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SERVICII SOCIALE 
 

În anul 2020, Fundaţia „Pentru Voi" a oferit servicii sociale pentru 176 de adulți cu dizabilități 
intelectuale, având la bază valorile fundamentale ale egalității drepturilor și incluziunii sociale. 

Fundatia Pentru Voi este acreditată ca furnizor de servicii sociale conform Certificatului de 
Acreditare seria AF nr.001232 din data de 23.06.2014 și are  9 servicii licențiate: 3 centre de zi și 6 locuințe 
protejate. 
 
Finanțare publică servicii sociale: 
 
Servicii subvenţionate 
 
În baza Convenţiei provizorii de acordare a serviciilor de asistenţă  socială nr. 17737 din data de 
26.11.2019 și a Convenției pentru acordarea de servicii de asistenţă  socială nr. 4552 din data de 
05.03.2020, încheiate între Fundaţia „Pentru Voi” şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, 
s-a acordat subvenţie pe anul 2020, pentru serviciile sociale de tip centre de zi și locuinţe protejate 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 170 de persoane adulte cu 
dizabilităţi intelectuale cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Timişoara. 
 
Servicii contractate  
 
În anul 2020, Primăria Comunei Giroc a contractat servicii sociale de tip „centru de zi” de la Fundaţia 
“Pentru Voi” pentru 2 persoane adulte cu dizabilităţi  intelectuale,  domiciliate  în localitatea Giroc.  
 
CENTRE DE ZI PENTRU ADULȚI CU DIZABILITĂȚI 
 
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 2020, servicii sociale pentru 176 de persoane cu dizabilităţi 
intelectuale. 
Pe parcursul anului au fost admiși 2 beneficiari noi, iar pentru 1 beneficiar a încetat contractul de furnizare 
de servicii.  
 
Pentru toți beneficiarii  a fost efectuată evaluarea nevoilor individuale, în lunile martie, iunie, septembrie și 
decembrie. În urma 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: Informare și consiliere socială, Consiliere psihologică, 
Abilitare și reabilitare (kinetoterapie, fizioterapie, termoterapie, art-terapie, terapie prin muzica, dans teatru, 
stimulare psiho-senzorio-motorie, terapie ocupațională, altele), Deprinderi de viață independentă 
(dezvoltarea/consolidarea aptitudinilor cognitive, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor zilnice, 
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de comunicare, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de mobilitate, 
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autonomie personală/autoîngrijire, dezvoltarea/consolidarea 
deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autogospodarire, 
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de interacțiune, dobândirea independenței economice), Dezvoltarea 
abilităților lucrative/sprijin pentru menținerea locului de muncă, Integrare și participare socială și civică, 
Alimentatie, îngrijire și asistență, Asistență pentru sănătate, Asistență și suport pentru luarea unei decizii.  



 
Centrele de zi au funcționat de luni până vineri,  în perioada ianuarie-12 martie 2020, fiind închise în 1, 2 și 
24 ianuarie, sărbători legale. Ulterior acestei perioade au fost furnizate servicii pentru beneficiarii din 
locuințele protejate, până în luna mai, inclusiv. Din luna iunie s-a reluat furnizarea serviciilor în cadrul 
centrelor de zi, cu implementarea măsurilor de protecție sanitară (adaptarea spațiilor astfel încât să fie 
respectată distanțarea fizică, igiena și dezinfecția mâinilor și a tuturor obiectelor și suprafețelor, purtarea 
măștii, purtarea mănușilor de către personal etc). Programul centrelor a fost același, însă furnizarea 
serviciilor  s-a adaptat nevoilor beneficiarilor: în cadrul locuințelor protejate, în centre, in intervalul 8-13, la 
domiciliul beneficiarilor și in modalități alternative – online.  
 
Persoanele cu dizabilități intelectuale reprezintă un grup cu un grad crescut de vulnerabilitate la Covid-19, 
pe de o parte datorita comorbidităților (hipertensiune arterială, diabet, boli psihice asociate), pe de altă parte 
datorită tulburărilor de comportament generate de capacitatea de înțelegere redusă și de dificultățile de 
comunicare. Schimbarea rutinei și starea de neliniște provocată de necunoscut sunt provocări mari 
îndeosebi pentru persoanele cu autism dar și pentru cele cu dizabilități intelectuale. 
 
