

35 Analiza multidisciplinara a 
situatiei beneficiarilor 20 18 15 11 12 11 10 10 7 12 6 7 



Servicii rezidenţiale: Locuinţe protejate “ şi Centru „Respiro” 
 
În perioada 1 ianuarie 2018-28 februarie 2018, 22 de persoane cu dizabilităţi intelectuale au beneficiat de  
locuinţele protejate “Pentru Voi”. Locuinţele DINA, OVIDIU şi CRISTIAN sunt locuinţe maxim protejate, în 
cadrul cărora se oferă îngrijire, găzduire de tip familial în sistem maxim protejat, precum şi asistenţă şi 
sprijin pentru o viaţă decentă, autonomă şi activă şi pentru participarea, în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
cetăţeni, la viaţa comunităţii, supraveghere permanentă pentru 15 adulţi cu dizabilităţi severe şi dizabilităţi 
accentuate însoţite de tulburări de comportament. La locuinţele moderat protejate LAURA şi DORA, 
Fundaţia “Pentru Voi” oferă găzduire de tip familial în sistem moderat protejat, precum şi asistenţă şi 
sprijin pentru o viaţă decentă, autonomă şi activă,  servicii de acompaniament social, consiliere, sprijin 
pentru integrare socială pentru 7 adulţi cu dizabilitate intelectuală accentuată. 

 
În perioada ianuarie-decembrie 2018 s-au oferit servicii de tip locuinţă protejată pe perioadă scurtă pentru 5 
persoane, pentru a răspunde situaţiilor de criză, problemelor grave cu care s-au confruntat temporar 
familiile respective. 
În 01.03.2018 a fost înfiinţată Locuinţa protejată “DINU” pentru care a fost eliberată licenţa de funcţionare 
provizorie nr. D 522 din data de 26.04.2018. 
 
În anul 2018, în cadrul locuinţelor protejate au fost furnizate servicii de asistenţă socială pentru adulţi cu 
dizabilităţi intelectuale, după cum urmează: 

 
 Locuinţa  

Cristian 
Locuinţa 
Ovidiu 

Locuinţa 
Dina 

Locuinţa 
Laura 

Locuinţa 
Dora 

Locuinţa 
Dinu 

Total 

Ianuarie 5 4 6 3 4 - 22 
Februarie 5 4 6 3 4 - 22 
Martie 5 4 6 3 4 5 27 
Aprilie 5 4 6 3 4 5 27 
Mai 6 4 5 3 4 5 27 
Iunie 6 4 5 3 4 5 27 
Iulie 6 4 5 3 4 5 27 
August  6 4 5 3 4 5 27 
Septembrie 6 4 5 3 4 5 27 
Octombrie 6 4 5 3 4 5 27 
Noiembrie 6 4 5 3 4 5 27 
Decembrie 6 4 5 3 4 5 27 
 
Centrul Respiro a funcţionat în perioada ianuarie-februarie 2018, fiind desfiinţat la 28 februarie 2018. 
 
Activităţile şi serviciile realizate în cadrul Centrului Respiro, in lunile ianuarie și februarie 2018, au fost: 
asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării şi reintegrării sociale, asistenţă medicală, îngrijire 
personală, facilitarea integrării persoanelor cu dizabilităţi în comunitate.  Acestea s-au desfăşurat conform 
Planurilor Individuale de Intervenţie. 



Pedagogii au asigurat beneficiarilor suportul necesar pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice,  
au sprijinit beneficiarii la pregătirea şi prepararea mesei. De asemenea, au ajutat beneficiarii la efectuarea 
curăţeniei. S-au oferit servicii de consiliere psihologică beneficiarilor în vederea menţinerii unei stabilităţi 
emoţionale şi evitării conflictelor din locuinţă. 
 

