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Misunea Asociatiei Diaconia Ajutor International este de a oferii
servicii specializate familiei aflate în dificultate. Prin implementarea
unor obiective specifice, dorim sa răspundem într-un mod cât mai
adecvat nevoilor fiecărui copil și să susținem părinții în eforturile lor.
Toate activitățiile și proiectele pe care le desfășurăm au ca scop
ajutorarea familiilor aflate în situații de dificultate și urmăresc
menținerea copiilor în familia biologică prin abilitarea părinților în a-și
îmbunătății situația materială și a-și asuma responsabilitățile de părinte.%
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VIZIUNE
Credem intr-o societate implicata si intr-o comunitate unde saracia nu
are putere. Credem in zâmbete care au putere si in incurajări care
schimbă vieți. Credem că eforturile noastre nu sunt zadarnice, credem
că se poate sa aducem schimbare!%
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1. CENTRUL EDUCATIONAL
!

Misiunea Centrului de Zi Diaconia este de a preveni abandonul familial si scolar şi de a îmbunătăţi nivelul de educaţie si
integrare in societate a copiilor aflati in situații de dificultate datorate saraciei extreme. Prin asigurarea pe timpul zilei a unor
activităţi de îngrijire, educaţie, recreere si consiliere menite să sprijine însuşirea şi dobândirea unor deprinderi şi abilităţi
pentru o viata armonioasă şi independentă, dorim să oferim copiilor o șansă la un viitor, diferit de cel al părinților lor.
Proiectele si activitățiile create pentru copii in cadrul Centrului se desfăşoară ţinându-se cont de vârsta acestora, nivelul de
dezvoltare, potenţialul, nevoile şi disponibilităţile pe care le au, asigurându-li-se totodată îngrijirea de care au nevoie pentru o
dezvoltare armonioasa. Pentru părinți avem programe specifice, de asemenea adaptate și integrate nivelului și cerințelor
acestora.

PRESCOLARI

!

Alexandru, ursuletul nostru blond, vine singur la Centru in fiecare dimineata de la o distanta de aproape 2 km.
Pentru ca mama lui trebuie sa ramana acasa cu ceilalti frati mai mici el vine pe jos, incet, incet. Chiar daca
ploua sau ningea el era la ora opt fix in fata sediului. Pentru micut programul de la Diaconia reprezinta una
dintre cele mai mari bucurii. Iubeste sa se joace cu masinile mari, sa isi construiasca piste si sa se viseze sofer
profesionist. Vorbeste incet si peltic dar intelege orice explicatie si incearca sa o reproduca. Suntem incantati ca
avem privilegiul sa lucram cu un copil cu atat de multa perseverenta si ambitie.
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Proiectul initial a fost gandit pentru copii de varste
scolare, pentru sustinerea lor educationala. Apoi,
pentru ca am vazut nevoia, am dorit ca tot mai multi
copii sa reuseasca sa fie integrati corespunzator in
scoala. Astfel am largit programul Centrului nostru
cu o grupa de prescolari.
In anul 2009 am creat aceasta grupa cu scopul de a-i
pregati la un nivel de baza pentru inceputul scolii.
Parintii acestora nu reusesc sa ii sustina in gradinita
si de aceea venim in sprijinul lor cu programe
specifice necesitatilor lor. La Centrul Diaconia sunt
pentru prima data intr-o sala de clasa, isi insusesc deprinderi de baza si invata sa lucreze in colectivitate. Grupa de prescolari
are acum 20 de copii, cu varste cuprinse intre 3 si 5 ani, prezenti zilnic in programele noastre.
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“Nu stiu sa scris sau sa citesc dar stiu ca ajutorul de la Diaconia inseamna foarte mult pentru familia noastra. Fiica
!
noastra cea mare a ajuns la liceu datorita sprijinului primit de la Diaconia, fetita mijlocie a trecut in clasa a VIII.a si
!
nu are nici o corigenta, tot datorita ajutorului primit la teme la Diaconia, iar cea mica este premianta si intra in clasa
!
a V.a Multumim mult pentru ajutorul primit, Diaconia inseamna foarte mult pentru noi.” mama a trei fetite inscrise
SCOLARI

