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SERVICII SOCIALE 
 
În anul 2021, Fundaţia „Pentru Voi" a oferit servicii sociale pentru153 de adulți cu dizabilități intelectuale. 
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. 1521 din data de 27.01.2021 și 
a Convenției pentru acordarea de servicii de asistenţă  socială nr. 7072 din data de 28.04.2021, încheiate 
între Fundaţia „Pentru Voi” şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, s-a acordat subvenţie pe 
anul 2021, 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 151 de persoane adulte cu dizabilităţi intelectuale cu domiciliul sau reşedinţa în 
Municipiul Timişoara. 
 
Servicii contractate  
 
În anul 2021, 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 comuna 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 2021, servicii sociale pentru 153 de persoane cu dizabilităţi 
intelectuale. 
Pe parcursul anului au fost admiși 3 beneficiari noi, iar pentru 8 beneficiari  au încetat contractele de furnizare 
de servicii.  
Pentru toți beneficiarii a fost efectuată evaluarea periodica a nevoilor individuale, în lunile: martie, iunie si 
decembrie, dar si pe parcursul celorlalte luni, in functie de prezența în centru a beneficiarilor.  
Activitățile s-au desfășurat conform Planurilor personalizate întocmite pentru fiecare beneficiar pe parcursul 
anului, în urma evaluarii nevoilor individuale. 
 
Servicii acordate beneficiarilor: Informare si consiliere sociala, Consiliere psihologica, Abilitare si reabilitare 
(kinetoterapie, fizioterapie, termoterapie, art-terapie, terapie prin muzica, dans teatru, stimulare psiho-
senzorio-motorie, terapie ocupationala, activitati vocational-ocupationale, altele), Deprinderi de viata 
independenta (dezvoltarea/consolidarea aptitudinilor cognitive, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor zilnice, 
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de comunicare, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de mobilitate, 
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autonomie personala/autoingrijire, dezvoltarea/consolidarea 
deprinderilor de ingrijire a propriei sanatati, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autogospodarire, 
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de interactiune, dobandirea independentei economice), Dezvoltarea 
abilitatilor lucrative/sprijin pentru mentinerea locului de munca, Integrare si participare sociala si civica, 
Alimentatie, ingrijire si asistenta, Asistenta pentru sanatate, Asistență și suport pentru luarea unei decizii.  
-rezultate obţinute - conform tabelului de mai jos: 



 

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

Informare și consiliere 
socială  

99 104 122 117 120 123 120 122 127 122 123 123 

Consiliere psihologică 81 78 73 72 68 79 63 80 89 73 75 72 

Abilitare și reabilitare - 
Kinetoterapie  

33 36 37 33 36 31 27 0 0 44 43 39 

Abilitare și reabilitare - 
Fizioterapie  

3 2 5 5 3 5 4 0 0 0 9 10 

Abilitare și reabilitare - Art-
terapie  

71 74 76 68 75 87 99 99 97 88 95 96 

Abilitare și reabilitare - 
Terapie prin muzică și dans 

74 73 73 70 80 95 101 94 101 86 88 94 

Abilitare și reabilitare - 
Stimulare psiho-senzorio-
motorie 

39 38 45 43 47 40 37 40 45 42 43 37 

Abilitare și reabilitare - 
Terapie ocupațională 

78 75 79 75 85 91 105 103 96 100 103 103 

Abilitare și reabilitare - 
Activitati vocational-
ocupationale 

6 6 2 5 5 16 14 17 17 20 22 22 

Deprinderi de viață 
independentă - Aptitudini 
cognitive 

65 63 62 72 73 84 100 98 99 87 89 88 

Deprinderi de viață 
independentă - Deprinderi 
zilnice de organizare 

62 62 62 65 72 76 90 88 90 80 78 80 

Deprinderi de viață 
independentă - Deprinderi 
de comunicare 

98 90 101 96 101 109 107 104 113 103 107 105 

Deprinderi de viață 
independentă - Deprinderi 
de mobilitate 

4 3 4 5 5 6 5 3 6 6 6 6 

Deprinderi de viață 
independentă - Deprinderi 
de autonomie personala / 
autoingrijire 