Nr 
crt 

Activităţi / servicii / 
terapii 

Număr 
beneficiari 
Ian Feb 

1 Activităţi de informare 5 4 
2 Consiliere psihologică  4 4 

3 
Activităţi recreative şi 
de socializare  5 5 

4 
Activitati 
sportive/competitii/conc
ursuri 

0 0 

5 
Activităţi spirituale şi 
religioase 

0 0 

6 
Monitorizarea stării de 
sănătate 

5 5 

7 Activităţi de îmbrăcare 5 5 
8 Hrănire 5 5 

9 
Utilizarea aparaturii 
electrocasnice 5 5 

10 
Realizarea şi 
mentinerea curăţeniei 5 5 

11 Igiena hainelor 5 5 
12 Igienea personală 5 5 

13 
Comunicare alternativa 
si augumentativa, etc. 5 5 

14 

Sprijin în accesarea 
serviciilor în comunitate 
(medicale, asistentă 
socială) 

2 3 

15 
Sprijin pentru 
menţinerea locului de 
muncă 

5 5 

16 Cumpărături 5 5 
17 Educaţie extracuriculară 5 5 
18 Acte de caritate: ajutor 

material şi financiar 0 0 

19 Evaluare/ reevaluare 
(FER) 5 0 

20 Intocmire plan 
individual de interventie 5 0 

 

 
UNITĂȚI PROTEJATE 
 

În cadrul Fundaţiei Pentru Voi au funcţionat 2 unităţi protejate autorizate de ANPD „Pentru Voi” şi 
„Pentru Voi Advertising”. În aceste 2 unităţi protejate  erau angajate la începutul anului  2018 un număr de 8 
persoane cu dizabilităţi intelectuale. Modificările legislative apărute ca urmare a OUG 60 privind modificarea 
și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, au 



avut repercursiuni grave asupra activității unităților protejate. Astfel, la sfarsitul anului 2018, cele 2 unități 
protejate au fost desființate.  

 
În anul 2018 am reușit să angajăm pe piața liberă a muncii 2 persoane cu dizabilități intelectuale. 
 
Am participat la târguri şi evenimente de promovare:  
 

- 6 târguri de Primăvară  
- 1  târg de Paşti  
- 5 târguri de sărbători de iarnă  

 
Cifra de afaceri: 39 346 EUR  euro.  

 
 
CABINET MEDICAL 

 
Cabinetul medical care funcționează în structura Fundației Pentru Voi este reavizat în specialitățile 
Psihiatrie și Balneofizioterapie și recuperare medicală, prin Certificatul nr. 1322 din 19.10.2017 eliberat de 
Colegiul Medicilor din Romania, Consiliul Județean Timiș. 
            Numarul total de beneficiari ai Fundației Pentru Voi, care au frecventat cele 3 centre de zi și 
locuințele protejate și care au fost monitorizați din punct de vedere a stării de sănătate prin Cabinetul 
medical al Fundației Pentru Voi, în anul 2018, a fost de 172 . 
   În anul 2018, au fost efectuate, prin Cabinetul medical din cadrul Fundației Pentru Voi, un număr de 1209 
consultații si tratamente medicale, care au vizat afecțiunile prezente ale beneficiarilor, cu simptomatologie 
acută sau alte afecțiuni cronice sau acute intercurente. 
Tratamentele medicale au constat în: 

 administrarea de medicație de intervenție în afecțiuni cronice sau acute intercurente; 
 eliberarea de medicație în vederea completării medicației recomandate și administrării în 

centru sau la locuința protejată, ptr afecțiuni cronice sau acute; 
 efectuarea de tratamente medicale conform recomandărilor medicale de specialitate, spre ex. 

administrarea de insulină la beneficiar cu Diabet zaharat tip I; efectuarea de tratamente externe 
în situații de accidentari sau pentru diverse leziuni dermatologice sau de mică chirurgie.    