În mod evident, acest context  a impus adaptarea modului de oferire a serviciilor de către Fundația ”Pentru 
Voi”.  Prima măsură de protecţie care s-a luat a fost întreruperea acordării serviciilor de tip centre de zi la 
sediile celor 3 centre în timpul stării de urgență şi acordarea acestor servicii doar pentru beneficiarii 
locuinţelor protejate la sediul acestora. Activitățile de tip centru de zi s-au desfășurat în locuințe, a fost 
nevoie să  găsim activităţi noi şi diversificate, care să menţină interesul beneficiarilor. Pedagogii, asistenții 
sociali și psihologii au fost acolo zilnic, pentru a oferi  consiliere şi informare  privind măsurile luate de 
Guvern, transpuse în limbaj ușor de înțeles pentru persoanele cu dizabilități intelectuale. Aceleași informații 
au fost oferite online pentru restul beneficiarilor centrelor de zi prin intermediul grupurilor de WhatsApp și 
Facebook. 
    
Din data de 10 aprilie s-a impus izolarea personalului la locul de muncă pe o perioadă de 14 zile, conform 
măsurilor dispuse de Ordonanța Militară nr. 8 pentru centrele rezidențiale. În toate cele șase locuințe, dintre 
care cinci sunt în apartamente de bloc, a trebuit să gasim un loc unde să doarmă unul, doi, sau trei angajați 
izolați la locul de muncă. Nu a fost deloc ușor, ne-au trebuit paturi, adaptarea la schimbările care s-au 
impus a fost dificilă. Un rol important l-a avut personalul de specialitate, care a fost zilnic în prima linie, cu 
determinare și dăruire. 
Atât beneficiarii locuințelor protejate cât și personalul izolat la locul de muncă au menținut legătura cu 
membrii familiei, prieteni, angajați, prin intermediul tehnologiei: WhatsApp, FaceTime, telefon. 
 
La sediul centrelor, activitățile au fost reluate la finalul stării de urgență, cu respectarea tuturor normelor și 
recomandărilor privind protecția împotriva îmbolnăvirii elaborate de autorități: acțiuni și echipamente de 
protecție sanitară, distanțare fizică, program redus, modalități adaptate de desfașurare a terapiilor.  Au fost 
reevaluate nevoile de sprijin ale beneficiarilor și familiilor acestora și au fost reorganizate în consecință 
resursele și activitățile. Pentru a acoperi nevoile cât mai multor beneficiari, a fost necesară „reinventarea”, 
diversificarea modalităților de furnizare a serviciilor. Una dintre soluțiile identificate a fost deplasarea 
personalului de specialitate din cadrul centrului de zi la domiciliul beneficiarilor. Printre avantajele acestei 
modalități de lucru se numără gradul crescut de flexibilitate, faptul că acoperă o mare parte din serviciile și 
activitățile care pot fi oferite și la sediul centrului, riscul mai scăzut de infecție cu virusul SARS-CoV-2, 
precum și faptul că oferă accesul la servicii beneficiarilor care din motive legate de specificul dizabilității, nu 
ar putea respecta rigorile prezenței la sediul centrului (de ex. persoane care nu pot purta masca sau nu pot 
respecta distanțarea socială). Pe de altă parte, un dezavantaj îl constituie imposibilitatea beneficiarilor de a 



comunica și interacționa cu grupul de colegi. Am ales însă să răspundem și acestei provocări, găsind 
modalități alternative de comunicare și apelând la ajutorul tehnologiei. Desfășurarea unor activități în mediul 
online a adus numeroase satisfacții atât de partea beneficiarilor, cât și a personalului implicat în furnizarea 
serviciilor. Mediul online s-a dovedit foarte eficient pentru a facilita comunicarea cu beneficiarii, interacțiunile 
dintre colegi, sprijinind menținerea relațiilor și contribuind astfel la reducerea riscului de izolare socială. În 
unele cazuri, această modalitate de furnizare a serviciilor nu ar fi fost posibilă fără sprijinul oferit de 
aparținătorii beneficiarilor noștri, confirmând importanța cooperării dintre familie și echipa de specialiști, 
pentru identificarea și implementarea celor mai bune modalități de sprijin a beneficiarilor noștri 
 
 
Rezultate obținute: 
 
În anul 2020, în cadrul centrelor de zi au fost furnizate servicii de asistenţă socială pentru 176 de adulţi cu 
dizabilităţi intelectuale, după cum urmează: 
 
 

 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 
Informare și consiliere 
socială  169 165 165 19 34 77 93 92 103 110 99 84 

Consiliere psihologică 114 119 106 19 13 76 79 94 89 100 82 82 
Abilitare și reabilitare - 
Kinetoterapie  45 50 6 0 0 0 27 0 29 51 26 20 

Abilitare și reabilitare - 
Fizioterapie  4 11 0 0 0 0 2 0 1 2 4 2 

Abilitare și reabilitare - Art-
terapie  14 136 122 26 24 53 67 64 82 86 74 64 

Abilitare și reabilitare - 
Terapie prin muzică și dans 135 142 122 24 24 52 52 62 73 73 70 48 