34 34 35 37 36 41 42 37 38 29 41 37 

Deprinderi de viață 
independentă - Deprinderi 
de menținere a sănătății 

88 83 94 89 96 112 110 101 107 101 105 99 

Deprinderi de viață 
independentă - Deprinderi 
de autogospodarire  

62 61 58 60 66 71 77 72 72 62 61 64 

Deprinderi de viață 
independentă - 
Interactiune/ Exersare 
abilitati sociale 

58 56 69 72 73 78 71 64 65 62 67 67 

Deprinderi de viață 
independentă – 
Independență economică  

9 10 7 7 8 9 12 11 12 10 9 9 



 

 
Centrele de zi au funcționat de luni până vineri, în perioada  4 ianuarie-23 decembrie 2021, fiind închise în 
perioada sărbătorilor legale. Programul centrelor a fost același, însă furnizarea serviciilor s-a adaptat nevoilor 
beneficiarilor: în cadrul locuințelor protejate, în centre, in intervalul 8-13 (perioada ianuarie-mai) si 8 -15 
(perioada iunie-decembrie) , la domiciliul beneficiarilor și în modalități alternative – online.  
 
Centrul de zi “Împreună” 
 
Centrul de zi “Împreună” a împlinit 24 de ani de activitate şi a deservit 71 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 art terapie, terapie prin muzică, terapie prin mișcare și dans, ludoterapie, 
activități educaționale, 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 2021, Centrul Ladislau Tacsi a 
împlinit 14 ani de activitate. 44 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 38 de beneficiari.  În 
cursul anului 2021, Centrul de zi “Orizonturi Noi” a împlinit  9 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

53 58 58 58 68 65 23 66 29 34 66 36 

Integrare și participare 
socială și civică 

79 70 86 87 83 86 104 91 104 85 96 96 

Alimentație 64 51 51 94 84 102 107 105 108 91 91 123 

Îngrijire 48 47 48 46 52 69 74 70 68 55 53 59 

Transport  37 41 40 41 50 65 94 73 76 56 55 57 

Asistență pentru sănătate 77 75 75 76 87 103 106 106 108 94 92 94 



 

 
 
 
 
 
SERVICII REZIDENȚIALE: LOCUINȚE 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 in primele 2 luni din 2021. Începând cu luna martie, numărul de 

beneficiari ai locuințelor maxim protejate s-a redus la 15.  

Transportul a fost asigurat de Fundație pentru beneficiarii locuințelor maxim protejate Dina și Ovidiu.  

Pentru toți beneficiarii a fost efectuată evaluarea nevoilor individuale, în lunile: iunie si decembrie,  iar pentru 

4 dintre  beneficiari s-a realizat și în luna mai și august.  

Activitătile s-au desfăşurat conform planurilor personale de viitor intocmite in luna mai pentru 2 beneficiari, in  

iunie pentru 13 beneficiari, in  luna august pentru  2 beneficiari, in luna decembrie pentru  15  beneficiari. 

Beneficiarii locuinţelor protejate au fost acompaniați la consultații la medicii de familie, medici de specialitate, 
precum și la analize laborator, investigații: RMN, CT, radiografii, în funcție de recomandări.  Au  fost 
monitorizați periodic  următorii parametri: temperatura, tensiunea arterială, saturația de oxigen, glicemia, 
greutatea. Li s-a administrat tratamentul medicamentos prescris. 
 