Consultațiile și tratamentele au fost efectuate de către 3 medici de specialitate: medicină de familie (cu 
prezență zilnică la Fundație), psihiatrie (cu prezență bisăptămanală) și balneofizioterapie și recuperare 
medicală (cu prezența bisăptămanală). 
În anul 2018 s-a menținut legătura cu un număr de 6 medici psihiatri în vederea armonizării observațiilor 
legate de simptomatologia acută sau cronică pe care o prezintă unii beneficiari și pentru asigurarea unui 
tratament medicamentos de specialitate optim. 
Prin Cabinetul medical din cadrul Fundației Pentru Voi se efectuează  de către fiziokinetoterapeut, 
tratamente medicale fiziokinetoterapice, la recomandarea medicului de specialitate BFzkt și Recuperare 
medicală. 
În anul 2018 s-au efectuat astfel de tratamente medicale la un număr total de 146 de beneficari , scopul 
acestora fiind păstrarea autonomiei în mișcare, ameliorarea simptomatologiei afectării neurologice sau 
fizice, iar corelat cu regimul alimentar au vizat și scăderea ponderală. Fizioterapie s-a efectuat predominant 
în fenomene acute, dureroase. 
În anul 2018 s-au centralizat un număr de 320 de examene de specialitate la care au mers beneficiarii din 
locuintele protejate. Lunar, un numar mediu de 13 beneficiari au beneficiat de examene de specialitate 



 
 
AUTOREPREZENTARE 
 

În perioada 30 mai–1 iunie 2018, Fundația "Pentru Voi" a fost reprezentată de Luminița Căldăraș, 
autoreprezentant si Dr. Doru Jurchescu, la cel de-al 17-lea Congres Mondial organizat de Inclusion 
International, la Birmingham, Marea Britanie. Evenimentul a adunat 1000 de participanți, dintre care 400 de 
autoreprezentanți, din 71 de țări. Tema Congresului a fost “Învață, inspiră, condu!”. Luminița, reprezentând 
persoanele cu dizabilități intelectuale din Romania, a sustinut o prezentare cu tema “Unde mergem de aici? 
Oriunde dorim.” 

În 19 septembrie 2018, beneficiara Gendelon Gianina a participat la Grupul Local de Lucru la 
nivelul Municipiului Timișoara pentru incluziunea cetățenilor romi, la Direcția de Asistență Socială. 

 
 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
Fundaţia  „Pentru Voi” a acordat sprijin financiar şi material beneficiarilor şi familiilor acestora, în 

anul 2018, după cum urmează: sprijin financiar (2 beneficiari), sprijin material constând în produse pentru 
amenajarea locuinţei (2 beneficiari), îmbrăcăminte şi încălțăminte (173 de beneficiari), produse de igienă şi 
curăţenie (173 de beneficiari)  şi produse alimentare (173 de beneficiari).   
 
ACTIVITĂȚI CULTURALE, SPORTIVE ȘI DE LOISIR 
 

KARATE 
 

În data de 28 martie s-a desfășurat un antrenament de fitness pentru beneficiarii celor trei centre de zi, la 
finalul  Programului de exerciții fizice de fitness, cu durata de 8 săptămâni din cadrul proiectului "Sportul 
modelează viețile persoanelor cu dizabilități intelectuale" derulat de Fundația Special Olympics Romania, 
cu finanțare Servier Pharma, implementat la Fundatia "Pentru Voi". Doamna Roxana Ossian, director 
programe în cadrul Fundatiei Special Olympics Romania, a asistat la antrenament.  
În perioada 9-11 mai 2018, 3 beneficiare din centrele de zi au participat la  European Senior Karate 
Championship, organizat la Novi Sad, Serbia. Două dintre sportive au obținut locurile 5 (Ghereben Ghizela), 
respectiv 6 (Gendelon Gianina). 
În 26 mai 2018 echipa de karate „Pentru Voi” a participat la Campionatul Național de Para Karate, organizat 
la Sala Olimpia din Timișoara, in cadrul Memorialului “Dan Olaru”. Au urcat pe podium premianții cu aur: 
Maria Martinec, Ghizela Ghereben, Gianina Gendelon, iar argintul a fost câștigat de celilalti 2 membri 
Adrian Gabrian și Luminița Căldăraș.   
În 18 august echipa de karate "Pentru Voi" a obținut din nou rezultate remarcabile la Cupa Romaniei 
parakarate Cluj: locul I  Gendelon Gianina si Martinec Maria, locul 2 Ghereben Ghizela si Căldăraș 
Luminița. 
În 23 septembrie echipa de karate a participat la International sports games for persons with disabilities , la 
Belgrad, câștigând 1 medalie de aur, 2 medalii de argint și 1 medalie de bronz.  
Cinci sportivi din echipa de karate "Pentru Voi" au participat în data de 29 septembrie la Campionatul 
Național de Chambara de la București și toti au câștigat locul I (Ghereben Ghizela, Gendelon Gianina, 
Martinec Maria, Căldăraș Luminița și Gabrian Adrian). 
În perioada 4-10 noiembrie 2018, două beneficiare din echipa de karate au participat la Campionatul 
Mondial de Karate la Madrid, Spania, dar nu au reușit să urce pe podium. 