Abilitare și reabilitare - 
Stimulare psiho-senzorio-
motorie 

49 49 39 8 10 24 34 31 37 37 40 35 

Abilitare și reabilitare - 
Terapie ocupațională 149 145 124 20 23 60 73 75 88 87 78 70 

Abilitare și reabilitare - 
Activitati vocational-
ocupationale 

21 22 15 4 4 7 16 4 4 6 5 0 

Deprinderi de viață 
independentă - Aptitudini 
cognitive 

116 111 103 25 23 53 51 55 59 59 58 44 

Deprinderi de viață 
independentă - Deprinderi 
zilnice de organizare 

114 117 102 26 26 62 72 70 74 76 67 63 

Deprinderi de viață 
independentă - Deprinderi 
de comunicare 

99 98 86 17 17 68 81 82 89 104 95 80 

Deprinderi de viață 
independentă - Deprinderi 
de mobilitate 

8 8 8 3 1 37 5 3 8 4 3 4 

Deprinderi de viață 
independentă - Deprinderi 29 31 30 20 19 29 35 65 40 36 33 30 



de autonomie personala / 
autoingrijire 
Deprinderi de viață 
independentă - Deprinderi 
de menținere a sănătății 
 

61 60 56 22 23 76 94 76 88 102 81 72 

Deprinderi de viață 
independentă - Deprinderi 
de autogospodarire  

102 108 86 25 25 63 73 64 67 69 62 55 

Deprinderi de viață 
independentă - 
Interactiune/ Exersare 
abilitati sociale 

82 82 74 23 22 35 43 53 64 62 60 53 

Deprinderi de viață 
independentă – 
Independență economică  

5 6 3 2 5 5 6 7 7 9 5 4 

Dezvoltarea abilităților 
lucrative, pregătirea pentru 
muncă, angajarea în muncă 
și sprijin pentru menținerea 
locului de muncă  

108 111 99 0 5 32 41 65 66 66 52 42 

Integrare și participare 
socială și civică 147 147 123 27 30 51 67 69 91 86 72 60 

Alimentație 160 150 135 28 27 73 84 78 87 90 83 79 
Îngrijire 112 116 105 13 12 45 46 48 56 59 52 47 
Transport  98 96 85 0 0 14 34 35 51 52 49 39 
Asistență pentru sănătate 119 128 114 27 27 65 80 77 85 88 77 68 

 
 
 
Centrul de zi “Împreună” 
 
Centrul de zi “Împreună” a împlinit 23 de ani de activitate şi a deservit 80 de adulţi cu dizabilităţi 
intelectuale.  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. 
 
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 2020, Centrul Ladislau Tacsi 
a împlinit 13 ani de activitate. 55  de persoane cu dizabilităţi intelectuale profunde au beneficiat 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. 
 
Centrul de zi “Orizonturi Noi” 
 



Centrul de zi “Orizonturi Noi” a furnizat servicii sociale comunitare pentru un număr de 41  de beneficiari.  În 
cursul anului 2020, Centrul de zi “Orizonturi Noi” a împlinit 8 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.  
 
SERVICII REZIDENȚIALE: LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU ADULȚI CU DIZABILITĂȚI 
 
 27 de persoane cu dizabilităţi intelectuale au beneficiat de servicii de tip “locuinţele protejate pentru adulți 
cu dizabilități”.  
Locuinţele DINA, OVIDIU şi CRISTIAN sunt locuinţe maxim protejate pentru adulți cu dizabilități, 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 16 adulţi cu dizabilităţi severe şi dizabilităţi 
accentuate însoţite de tulburări de comportament.  
La locuinţele minim protejate pentru adulți cu dizabilități  LAURA, DORA și DINU, Fundaţia “Pentru Voi” 
oferă găzduire de tip familial în sistem minim protejat.   
 
Activităţile şi serviciile planificate şi realizate au fost:  

• Îngrijire și asistență: sprijin pentru imbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, algerea hainelor adecvate, 
sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat și șters, îngrijirea propriului corp și a părților 
acestuia, igiena eliminărilor etc., sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita 
competenței, pe baza recomandărilor medicului de familie / specialist, sprijin pentru probleme 
specifice de tip cateterizare, tratarea escarelor și altele, sprijin pentru transfer și mobilizare, pentru 
deplasarea în interior / exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru deplasare la 
instituții medicale, unități spitalicești, farmacii etc., sprijin pentru efectuarea analizelor recomandate, 
sprijin pentru prepararea hranei, sprijin pentru menaj, sprijin pentru comunicare;    

• Deprinderi de viață independentă – dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de mobilitate : aplicarea 
de tehnici și exerciții pentru schimbarea poziției corpului, aplicarea de tehnici și exerciții pentru 
mutarea sau manipularea obiectelor, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport; 

• Implicare și participare socială și civică , cunoașterea mediului social, stimularea/invățarea unui 
comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea în activități sportive, culturale, artistice în 
comunitate, participare la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, vizite. 