Activităţile şi serviciile planificate şi realizate au fost:  
1. Ingrijire și asistență: sprijin pentru imbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, algerea hainelor adecvate, 
sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat și șters, ingrijirea propriului corp și a părților acestuia, igiena 
eliminărilor etc., sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe baza recomandărilor 
medicului de familie / specialist, monitotizarea stării de sănătate zilnic,  sprijin pentru probleme specifice de 
tip cateterizare, sprijin pentru transfer și mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior, inclusiv efectuarea 
de cumpărături, sprijin pentru deplasarea la instituții medicale, unități spitalicești, farmacii, sprijin pentru 
efectuarea analizelor recomandate, sprijin pentru prepararea hranei, sprijin pentru menaj, sprijin pentru 
comunicare;    
2. Deprinderi de viață independentă – dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de mobilitate : aplicarea 
de tehnici si exerciții pentru schimbarea poziției corpului, aplicarea de tehnici și exerciții pentru mutarea sau 
manipularea obiectelor, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport. 
3. Deprinderi de viață independentă – dezvoltarea /consolidarea deprinderilor de autoîngrijire: 
aplicarea de tehnici și exerciții pentru invățarea acțiunilor de spălat și șters corpul sau părțile corpului, de 
îngrijit pielea, dinții, părul, unghiile, nasul, de realizat toaleta intimă, de imbrăcat/dezbrăcat, de mâncat/băut, 
altele.  
4. Implicare și participare socială si civică , cunoașterea mediului social, stimularea/invățarea unui 
comportament adecvat situațiilor sociale, stimularea deprinderilor tehnologice pentru comunicarea on line, 
implicarea în activități culturale, artistice, participare la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber. 
 

- rezultate obţinute- conform tabelului de mai jos: 

Activităţi / servicii Număr beneficiari 



 

 
La locuinţele minim protejate pentru adulți cu dizabilități  LAURA, DORA și DINU, Fundaţia “Pentru Voi” oferă 
găzduire de tip familial în sistem minim protejat. 
 
La începutul anului 2021 Locuințele minim protejate pentru persoane adulte cu dizabilități (LmP) Dora, Dinu 
și Laura, în care Fundaţia “Pentru Voi” oferă găzduire de tip familial în sistem minim protejat, aveau încheiate 
contracte de furnizare servicii sociale cu 11 beneficiari, împărțite astfel: 4 beneficiari ai serviciului LmP Dora, 
4 beneficiari ai serviciului LmP Dinu și 3 beneficiari ai serviciului LmP Laura.  
 
În luna mai 1 beneficiar a ieșit din serviciul locuințe minim protejate Dinu și 1 beneficiar fost admis în luna 
iulie în același serviciu. La finalul anului 2021 numărul de beneficiari a fost de 11.   
 
Toți beneficiarii locuințelor minim protejate au frecventat pe parcursul anului cele trei centre de zi.  
 
Activităţile şi serviciile planificate şi realizate au fost:  
 
Servicii acordate beneficiarilor:  
Informare şi consiliere socială, Ingrijire și asistență (alegerea corespunzătoare a hainelor; igiena zilnică și 
îngrijirea corpului; administrarea medicației; deplasarea în exterior, efectuarea cumpărăturilor personale; 
deplasarea la instituții medicale; unități spitalicești, farmacii; prepararea hranei; realizarea menajului, 
comunicare); deprinderi de viață independentă - dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autoîngrijire și 
autogospodărire (s-au aplicat tehnici și exerciții pentru: preparare și servirea hranei, întreținerea veselei și 
tacâmurilor, curățenia spațiului propriu, gestionarea deșeurilor,  curățenia și aranjarea încălțămintei și 
îmbrăcămintei, îngrijirea dispozitivelor de sprijin, achiziționarea de bunuri); implicare și participare socială 
și civică  ( cunoașterea mediului social, stimularea/învatarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, 

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

Îngrijire şi asistenţă 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Deprinderi de viata 
independenta – dezvoltarea 
/ consolidarea deprinderilor 
de mobilitate 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Deprinderi de viata 
independenta – 
dezvoltarea/consolidarea 
deprinderilor de autoingrijire 

16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Deprinderi de viata 
independenta – 
dezvoltarea/consolidarea 
deprinderilor de 
autogospodarire 

16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Implicare si participare 
sociala si civica 

16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Evaluare 0 0 0 0 2 13 0 2 0 0 0 15 

Planificare 0 0 0 0 2 13 0 2 0 0 0 15 

Monitorizare 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Contracte/acte aditionale 16 0 0 15 2 0 0 2 0 0 0 0 



 

stimularea deprinderilor tehnologice pentru comunicarea on line, implicarea în activități culturale, artistice, 
participare la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber); alimentație. 
 