 
 

Jocuri Special Olympics 
 
În perioada 25-27 mai delegaţia Fundaţiei „Pentru Voi” a făcut din nou performanţă la Jocurile 

Special Olympics România, ediţia 2018, la Târgoviște. Cele patru persoane cu dizabilităţi intelectuale, 
beneficiare ale serviciilor sociale oferite de fundaţia noastră, au venit acasă cu aur, argint şi bronz la 
competițiile de atletism, înot, bocce și baschet, medalii obţinute la cel mai mare eveniment sportiv pentru 
persoanele cu dizabilităţi intelectuale din România, cu peste 300 de participanți. Onea Albinel a obținut 
medalia de bronz la baschet și locul 5 la atletism, Lorik Francisc a obținut medalii de aur în probele de 
baschet și atletism, Fried Margareta a luat medalia de argint la atletism și de bronz pentru baschet, iar 
Szirak Kristina a fost premiată cu medalia de bronz la baschet și s-a clasat pe locul 6 în proba de atletism. 

   
 
 
Activități de socializare, culturale și recreative 
 

În anul 2018 au fost organizate 5 evenimente de socializare, culturale și recreative, în cadrul centrelor de zi 
ale Fundației: 
În luna februarie, dedicată iubirii și prieteniei, la Centrul de zi “Ladislau Tacsi” beneficiarii au confecționat 
decoruri specifice, au învățat despre relații și au sărbătorit cu bucurie Dragobetele, iar în data de 26 
februarie au participat la o petrecere cu această temă. 
În 21 mai la centrele de zi "Împreună" și "Orizonturi Noi" s-a desfășurat Carnavalul Florilor de Mai, cu flori, 
culoare, veselie, dans și bucuria de a fi împreună. 
În data de 25 iunie a fost organizată o serbare câmpenească, devenită tradiție în cadrul organizației 
noastre, cu ocazia sărbătorii Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul (sau Sânzienele), declarată și Ziua Iei, 
pentru a celebra portul popular românesc. La eveniment au participat beneficiarii din toate cele 3 centre de 
zi ale Fundației. 
În data de 26 octombrie 2018 s-a organizat o activitate recreativă și de socializare pentru beneficiarii 
centrelor de zi „Împreună” și "Orizonturi Noi" – „Carnavalul Toamnei”. 
În data de 14 decembrie, în toate cele 3 centre de zi ale Fundației au fost organizate petreceri de Crăciun, 
cu colinde în jurul bradului, dar și cu invitați care au antrenat beneficiarii la cântat și dansat, cu momente 
surpriză. 
 
 
Excursii 
 
Pe parcursul anului 2018, a fost organizată o excursie pentru beneficiarii centrului de zi „Ladislau Tacsi”, la 
Manastirea Sf Gheorghe, Feredeu, Șiria; au participat 67 de persoane, beneficiari și însoțitori.  
 
Tabere 
 
S-au desfăşurat două tabere de dezvoltare personală, în perioadele 9-14 iulie şi 16-21 iulie, la care au 
participat in total 74 de adulti cu dizabilitati intelectuale din toate cele 3 centre de zi ale Fundației „Pentru 
Voi”. Ambele tabere au avut ca locaţie Sasca Montană, în judeţul Caraş Severin. 