Pentru toti beneficiari a fost efectuată evaluarea nevoilor individuale, în lunile: martie, septembrie, 
decembrie  iar pentru 2 dintre acestia si in luna aprilie si octombrie.  
Activitătile s-au desfăşurat conform planurilor personale de viitor intocmite in martie pentru 27 beneficiari , 
pentu 1 beneficiar in aprilie, 1 beneficiar in octombrie  iar in decembrie pentru 27 beneficiari. 
 
 În anul 2020, în cadrul locuinţelor protejate au fost furnizate servicii de asistenţă socială pentru adulţi cu 
dizabilităţi intelectuale, după cum urmează: 

Nr crt Activităţi / servicii  Număr beneficiari 



 

 

 
 

 

 
REZULTATELE CONTROALELOR 
 
Lunar, pe tot parcursul anului 2020, locuințele protejate și centrele de zi au fost monitorizate de către DAS 
Timiș, comisia de verificare acordare subvenții, referitor la acordarea serviciilor de asistență socială, cu 
respectarea prevederilor legale, în special a standardelor de calitate. Nu au fost semnalate nereguli.  
 
Centrele de zi Impreuna si Orizonturi Noi au fost monitorizate de catre Agentia Judeteana pentru Plati si 
Inspecție Sociala Timiș in luna octombrie, iar centrul Ladislau Tacsi in luna noiembrie, în vederea 
reacreditării serviciilor sociale si au fost transmise către Ministerul Muncii dosarele de reacreditare. In 

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

1 Îngrijire şi asistenţă 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

2 Deprinderi de viata 
independenta – dezvoltarea / 
consolidarea deprinderilor de 
mobilitate 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

3 Deprinderi de viata 
independenta – 
dezvoltarea/consolidarea 
deprinderilor de autoingrijire 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

4 Deprinderi de viata 
independenta – 
dezvoltarea/consolidarea 
deprinderilor de 
autogospodarire 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

5 Implicare si participare 
sociala si civica 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

 6 Evaluare 0 0 27 1 0 0 0 0 27 1 0 27 

 7 Planificare 0 0 27 1 0 0 0 0 27 1 0 27 

8 Monitorizare 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

9 Contracte/acte aditionale 0 0 0 0 27 0 0 0 16 0 0 0 



decembrie 2020 au fost reinnoite licentele de functionare pentru Centrele de zi pentru adulti cu dizabilitati 
Impreuna si Orizonturi Noi. 
 
Locuințele protejate Cristian, Dina, Ovidiu, Laura si Dora au fost monitorizate de catre Agentia Judeteana 
pentru Plati si Inspecție Sociala Timiș in luna octombrie și noiembrie, în vederea reacreditării serviciilor 
sociale si au fost transmise către Ministerul Muncii dosarele de reacreditare.   
În luna decembrie au fost retrimise la Autoritatea Nationala Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, 
Copii si Adoptii documentele pentru licentierea serviciilor sociale de tip “locuințe protejate pentru adulți cu 
dizabilități”: Cristian, Ovidiu, Dina, Laura, Dora, Dinu. 
 
 
ACTIVITATE ECONOMICĂ 

 
Cifra de afaceri: 13 426  EUR .  

 
SERVICIU DE ANGAJARE ÎN MUNCĂ ASISTATĂ 
 
În anul 2020 au beneficiat de serviciii de angajare asistată 21 de persoane cu dizabilități intelectuale, din 
care 16 angajate pe piața liberă a muncii și 5 angajate în cadrul centrelor de zi.  

• Angajări in cursul anului: 2 
• Concedieri in cursul anului : 1  
• Demisii in cursul anului: 2  
• O beneficiara a ramas in concediu de crestere copil  
• 11 beneficiari și-au pastrat locurile de munca pe piata libera in cursul anului 2020  
• 5 beneficiare si-au pastrat locurile de munca la Fundatia Pentru Voi  
• A fost incheiat un acord de parteneriat cu Kaufland Romania in vederea sprijinirii persoanelor 

cu dizabilitati in integrarea pe piata muncii, prin programul desfasurat de Kaufland – ACCES 
(Angajare de candidati cu cerinte și evolutii speciale).   