Pentru toți beneficiarii a fost efectuată evaluarea nevoilor individuale, în luna iunie, respectiv luna iulie pentru 
beneficiarul nou admis în cadrul LmP Dinu și luna decembrie. În aceleași perioade au fost întocmite și 
planurile personale de viitor pentru toți beneficiarii LmP. 
 
 
 
 
 

- Rezultate obţinute- conform tabelului de mai jos: 

 

 
În cursul anului 2021, a fost contactată echipa mobilă de la DSP Timiș  pentru pentru vaccinarea 
beneficiarilor din toate centrele rezidențiale, conform Strategiei Naționale de vaccinare. Echipa mobilă s-a 
deplasat la sediul Fundației în lunile ianuarie, februarie și octombrie pentru vaccinarea beneficiarilor celor 6 
locuințe protejate. 
 
REZULTATELE CONTROALELOR 

Activităţi / servicii 
Număr beneficiari 

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

Îngrijire şi asistenţă 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 

Deprinderi de viaţă 
Independentă – 
dezvoltarea/consolidarea 
deprinderilor de mobilitate 

11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 

Deprinderi de viaţă 
independentă: 
dezvoltarea/consolidarea 
deprinderilor de 
autoîngrijire 

11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 

Deprinderi de viata 
independenta – 
dezvoltarea/consolidarea 
deprinderilor de 
autogospodarire 

11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 

Implicare si participare 
sociala si civica 

11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 

Evaluare      10 1     11 

Planificare       10 1     11 

Monitorizare 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 

Alimentatie             

Contracte/acte aditionale 11   11   1      



 

 
Lunar, pe tot parcursul anului 2021, locuințele protejate și centrele de zi au fost monitorizate de către DAS 
Timișoara, 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.  
Pe data de 20 mai, activitatea centrelor de zi a fost verificată de către reprezentanți ai Inspectoratul Judetean 
pentru Situatii de Urgență, în vederea respectării cerințelor în vigoare.  
 
 
ACTIVITATE ECONOMICĂ 
 
Cifra de afaceri: 86.058  EUR . 
 UNITATEA PROTEJATĂ „PENTRU VOI” 
 
 La începutul anului, Unitatea  Protejată Pentru Voi a fost autorizată să funcționeze, în baza Autorizației nr.7 
din data de 05.01.2021. 
 
 Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III și 
activitatea prestată: 
      

Nr. 
crt. 

Domeniile autorizate în care au lucrat  
pe parcursul anului persoanele cu 

handicap/invalide gradul III 

Descrierea activității prestate  
de către persoanele cu handicap/invalide gradul III 

 

1 
-alte forme de învățământ (COD 
CAEN 8559)  

-multiplicare materiale pentru cursuri 
-pregatire laptopuri cursanti 
-distribuire materiale pentru cursuri 
-curatenie dupa terminarea cursurilor  

2 
-alte activitati de curatenie (COD 
CAEN 8129)  

- realizare curățenie în locurile unde se desfășoara 
activitatea unității protejate: 
-  ştergerea prafului de pe mesele de lucru şi/ sau 
birouri; 
-  spălarea geamurilor si a uşilor; 
- aspirarea/ măturarea/ spălarea podelelor folosind 
aparatura pusă la dispoziţie; 
-  folosirea produselor de curaţenie strict pentru 
efectuarea activităţiilor de curăţenie.  

3 

-activitati de fotocopiere, de pregatire 
a documentelor și alte activități 
specializate de secretariat (COD 
CAEN 8219) 

- efectuarea operaţiilor de multiplicare si scanare 
documente 

 

4 
-alte activități de tipărire (COD CAEN 
1812)  

-operatiuni de tiparire/imprimare pe diferite materiale: 
pungi de hartie, tricouri, sacose din bumbac, cani; 
- imprimare documente, tăiere cu trimmer-ul a 
diverselor documente, infoliere documente,  îndosariere 
şi pliere tipărituri, capsare, biguire, spiralare diferite 
documente, realizare de broşuri, felicitări,  carti vizita, 
afise, flyere, pliante,etc.  