 
 



Serviciul  de sprijin in comunitate a sprijinit  în anul 2018 un numar de 19 persoane cu dizabilități 
intelectuale, care nu beneficiază de servicii sociale din partea Fundației. 
Sprijinul a constat în: 
1) consiliere  - beneficiarii au pastrat legatura cu asistentul social, au  fost consiliati la nevoie 
2) asistenta medicala - la cabinetul medical  al Fundației 
3) sprijin: transport și acompaniament social, în accesarea diferitelor servicii comunitare :  

a) servicii medicale  

b) servicii publice : ridicarea cupoanelor de indemnizatie si a biletele gratuite de tren etc. 

4) Acte de caritate – au primit pachete cu produse de igienă personală, pachete cu produse de curățenie, 
pachete cu produse alimentare și dulciuri de  Paște si Crăciun. 

 
 
 
FUNDAŢIA PENTRU VOI – TUTORE   
 
Fundaţia are calitatea de tutore pentru 6 persoane cu dizabilităţi intelectuale. În această calitate, am 
administrat bunurile şi veniturile curente, am asigurat evidenţa cheltuielilor pentru cei 6 beneficiari, păstrând 
legătura  cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Timişoara, de la care am solicitat autorizarea 
operaţiunilor financiare cand a fost cazul. Fundaţia a asigurat  servicii sociale  în funcţie de nevoile 
fiecăruia,  pentru cele 6 persoane cu dizabilităţi intelectuale, astfel: 
 - în cadrul centrelor de zi, unde au luat parte la activităţile desfăşurate: evaluare şi elaborare plan de 
intervenţie, informare, îngrijire personală (activităţi de bază şi instrumentale), consiliere psihologică, socială 
şi juridică, supraveghere, terapii de integrare /reintegrare socială, terapie ocupaţională, asistenţă medicală, 
kinetoterapie, fizioterapie, gimnastică medicală, masaj, educare pentru activităţi de viaţă independentă, 
educare pentru integrare/reintegrare socială, suport emoţional şi religios, acordare  2 mese pe zi, transport, 
menaj. 
-  în cadrul  locuinţelor protejate, unde li s-a oferit cazare pe perioadă nedeterminată, au beneficiat de sprijin 
pentru toate activităţile zilnice: îngrijire personală, evaluare şi elaborare plan de intervenţie, consiliere 
psihologică, supraveghere permanentă, dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, socializare, 
monitorizarea stării de sănătate, promovarea unui stil de viaţă sănătos, facilitarea accesului la serviciile 
medicale existente în comunitate, participarea la activităţile desfăşurate în comunitate (activităţi culturale, 
activităţi sportive, etc.), suport emoţional şi religios, facilitarea accesului la serviciile din comunitate: 
(magazine, transport, bănci, etc.), preparare şi servire hrană. 
Starea de sanatate a fost monitorizata pe tot parcursul anului 2018, medicaţia s-a administrat la centru şi la 
locuinţa protejată zilnic, sub supravegherea pedagogilor, conform fişei de medicaţie săptămânală, au umat 
program de kinetoterapie, precum şi regim alimentar normo/hipocaloric 
 
 
CAMPANII DE INFORMARE ȘI CREȘTEREA CONȘTIENTIZĂRII 

Pe parcursul anului 2018, Fundația „Pentru Voi” a organizat 3 evenimente de conștientizare: 

În data de 21 martie, Fundaţia „Pentru Voi” a marcat, ca în fiecare an, Ziua Mondială a Sindromului Down, 
sărbătorind diversitatea sub sloganul "Sindromul Down nu ne definește!". Beneficiarii noștri au pregătit 
decorațiuni pe aceasta temă, au purtat îmbrăcăminte viu colorată, diversificată, în spirit de solidaritate cu 
colegii lor cu Sindrom Down, pentru care au fost organizate petreceri în fiecare centru. În cadrul 



programului „Sportul modelează viețile persoanelor cu dizabilități intelectuale”, în săptămâna 19-23 martie, 
participanții au purtat sosete colorate, alăturându-ne Campaniei Socksy pentru Ziua Internationala a 
Persoanelor cu Sindrom Down. 