 
 
ADVOCACY ȘI SELF-ADVOCACY 
 
Self-advocacy 
 
În timpul anului 2020, Luminița Căldăraș - autoreprezentant și membru în Comitetul Femeilor din cadrul 
Formului European al Dizabilității (EDF), a participat la întâlnirile online de organizate de EDF, a căror temă 
a fost impactul pandemiei asupra fetelor și femeilor cu dizabilități, problemele cu care acestea s-au 
confruntat, efectele izolării etc. 
 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
Fundaţia  „Pentru Voi” a acordat sprijin în anul 2020, după cum urmează: îmbrăcăminte şi încălțăminte (27 
de beneficiari), produse de igienă şi curăţenie (27 de beneficiari)  şi produse alimentare (27 de beneficiari 
din cadrul locuințelor protejate și 12 beneficiari din centrele de zi).   
 
ACTIVITĂȚI CULTURALE, SPORTIVE ȘI DE LOISIR 



 
Karate 

 
În luna februarie fetele din echipa de karate „Pentru Voi” au participat la Concursul de karate de la Oradea 
„European Championship Transilvania Grand Prix”, unde au obșinut rezultate remarcabile: 1 medalie de 
aur, 2 medalii de argint, 1 medalie de bronz 
 
 
FUNDAŢIA PENTRU VOI – TUTORE   
 
Fundaţia are calitatea de tutore pentru 8 persoane cu dizabilităţi intelectuale. În această calitate, am 
administrat bunurile şi veniturile curente, am asigurat evidenţa cheltuielilor pentru cei 8 beneficiari, păstrând 
legătura  cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Timişoara, de la care am solicitat autorizarea 
operaţiunilor financiare când 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, în primele 2 luni din anul 2020 , au beneficiat de: Informare și consiliere socială, 
Consiliere psihologică, Abilitare și reabilitare (kinetoterapie, fizioterapie, termoterapie, art-terapie, terapie 
prin muzică, dans, teatru, stimulare psiho-senzorio-motorie, terapie ocupațională, altele), Deprinderi de 
viață independentă (dezvoltarea/consolidarea aptitudinilor cognitive, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor 
zilnice, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de comunicare, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de 
mobilitate, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autonomie personală/autoingrijire, 
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor 
de autogospodărire, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de interacțiune, dobândirea independenței 
economice), Dezvoltarea abilităților lucrative/sprijin pentru menținerea locului de muncă, Integrare și 
participare socială și civică, Alimentație, ingrijire și asistență (servire 2 mese, sprijin pentru asigurarea 
igienei personale, transport zilnic etc.), Asistență  pentru sănătate, Asistență și suport pentru luarea unei 
decizii;  
 În cadrul  locuinţelor protejate, unde li s-a oferit cazare pe perioadă nedeterminată, au beneficiat de: 
Ingrijire si asistenta: sprijin pentru imbracat/dezbracat, incaltat/descaltat, algerea hainelor adecvate, sprijin 
pentru asigurarea igienei zilnice (spalat si sters, ingrijirea propriului corp si a partilor acestuia, igiena 
eliminarilor etc., sprijin pentru administrarea medicamentatiei, in limita competentei, pe baza recomandarilor 
medicului de familie / specialist, sprijin pentru probleme specifice de tip cateterizare, tratarea escarelor si 
altele, sprijin pentru transfer si mobilizare, pentru deplasarea in interior / exterior, inclusiv efectuarea de 
cumparaturi, sprijin pentru deplasare la institutii medicale, unitati sptitalicesti, farmacii etc., sprijin pentru 
efectuarea analizelor recomandate, sprijin pentru prepararea hranei, sprijin pentru menaj, sprijin pentru 
comunicare;   Deprinderi de viata independenta – dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de mobilitate : 
aplicarea de tehnici si exercitii pentru schimbarea pozitiei corpului, aplicarea de tehnici si exercitii pentru 
mutarea sau manipularea obiectelor, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport; 
Implicare și participare socială și civică , cunoașterea mediului social, stimularea/invățarea unui 
comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea în activități sportive, culturale, artistice în comunitate, 
participare la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, vizite. 
Starea de sănătate a fost monitorizată pe tot parcursul anului 2020, medicaţia s-a administrat zilnic, sub 
supravegherea pedagogilor, conform fişei de medicaţie săptămânală, au urmat regim alimentar 
normo/hipocaloric 
 
CAMPANII DE INFORMARE ȘI CREȘTEREA CONȘTIENTIZĂRII 



Pe parcursul anului 2020, din cauza pandemiei, evenimente de conștientizare: Ziua Mondială a Sindromului 
Down, 21 martie și Ziua Internațională de conștientizare a Autismului, 2 aprilie nu au putut fi sărbătorite în 
mod tradițional. Aceste zile au fost marcate în mediul online.  