5 - fabricare altor articole de  - pregatire material pentru fabricarea sacoselor din 



 

imbracaminte si accesorii (COD 
CAEN 1419)  

pânza 
- taiere material dupa tipar 
- pregatire ate pentru cusut 
- calcarea sacoselor de panza  

6 
-fabricare altor produse 
manufacturiere(COD CAEN 3299)  

-confectionare obiecte de artizanat şi articole de 
decoraţiuni (ornamente de Craciun, de Paşti, felicitări 
cusute, mărţisoare, lumanari şi similare); 
-ambalare, împachetare, manipulare, sortare si 
asamblare  produse realizate; 
- incarcarea si descarcarea  produselor care se exectua 
in cadrul unitatii protejate; 
- asigurarera  integrității si securității marfurilor; 
- pregatirea  comenzilor de produse ce urmeaza a fi 
livrate; 
- asigurarea ca lazile sau cutiile in care se depoziteaza 
produsele sunt curate si in stare buna. 

 
Au fost încheiate 9 contracte cadru, în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Valoarea totală a produselor și serviciilor realizate în baza acestora este de 363.403,50 lei, fără TVA. 
 
În anul 2021, în cadrul Unității Protejate Pentru Voi, au fost angajate 5 persoane cu dizabilități intelectuale, 
din numărul total de 8 angajați. 
 
SERVICIUL DE ANGAJARE ÎN MUNCĂ ASISTATĂ 
 
În anul 2021 au beneficiat de servicii de angajare în muncă asistată 20 de persoane cu dizabilități 
intelectuale, dintre care 15 angajate pe piața liberă a muncii și 5 angajate în cadrul centrelor de zi ale 
Fundatiei Pentru Voi. 
În cursul anului, 6 persoane cu dizabilități intelectuale au fost sprijinite în căutarea unui loc de muncă, au 
participat la 10 interviuri de angajare, care s-au finalizat cu angajarea a 4 dintre acestea.    
O persoană cu dizabilități și-a pierdut locul de muncă în cursul anului trecut (concediere), iar 3 persoane au 
renunțat, prin demisie, la locul de muncă.   
 
ADVOCACY ȘI SELF-ADVOCACY 
 
Self-advocacy 
 
În luna mai, Gianina Gendelon, autoreprezentant, a participat la un eveniment online ”Consultări pe tema 
dezinstituționalizării și a incluziunii în comunitate” organizat de către EPSA și Inclusion Europe. 
 
În cursul anului, Nicoleta Nicolici, autoreprezentant, a participat online la mai multe sesiuni de prezentare și 
instruire din programul de advocacy pentru persoane cu dizabilități intelectuale din cadrul proiectului intitulat 
„Lideri prin sport”, derulat de către  Fundația Special Olympics din România . 
 

http://lege5.ro/App/Document/geytinrsgi/legea-nr-448-2006-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap?pid=367976270&d=2021-10-13#p-367976270


 

În luna decembrie, Luminița Căldăraș, autoreprezentant, a participat  la conferința online „Ziua Europeană a 
Persoanelor cu Dizabilități și Access City Award 2022”,  organizată de către Comisia Europeană în perioada 
2-3 decembrie 2021; 
 
Fundația Pentru Voi a realizat transpunerea în limbaj easy-to-read a „Strategiei naționale pentru drepturile 
persoanelor cu dizabilități 2021-2027”. A fost un proiect laborios, care a presupus organizarea de focus-
grupuri cu persoane cu dizabilități intelectuale pentru validarea traducerii. 
Acest proiect a fost prezentat la sesiunea de instruire cu privire la utilizarea sistemului de monitorizare a 
Strategiei naționale pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027, organizată de Banca Mondială, cu 
sprijinul ANDPDCA. 
 
Prezentarea a cuprins aspecte teoretice legate de accesibilitatea documentelor, astfel încât sa fie ușor de 
înțeles pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și experiența Fundației Pentru Voi în conceperea și 
folosirea informațiilor în easy-to-read. 
 