În 2 aprilie 2018, cu ocazia Zilei Internaționale de conștientizare a autismului, Fundația „Pentru Voi” şi 
Federaţia Incluziune Romania au desfăşurat acţiunea: "Nu uitați adulții cu autism!". În cadrul acestei 
campanii, ca reprezentanți ai părinţilor care au copii cu autism, ajunşi la vârsta maturităţii, am promovat 
mesajul unei mame singure, cu probleme grave de sănătate, care i-a scris o scrisoare doamnei Prim 
Ministru Viorica Dăncilă. Misiunea noastră a fost să înmânăm această scrisoare doamnei Prefect de Timiș, 
Eva Georgeta Andreaş şi să discutăm cu Domnia Sa situaţia disperată a persoanelor adulte cu autism şi a 
familiilor lor, o categorie vulnerabilă, extrem de defavorizată. În data de 4 aprilie, aceeaşi scrisoare a fost 
înmânată doamnei Prim Ministru de către preşedinta Federaţiei Incluziune Romania, doamna Emanuela 
Leampăr, în cadrul unei întâlniri organizate la Guvern. 

Fundația "Pentru Voi" a marcat "Ziua Vieții Independente", în 15 mai, printr-o expoziție cu vânzare 
organizată în Piața Unirii din Timișoara, arătând că beneficiarii noștri vor să trăiască independent, să 
lucreze, să fie incluși în societate, iar produsele minunate pe care le fac cu dibăcie în centrele de zi sunt un 
exemplu că pot.  

 

FUNDRASING 

 
Pentru a asigura continuitatea serviciilor sociale pentru cei aproape 200 de beneficiari ai săi, Fundaţia 
“Pentru Voi” a derulat în anul 2018, două campanii de strângere de fonduri: campania de redirecţionare a 2 
% din impozitul pe venit corespunzător anului fiscal 2017 şi  campania de sponsorizare cu 20 % din 
impozitul pe profit al companiilor, respectiv cu 20% din impozitul pe venitul microîntreprinderilor, astfel; 
Suma totală colectată din redirecţionarea a 2 % din impozitul pe venit în anul 2018 este 61 492 EUR. 
 

Suma totală a sponsorizărilor în bani și bunuri în anul 2018 este 110 338 EUR.  
 
 

 
Investitii 2018 RON  EUR 
Total investitii 2018 25 447 5468 

 
 

 
  
VOLUNTARIAT 

 
Pe tot parcursul anului ne-am bucurat de sprijinul a 4 părinți voluntari, care s-au implicat în activitățile celor 
3 centre de zi. 
Fundația „Pentru Voi” a marcat Săptămâna Naţională a Voluntariatului. Astfel, în data de 20 mai, beneficiari 
ai celor trei centre de zi au participat la activitatea recreativă „Meciul prieteniei”, la Clubul Helios din 



Timișoara, împreună cu voluntari din programul de mentorat „Un prieten pentru tine” și fotbaliști de la 
echipa AS Seceani.   

 
În data de 10 noiembrie, un grup de angajați ai companiei Ursus Breweries din Timișoara, împreună cu 
personal din cadrul  Fundației "Pentru Voi", au participat  la acțiuni de voluntariat, amenajând spațiile verzi 
din exteriorul centrelor de zi „Ladislau Tacsi” și  „Orizonturi Noi”. Tot în cadrul acestei acțiuni a fost renovat 
exteriorul Locuinței Maxim Protejate „Cristian”.  
 