Ziua Internationala a Constientizarii Autismului este sarbatorita in toata lumea pe 2 aprilie si desi in alti ani a 
adunat sute de mii de oameni in activitati deschise publicului, anul 2020 am respectat sloganul 
 #stamacasa si am aprins simbolic lumina albastră pentru a rămâne împreună, solidari și conștienți de 
situația celor peste 30.000 de persoane cu autism din România. 

"Ziua Mondiala a Sindromului Down" a fost sărbătorită de acasă. Beneficiarii celor șase locuințe protejate 
ale fundației și-au arătat simpatia și susținerea față de colegii lor cu Sindrom Down, purtând sau desenând 
șosete colorate, desperecheate, care simbolizează diversitatea.  
 
FUNDRASING 
 
Pentru a asigura continuitatea serviciilor sociale pentru cei aproape 200 de beneficiari ai săi, Fundaţia 
“Pentru Voi” a derulat în anul 2020, două campanii de strângere de fonduri: campania de redirecţionare a 
3,5% din impozitul pe venit corespunzător anului fiscal 2019 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 3,5 % din impozitul pe venit în anul 2020 este 35 462 EUR. 
 
 

Suma totală a sponsorizărilor în bani și bunuri în anul 2020 este 61 712 EUR.  
 
 
 
EVENIMENTE / VIZITE 
 
La începutul anului 2020, doamna Diana Andone, membră in board-ul Fundației, și-a donat ziua de naștere, 
prin platforma Galantom, pentru a sprijini proiectul „Incălzește  o Locuință Protejată”. Am reușit să 
achiziționăm 2 centrale termice, datorită acestei extraordinare inițiative.  
În plus, a fost o sursă de inspirație pentru o nouă prietenă a Fundației, care a urmat exemplul și a ales să 
își doneze ziua de naștere. Ne-am bucurat de vizita ei în data de 7 februarie, ocazie cu care a cunoscut 
beneficiarii și serviciile sociale de care aceștia depind. 
 
În 14 februarie, s-a desfășurat Petrecerea de Ziua Îndrăgostiților la Centrul de zi „Orizonturi Noi”. 
 
În 3 decembrie se celebrează, în fiecare an, Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilități. 
Anul acesta, în viaţa persoanelor cu dizabilități, provocărilor curente li s-a adăugat şi pandemia, care a 
accentuat izolarea lor și a familiilor lor. 
 
Persoanele cu dizabilități intelectuale sunt vulnerabile datorită dificultăților de comunicare, multe neavând 
limbaj verbal, dificultăților de înțelegere și tulburărilor de comportament asociate deseori dizabilității. 

https://www.facebook.com/hashtag/stamacasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2grXe1oU0yGI_cdPSAhwQcJuj-Qxw28K9o0L35rLhSYr-c4xr_ZcwETY2amYRuPk1cXE98Ncap6tfNmZl07MIxVQL5RJlQaC7YfEomOIwvbZb-BPfOy5i86ltsWXPXy5Gr0Ea2UCBbpi-OttQTjKfzYbFW7zLJsPUWCmeheMVR8_WLsuBRx0MTKtCcQXqqjIZGfE660KIBGwJTEm68JHjbj5iYcMI9xZ_POYyzoBekAc1ay7M8jszaCp9LCwbFf99B4RpleCog5WQG-iOHV31IoveXTVniA4R5yrgTdfAgLzQB8cv1g&__tn__=%2ANK-R


Toate acestea îngrădesc accesul lor la serviciile medicale, mai ales într-un sistem deja supraglomerat. În 
plus, multe persoane cu dizabilități intelectuale au nevoie de îngrijire și supraveghere permanentă din 
partea unei persoane instruite, ceea ce contravine protocoalelor pentru tratarea infecției COVID19. 
 
Mesajul transmis cu ocazia Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilități a fost unul inspirat de 
problemele cu care s-au confruntat beneficiarii fundației, pe perioada pandemiei. Am tras un semnal de 
alarmă  și am lansat un apel către societatea civilă: “Persoanele cu dizabilități intelectuale și familiile lor 
sunt și mai izolate decât până acum și de multe ori lipsite de suport. În criza provocată de coronavirus, e 
important să ne asigurăm că nu abandonăm pe nimeni, fără sprijin și acces la serviciile de sănătate!”  
 