 
 
ACTIVITĂȚI CULTURALE, SPORTIVE ȘI DE LOISIR 
 
EXCURSII 
 
Pe parcursul anului 2021, au fost organizate  4 excursii pentru beneficiarii centrelor de zi: o excursie în 28 
iulie 2021 la Resița (Muzeul locomotivelor și Grădina zoologică) și Lacul Secu, o excursie la Parcul 
dendrologic Buziaș, in data de 26 august, o excursie la Săvârșin în data de 23 iulie 2021 și o excursie la 
Domeniile Murani, în data de 2 septembrie. 
 
 Pe parcursul anului 2021, a fost organizată o excursie pentru beneficiarii celor trei locuințe minim protejate în 
data de 20 august – un circuit la Manastirea Timișeni-Șag, la Manastirea Cebza, unde au socializat, s-au 
rugat, au facut poze etc. Masa de prânz a fost servită în aer liber la „ Livada Banateana” fiecare 
comandându-și din meniu preparatele dorite. 
 
EVENIMENTE / VIZITE 
 
In data de 30 septembrie, Fundatia Pentru Voi a fost vizitată de Excelența Sa domnul Roelof van Ees, 
Ambasadorul Olandei in România. 
 

Data de 3 decembrie 2021, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, a fost marcată prin diverse 

activități în cadrul centrelor de zi și prin transmiterea unui comunicat de presă către agențiile locale și 

naționale de presă. 
Mesajul transmis 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 17 decembrie, a avut loc on-line, pe Zoom, Serbarea de Crăciun a Fundației Pentru Voi. 
 



 

Au fost peste 50 de participanți, cu un entuziasm molipsitor, energie pozitivă și bucuria de a fi împreuna! 
Fiecare a dorit să împărtășească cu ceilalți speranțele pentru Noul An: să se termine pandemia și să fim 
sănătoși! Păstrând tradiția ultimilor ani, ne-au fost alături prietenii de la The Gears. 
 
 
 
FUNDAŢIA PENTRU VOI – TUTORE   
 
Fundaţia are calitatea de tutore pentru 7 persoane cu dizabilităţi intelectuale. În această calitate, am 
administrat bunurile şi veniturile curente, am asigurat evidenţa cheltuielilor pentru cei 7 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 7 persoane cu dizabilităţi intelectuale, astfel: 
În cadrul centrelor de zi, 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 
și asistență: sprijin pentru imbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, algerea hainelor adecvate, sprijin pentru 
asigurarea igienei zilnice (spălat și șters, ingrijirea propriului corp și a părților acestuia, igiena eliminărilor etc., 
sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe baza recomandărilor medicului de 
familie / specialist, monitotizarea stării de sănătate zilnic,  sprijin pentru probleme specifice de tip cateterizare, 
sprijin pentru transfer și mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior, inclusiv efectuarea de 
cumpărături, sprijin pentru deplasarea la instituții medicale, unități spitalicești, farmacii, 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 si exerciții pentru schimbarea poziției corpului, aplicarea de tehnici și exerciții pentru 
mutarea sau manipularea obiectelor, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport/ deprinderi 
de viață independentă – dezvoltarea /consolidarea deprinderilor de autoîngrijire: aplicarea de tehnici și 
exerciții pentru invățarea acțiunilor de spălat și șters corpul sau părțile corpului, de îngrijit pielea, dinții, părul, 
unghiile, nasul, de realizat toaleta intimă, de imbrăcat/dezbrăcat, de mâncat/băut, altele/implicare și 
participare socială și civică , cunoașterea mediului social, stimularea/invățarea unui comportament adecvat 
situațiilor sociale, stimularea deprinderilor tehnologice pentru comunicarea on line, implicarea în activități 
culturale, artistice, participare la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber. 
Starea de sănătate a fost monitorizată pe tot parcursul anului 2021, 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 2021, 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.  

Pe data de 21 martie, Fundația Pentru Voi a marcat Ziua Internațională a Sindromului Down în cadrul unei 

intâlniri online pe platfoma Zoom, la care au participat beneficiarii și familiile acestora.  