EVENIMENTE / VIZITE 
 
În data de 22 ianuarie, un grup de 24 elevi şi profesori de la şcoala Ferolles din Franţa a vizitat centrele de 
zi ale Fundaţiei. Tinerii au dorit să cunoască  sistemul social focusat pe îngrijirea persoanelor cu dizabilități 
intelectuale, serviciile pe care Fundația Pentru Voi le oferă, să întâlnească beneficiarii acestor servicii și au 
fost interesați să le împărtășim din experiența noastră în domeniul angajării în muncă.  
În data de 17 februarie 2018, Camera Notarilor Publici Timișoara a organizat  “Balul Caritabil editia a IV-a”, 
în sprijinul celor 200 de persoane cu dizabilităţi, beneficiare ale  Fundaţiei “Pentru Voi”.  
În data de 17 martie ne-au vizitat domnul Eduard Lambert, Președintele Camerei Notarilor Publici Timișoara 
și doamna Otilia Cristescu, Director.  
Doamna Roxana Ossian, director programe în cadrul Fundației Special Olympics Romania a vizitat 
Fundația "Pentru Voi" în 28 martie și a asistat la antrenamentul de fitness din cadrul proiectului implementat 
în centrele noastre "Sportul modelează viețile persoanelor cu dizabilități intelectuale". Acest proiect a fost 
derulat de Fundația Special Olympics Romania cu finanțare Servier Pharma. 
În 26 septembrie, membrii Clubului Rotary au fost în vizită la Fundația „Pentru Voi” și au discutat despre 
proiectele importante puse în practică în acest an, dar și despre acțiunile ce vor fi desfășurate pe viitor.  
În 19 octombrie am primit cu bucurie vizita prietenilor olandezi, împreună cu care am pus bazele Fundațiiei 
"Pentru Voi". Au vizitat toate cele 3 centre de zi și au fost primiți cu bucurie de beneficiarii noștri.  
În data de 19 noiembrie, un grup de 6 studenți de la Universitatea de Vest Timișoara - Facultatea de 
Asistență Socială și 5 tineri din centre de plasament din județul Timiș au vizitat centrul de zi “Împreună” și 
au făcut voluntariat. 
De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, în 3 decembrie, am avut bucuria de a-l avea ca 
oaspete la centrele de zi ale Fundatiei "Pentru Voi" pe Înalt  Preasfințitul  Părinte Ioan, Mitropolitul 
Banatului. IPS a adus daruri pentru beneficiarii centrelor noastre, a vizitat toate cele 3 centre de zi, a 
discutat cu persoanele cu dizabilități și a ramas profund impresionat, atât de dificultățile cu care ne 
confruntăm, cât și de realizările de până acum.  
În data de 6 decembrie, studenți ai Facultatii de Asistență Socială din cadrul Universității de Vest Timișoara 
au vizitat  Centrul de zi "Împreună". 
 
 
 
RESURSE UMANE 
 
Fundatia „Pentru Voi” a avut la începutul anului 2018, 75 de angajaţi, dintre care 9 angajați – persoane cu 
dizabilități. La 31 decembrie 2018 erau 74 angajaţi, dintre care 9 angajați – persoane cu dizabilități.   
 
În cursul anului 2018, s-au inregistrat 22 de sesiuni de formare profesională, dintre care 20 de instruiri 
interne cu formatori ai organizaţiei şi două participări la cursuri furnizate de alte organizații.  
 



PROIECTE 
În perioada 14-23 septembrie, Fundația „Pentru Voi” a fost partener în proiectul „Memoriile cetăţii”, al 
Asociaţiei Timișoara Capitală Culturală  Europeană. Au fost organizate zilnic, în această perioadă, ateliere 
de creație, momente muzicale (Trupa Vest, Fanfara Brigazii 18 Cercetare si Supraveghere "Decebal", 
Școala de Circ Imi), demonstrație de karate, kangoo jump, momente de jonglerii cu foc. Beneficiarii au 
decorat modulul reprezentativ, cu picturi și imagini, dar și cu alte produse ale activității lor în cadrul centrelor 
de zi și au interacționat cu membrii comunității, care au avut, astfel, oprtunitatea să îi cunoască mai bine.  
 