În data de 22 decembrie, a avut loc prima serbare on line, pe Zoom, a Fundatiei Pentru Voi.  
Au fost peste 50 de participanti, cu un entuziasm molipsitor, atat de multa emotie, energie pozitiva si 
bucuria de a fi impreuna! Fiecare a dorit să împărtășeascăi cu ceilalti speranțele pentru Noul An: să se 
termine pandemia și să revenim la centrele de zi în programul de dinainte. Păstrând tradiția ultimilor ani, ne-
au fost alaturi prietenii de la The Gears , cu un mic concert live. Soprana Bianca Mihăescu ne-a încântat cu 
o superbă colindă. 
 
RESURSE UMANE 
 
Fundatia „Pentru Voi” a avut la începutul anului 2020, 73 de angajaţi, dintre care 10 angajați – persoane cu 
dizabilități. La 31 decembrie 2020 erau 58 de angajaţi, dintre care 6 angajați – persoane cu dizabilități.   
 
În cursul anului 2020, s-au inregistrat  20  sesiuni de formare profesională, dintre care 18 de instruiri interne 
cu formatori ai organizaţiei şi 2 participari la cursuri furnizate de alte organizații.  
 
 
PROIECTE 
 

1) Sportul- o cale de dezvoltare personală pentru persoanele cu dizabilități intelectuale 
„Karate incluziv: o nouă perspectivă de a reduce stilul de viață sedentar și de a crește încrederea în sine în 
Sindromul Down".  
Perioada: septembrie 2019- martie 2020 
Parteneri în proiect: Comisia Națională de para karate și Federația Română de karate 
Natura parteneriatului: de colaborare 
Descrierea pe scurt a proiectului: proiectul propune o nouă metoda de a reduce stilul de viață sedentar și 
de a crește încrederea în sine a persoanelor cu Sindrom Down. 11 beneficiari cu Sindrom Down de la 
Fundația Pentru Voi au participat la activitățile din proiect.   
 

2) Campania de strângere de fonduri – 3,5 % din impozitul pe venit   
 
Perioada: ianuarie-iulie 2020  
Parteneri în proiect: 123FormBuilder si Centrul e-Learning al Universității Politehnica Timișoara 



Natura parteneriatului: de colaborare 
Descrierea pe scurt a proiectului: Campania de strângere de fonduri din redirecționarea a 3,5% din 
impozitul pe venitul din 2019 a avut de suferit din cauza pandemiei, respectiv a instalării stării de urgență și 
apoi a stării de alertă, ceea ce a redus posibilitățile de mișcare și de interacționare cu oamenii pentru 
colectare a formularelor 230. Pentru a diminua aceste efecte negative, am inițiat o colaborare cu Centrul e-
Learning al Universității Politehnica Timișoara și cu o firmă de IT specializată pe dezvoltarea de formulare și 
colectare de date pe diferite dispozitive, 123FormBuilder. Aceștia au conceput o aplicație prin care 
contribuabilii au putut completa și semna online Declarația 230, prin care se redirecționează 3,5% din 
impozit către un ONG. Aplicația funcționează atât pe calculatoare cât și pe dispozitive mobile.  
 

3) Solidari în fața Covid 19  
 
Perioada: aprilie-mai 2020  
Parteneri în proiect: Fundația Comunitară Timișoara, Alergotura, Platforma Timotion 
Natura parteneriatului: finanțare.   
Descrierea pe scurt a proiectului: În cadrul acestui proiect, derulat în primele luni de pandemie COVID-19 in 
România, au fost achiziționate materiale igienico-sanitare și alimente necesare pentru funcționarea celor 6 
locuințe protejate ale Fundației Pentru Voi, în această perioadă beneficiarii și personalul fiind izolați la 
locuințe, conform Ordonanței Militare Nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a raspândirii COVID-
19. 
 

4) Unlonely Civil Society  
 
Perioada: iunie –noiembrie 2020 
Parteneri în proiect: Fundația Ashoka România  
Natura parteneriatului: colaborare. 
Descrierea pe scurt a proiectului: Fundația Pentru Voi, alături de alte 30 de organizații din Romania și 
Republica Moldova care lucrează cu diferite grupuri vulnerabile, a fost susținută, prin intermediul 
programului Ashoka- Unlonly Civil Society, pentru a se adapta la noua realitate generată de COVID-19 prin: 
sprijin în adaptarea activităților la instrumentele digitale, sprijin pentru comunicarea pe rețelele de 
socializare, posibilitatea de a achiziționa licențe pentru produse digitale, conectarea la rețeaua globală de 
antreprenori sociali a Ashoka. Proiectul a dat posibilitatea organizațiilor de a face parte dintr-un program de 
mentorat, în funcție de nevoile de dezvoltare ale acestora: fundraising, wellbeing, comunicarea cu media, 
etc.      
 