În data de 2 aprilie și pe tot parcursul lunii aprilie, Fundația Pentru Voi a marcat, prin diverse activități 

desfășurate în cadrul centrelor de zi sau prin postări în social media, Ziua Internațională a Conștientizării 

Autismului.    

 

 

 

FUNDRASING 

 
Pentru a asigura continuitatea serviciilor sociale pentru cei aproape 200 de beneficiari ai săi, Fundaţia 
“Pentru Voi” a derulat în anul 2021, două campanii de strângere de fonduri: campania de redirecţionare a 
3,5% din impozitul pe venit corespunzător anului fiscal 2020 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 2021 este 35.713 EUR. 
 
 
Suma totală a sponsorizărilor în bani și bunuri în anul 2021 este122.234 EUR.  
 
 
RESURSE UMANE 
 
Fundatia „Pentru Voi” a avut la începutul anului 2021  58 de angajaţi, dintre care 7 angajați – persoane cu 
dizabilități. La 31 decembrie 2021 erau 63  de angajaţi, dintre care  7 angajați – persoane cu dizabilități.   
 
În cursul anului 2021, s-au inregistrat  15  sesiuni de formare profesională, dintre care 13  instruiri interne cu 
formatori ai organizaţiei şi 2 participări la cursuri furnizate de alte organizații.  
 
 
PROIECTE 
 

1.Campania de strângere de fonduri – 3,5 % din impozitul pe venit   

 

Perioada: ianuarie-iunie 2021  

Parteneri în proiect: 123FormBuilder si Centrul e-Learning al Universității Politehnica Timișoara 

Natura parteneriatului: de colaborare 

Descrierea pe scurt a proiectului:  

Am continuat colaborarea 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. Am 

utilizat in campanile,  aplicația  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. 

 

2.Theather Ability  

Perioada: februarie-decembrie 2021  

Parteneri în proiect: Asociația Hoinart  

Natura parteneriatului: colaborare  

 

Descrierea pe scurt a proiectului: Este un proiect dedicat tinerilor (18-35 ani), proveniți din mediile 

defavorizate, din sistemul de plasament sau cu dizabilități.                                    

Pe o perioadă de șase luni, aceștia sunt implicați într-o serie de ateliere săptămânale de teatru, pe 

categoriile: teatru radiofonic, de animație și teatru-dans/coregrafie. Programa, centrată pe dezvoltare 

personală, va fi adaptată nevoilor persoanelor cu dizabilități.  

La finalul celor șase luni, urmează o perioadă de prezentare a rezultatelor: momente artistice, înregistrări, 

povești scrise de ei, spectacole-performance, teatru invizibil.  

Ulterior, persoanele cu dizabilități au posibilitatea de a continua să activeze în proiect, în calitate de traineri 

pentru o serie de copii. 

 

3. Angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilități intelectuale- de la deziderat la implementare 

 

Perioada: iunie-noiembrie 2021  

Parteneri în proiect: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile  

Natura parteneriatului: finanțare 

Descrierea pe scurt a proiectului: Proiectul implementat de Fundația Pentru Voi se adresează organizațiilor 

care oferă servicii sociale adolescenților/tinerilor cu dizabilități din România și care ar putea oferi și servicii de 

ocupare ( informare si consiliere si mediere pe piața internă a muncii) pentru această categorie vulnerabilă. 

Ideea a pornit de la numărul scăzut de persoane cu dizabilități angajate în muncă în țara noastră și de la 

faptul că există puține ONG-uri în România care oferă servicii de mediere pe piața muncii pentru persoanele 

cu dizabilități. Proiectul si-a propus crearea unei baze de date, prin identificarea ONG-urilor care oferă servicii 

pentru adolescenți și tineri cu dizabilități, elaborarea unui ghid al angajarii in munca a persoanelor cu 

dizabilitati adresat acestora, cât și promovarea folosirii complementare a   serviciului social centru de zi, 

alaturi de serviciile de ocupare  pentru  a creste numarul de persoane  cu dizabilitati angajate in muncă.  