RECUNOAȘTERI ȘI APRECIERI 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale a organizat în perioada 6 noiembrie–7 decembrie 2018 un concurs 
dedicat furnizorilor publici și privați de servicii sociale din România, în contextul anului aniversar al 
Centenarului Marii Uniri. Concursul „100 de exemple de bune practici în serviciile sociale din România” s-a 
adresat furnizorilor de servicii sociale publici și privați care au înființat și dezvoltat servicii sociale, 
considerate modele de bună practică în domeniul în care activează și care au reușit cu profesionalism, 
responsabilitate și tenacitate să îmbunătățească calitatea serviciilor sociale oferite. Fundația “Pentru Voi” a 
fost singurul furnizor de servicii sociale din județul Timiș, pe lista celor 100 de câștigători ai acestui concurs, 
toate cele 3 servicii sociale înscrise în concurs, respectiv Centrul de zi  „Ladislau Tacsi”, Centrul de zi 
„Împreună” și Locuința Protejată „Cristian” fiind premiate. 
 
FINANŢATORI 

 Primăria Municipiului Timişoara - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara 
 Primăria Comunei Giroc 
 Asociaţia Timișoara Capitală Culturală  Europeană 

 
SPONSORI 

 Rotary Club Timișoara 
 Medici’s 
 Donatori individuali 

COLABORATORI  
 Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara 
 Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
 Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş  
 Rotary Timișoara  
 Inclusion Europe  
 Filarmonica Banatul din Timişoara  
  Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara, Facultatea de Stomatologie  
 Tree Web Solutions S.R.L. 

 
PARTENERI MEDIA  

 TVR Timişoara  
 Ziua de Vest 
 Radio Timișoara 
 Digi24 Timişoara 
 



 
 
 

Implică-te!  Cum poți să AJUȚI? 
 
Persoană fizica 

 Redirecționează  3,5% din imozitul pe venit! 
 Fa o donatie in CONT : RO08INGB 0002 0011 3864 8910! 
 Fii voluntarul nostru! 

 
Persoană juridică 

 Sponsorizează cu 20% din impozitul pe venit/profit! 
 Angajează persoane cu dizabilități! 

 
Comandă : 

 produse create în atelierele fundației, de către beneficiarii noștri: fețe de masă tradiționale, 
decorațiuni etc. 

 tipărituri în cadrul atelierului de Copy Center! 
 

 
 
 

 



Venituri FUNDATIA PENTRU VOI 2018 RON EUR
resurse de la buget 3,350,952 720,093
venituri din sponsorizari 799,950 171,903
alte venituri activitate nonprofit 330,926 71,113
venituri din activitate economica 208,833 44,877
ajutoare si imprumuturi nerambursabile 10,583 2,274

TOTAL 4,701,244 1,010,260
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CHELTUIELI 2018 RON EUR
Cheltuieli privind stocurile 788,160 169,369
Cheltuieli cu personalul 3,151,367 677,204
Alte cheltuieli de exploatare 32,192 6,918
Cheltuieli cu serviciile executate de terti 445,560 95,747
Cheltuieli cu amortizarile 256,697 55,162
Cheltuieli cu alte impozite si taxe 143,335 30,802
Cheltuieli financiare 27 6
TOTAL 4,817,338 1,035,207
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CONT DE REZULTAT 2018 RON EUR
Venituri din activitatile fara scop patrimonial 4,492,411 965,383
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial 4,118,580 885,050
Excedent din activitati fara scop patrimonial 373,831 80,333
Venituri din activitatile economice 208,833 44,877
Cheltuieli privind activitatile economice 698,758 150,158
Profitdin activitatile economice -489,925 -105,281
Venituri totale 4,701,244 1,010,260
Cheltuieli totale 4,817,338 1,035,207
Deficit/pierdere 2018 -116,094 -24,948

INDICATORI DIN BILANT  2018 RON EUR
Active imobilizate - total 3,217,657 691,449
Active circulante - total 2,064,814 443,712
Cheltuilei in avans 13,268 2,851
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 137,831 29,619
Active circulante nete 1,887,184 405,541
Venituri in avans 504,016 108,309
Rezultat reportat 3,910,309 840,294
Deficit/pierdere  2018 116,094 24,948
Capital 78 17
Rezerve din reevaluare 845,413 181,673
Rezerve 14,186 3,048
Capitaluri proprii -total 4,653,892 1,000,084
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