FINANŢATORI 
 

 Primăria Municipiului Timişoara - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara 
 Primăria Comunei Giroc 
 Fundația Comunitară Timișoara 
 

 
SPONSORI 
 

 Clubul Rotary 

 JT International 

 Farmado 

 Retim Ecologic Service 

 Mousquetaires  

 Camera Notarilor Publici 

 Tez Consult 

 Almas Office 

 Asko Group 

 M.Tabac 

 Black Light SRL 

 GAMIHA TRUST 

 Alta Minichim SRL 

 Alin Ciontea SRL  

 ZONEMED BIOMETRIX 

 LARADIA SERV 

 Sar Security 

 Menex SRL 

 Evelina Consulting SRL 

 Almas Office  



 HDM Consulting SRL 

 Greta Serv 2020 

 Alco Line 

 Dal Consulting SRL 

 Ovidiu Jugariu SRL 

 Todorut Spedition SRL 

 Centocelle 

 Step In SRL 

 Total Protect 

 Metaltim 

 ITP Agri 

 Far Consult SRL 

 Strong Reliable Safe SRL 

 FARM MATAND 

 EXEROM 

 LUTZ&ASSOCIATES 
ACCOUNTING 

 IDEA HUB 

 EXPERTISSA 

 Ademonna Trans SRL 

 Desitim SRL 

 Incremental 

 Centocelle  

 Fan Consult SRL 

 TAS ORTO CLINIC 



 BLUEMEN GARTEN 

 FILER AMBIENT 

 ABA Costing 

 ABA Accounting 

 EXPERT OFFICE 

 SILVER HOUSE 

 ZODIAC 

 Cont Agri SRL 

 
Donatori individuali 
 
COLABORATORI  
  

• Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara 
• Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
• 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  
• 123FormBuilder 
• Centrul e-Learning al Universității Politehnica Timișoara 
• Fundația Ashoka România 
• Federația Română de Karate 
• Alergotura, Platforma Timotion 
• Galantom 

 
 
PARTENERI MEDIA  
 

• TVR Timişoara  
• Ziua de Vest 
• Radio Timișoara 
• Digi24 Timişoara 
• Banatul Meu 
 
 
 



 
Implică-te!  Cum poți să AJUȚI? 
 
Persoană fizica 
 

• Redirecționează  3,5% din impozitul pe venit! 
• Fă o donație! 
• 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 ! 
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VENITURI  2020 

    

Categorii de venituri 2020 In lei 

Echivalent in 
EUR 

(Curs mediu 
2020 4.8371 

LEI/EUR) Pondere 
Venituri din subventii buget local centre de zi 1,828,060 377,924.72 46.71% 
Venituri din contributii beneficiari 508,647 105,155.36 13.00% 
Venituri din subventii buget local locuinte protejate 495,713 102,481.45 12.67% 

Venituri din subventii pentru plata personal : subventii somaj,  
somaj tehnic , OUG 92 - 41,5% din salariu, indemnizatii reducere 
timp lucru 424,989 87,860.29 10.86% 
Venituri din sponsorizari  298,508 61,712.18 7.63% 
Venituri din redirectionare 3.5% din impozitul pe venit 171,538 35,462.98 4.38% 
Venituri din activitati economice 77,645 16,051.97 1.98% 
Venituri din subventii pentru investitii - proiecte 34,800 7,194.39 0.89% 
venituri din despagubiri 28,338 5,858.47 0.72% 
Venituri contractare servicii sociale Com Giroc 23,756 4,911.21 0.61% 

Venituri din proiecte  (Fundatia Comunitara Timisoara, Ashoka) 8,827 1,824.85 0.23% 
Venituri din diferente de curs valutar 7,416 1,533.23 0.19% 
Venituri pt hrana personal izolat in locuinte 
 protejate stare de urgenta 5,644 1,166.81 0.14% 
Total 3,913,881 809,137.92 100.00% 

 

REZULTAT FINANCIAR 2020 
   

INDICATOR In lei 

Echivalent in EUR 
(Curs mediu 2020 4.8371 

LEI/EUR) 
VENITURI TOTALE 2020 3,913,881 809,137.91 
CHELTUIELI TOTALE 2020 4,011,681 829,356.64 
REZULTAT (PIERDERE ) 2020 -97,800 -20,218.73 
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CHELTUIELI   2020 

    

Categorii de cheltuieli  In lei 

Echivalent in EUR 
(Curs mediu 2020 
4.8371 LEI/EUR) Pondere 

Cheltuieli centre de zi  2,505,052 517,883.03 62.44% 
Cheltuieli locuinte protejate 1,078,719 223,009.45 26.89% 
Cheltuieli activitate economica 108,708 22,473.80 2.71% 
Alte cheltuieli  319,202 65,990.37 7.96% 
Total 4,011,681 829,356.64 100.00% 
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