 

5. Amenajarea unei camere frigorifice pentru blocul alimentar al centrelor de zi ale Fundației Pentru Voi  

 



 

Perioada: iunie- noiembrie 2021  

Parteneri in proiect: Rotary Club Timișoara  

Natura parteneriatului: finanțare   

Descrierea pe scurt a proiectului: Pentru a asigura depozitarea corespunzătoare a alimentelor perisabile în 

condiții de siguranță și pentru a reduce costurile de funcționare, a fost neceasară amenajarea unei camere 

frigorifice, în cadrul centrului de zi Impreună care să deservească bucătăria fundației. A fost construită o 

cameră frigorifică pentru păstrarea alimentelor în cele mai bune condiții.  

 

 

 

6. Microgrant acordat din fonduri externe nerambursabile (ajutor de stat) 

 

Perioada :  ianuarie-aprilie 2021 

Parteneri în proiect : Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA)  

Natura parteneriatului : (MEEMA) - administrator al schemei de ajutor de stat, Ordonanța de Urgență nr.    

130 din 31 iulie 2020.   

Descrierea pe scurt a proiectului : În cadrul proiectului, a fost achiziționat un aparat cutter plotter utilizat în 

cadrul activităților economice desfășurate de către Fundația Pentru Voi.   

 

 
FINANŢATORI 
 
➢ Primăria Municipiului Timişoara - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara 
➢ Primăria Comunei Giroc 
➢ Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 

 
 
 
SPONSORI 
 
➢ JTI International 

➢ DS Smith Packagin Romania 

➢ Girod Semnalizare 

➢ Clubul R 

➢ otary 

➢ M Tabac 

➢ Camera Notarilor Publici 

➢ SAR Security 

➢ Cofetăria Codrina 

➢ Cotidian Klasico 

➢ Zonemed Biometrix 



 

➢ Almas Office 

➢ Asko Group 

➢ Medici s 

➢ Agribroker 

➢ ITP Agri 

➢ Centocelle 

➢ Calinux Tech SRL 

➢ FILER AMBIENT 

➢ Cardinal DP Construct 

➢ Laradia Serv 

➢ IDEA HUB 

➢ Knockout Store 

➢ Steadforce 

➢ ROTAR ACT 

➢ Deviant Tech 

➢ Cores SRL 

➢ Clinica Art Dentis SRL 

➢ Expertissa Timisoara 

➢ Alin Ciontea SRL 

➢ Doing SRL 

➢ Insert Digital 

➢ ID CON-Steel 

➢ TAS ORTO CLINIC 

➢ Exclusiv Advertising&Stamps 

➢ Greta Serv 2010 

➢ IMAGO RESIDENCE 

➢ FARM MATAND 

➢ DDD Cactus Clean 

➢ Comcereal 

➢ AB Consulting 

➢ Matisso Imoprest 

➢ MRU TRANS LOGISTIC SRL 

➢ Todorut Spedition 

➢ FAR CONSULT 

➢ FERONIA 

➢ Expert Office 

➢ Silver House 

➢ ARROGANTISSIMA 

➢ Gamiha Trust 

➢ Moneybase 

➢ CONT AGRI  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 
PARTENERI MEDIA  
 

• TVR Timişoara  

• Ziua de Vest 

• Radio Timișoara 

• 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 și servicii realizate în cadrul Unității Protejate Pentru Voi: 
 



 

➢ Tipărituri: rollup, spider, stikere, autocolante, etichete, broşuri, newsletter, regulamente, cărţi 
de vizită, afişe la dimensiuni dorite de client, de la A5 până la A0, rapoarte, fişe tip, invitaţii 
evenimente, felicitări, ecusoane, flyere, calendare etc. 

➢ Produse imprimate: căni, tricouri, sacoșe din bumbac, etc. 
➢ Produse handmade: broşe, mărţişoare, brăţari, coliere, mărgele, cercei, săculeţi, trăistuţe 

realizate manual, decoratiuni diverse, aranjamente Crăciun, aranjamente Paşti etc.;  
➢ Redactare și expediere scrisori, pliante etc. 
➢ Organizare evenimente: expozitii, targuri si conferinte 
➢ Operaţiuni de ambalare, asamblare, sortare, etichetare, împachetare! 



 

 