in programul Centrului
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Nevoile comunitatii sunt mari dar cu ajutorul nostru
lucrurile se schimba! Am reusit sa facem de-a lungul
anilor lucruri deosebite. Stim ca fara suportul nostru
acesti copii nu ar putea sa isi continue studiile.
De aceea in anul 2013 am functionat, ca in fiecare an
de la infintare, la capacitate maxima. Zilnic
functioneaza in cadrul Centrului 8 clase avand un
efectiv total de 100 de copii. Fiecare clasa avand
propriul educator cuprinde aproximativ 14 copii si are
o programa elaborata conform particularitatilor
copiilor.
Avem personal specializat in lucrul cu copii cu nevoi
educationale speciale si cerinte sociale aparte. Toti cei
8 educatori au pregatirea necesara si sunt instruiti
periodic in aria de lucru.
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REALIZARI
Avem în ultimii ani realizări de care suntem mândrii, pentru că vedem că întreaga investiție pe care am făcut-o, de-a lungul
celor 7 ani, dă rod.
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Pentru că am lucrat determinat în echipă, vedem că realizările noastre sunt măsurabile. Astfel:
- nici o familie sau părinte singur nu și-a instituționalizat copilul - cu toate că avem câteva cazuri în care bunicii au preluat
responsabilitatea creșterii copiilor.
- nu am avut nici un copil care să abandoneze școala, datorită sprijinului socio-educațional pe care l-am oferit.
- s-au obținut mari progrese la nivel comportamental și emoțional in dreptul fiecare copil, observăm, de asemenea schimbări
de atitudini și credințe.
- nivelul de trai al familiilor a crescut substanțial deoarece o parte dintre părinți au reușit să parcurgă cursuri de calificare și au
fost ajutați să se angajeze.

!
!
!
!
START - UP
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Programul este destinat tinerilor defavorizaţi din punct de vedere social, cu varste cuprinse intre 16 si 26 ani, care nu mai
urmeaza nicio forma de invatamant si doresc sa se angajeze. Impruna cu cei de la AJOFM Brasov, ne-am propus sa
indrumam tinerii sa identifice cu adevarat ceea ce isi doresc sa profeseze, sa ii ajutam sa urmeze o meserie calificata si la final
sa le gasim un loc de munca in care sa poata sa profeseze ulterior.
Acest program este conceput special pentru a fi pasul urmator in continuarea activitatilor de la “Centrul de zi Diaconia” unde
vin copii cu varste cuprinse intre 3 si 16 ani ce provin din familii defavorizate, monoparentale sau dintr-un mediu precar.
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In 2013 dupa 3 luni de la lansarea acestui program, 8 tineri din cei care au primit consiliere s-au angajat, iar in prezent 6
dintre ei inca mai lucreaza. Un alt beneficiu al programului a fost faptul ca 8 dintre tineri care nu aveau acte au fost sustinuti
pentru a-si obtine certificatele de nastere dar si cartile de identitate.
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Orice ti-ai propus poti obtine, daca esti dispus sa lucrezi pentru asta!

ATELIERE MESERII
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Nu as fi crezut niciodata ca voi invata sa imi fac singura o fustita. Sunt atat de fericita! Acum pot sa le fac si sorei
mele si mamei… lor o sa le cos cate una atunci cand doamna o sa cumpere materialul ala cu flori multe…sa
straluceasca si ele ca si mine. Adela 11 ani
Scopul nostru final ca organizatie este sa oferim copiilor sansa de a frecventa o scoala, de a deprinde o meserie si in final de a
avea un viitor echilibrat, altul decat cel al parintilor lor.
Conex activitatilor educational dorim sa le oferim un cadru in care copiii sa descopere meserii utile si sa deprinda abilitati
necesare insusirii acestor meserii. De aceea in fiecare an organizam cu eforturi mari 9 ateliere de meserii sustinute de personal
calificat.
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TABERE
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Am visat un an intreg la aceasta tabara. Stiam de anul trecut cum este. Nimic nu se compara cu diminetile pline
de galagie cand 50 de copiii alergam prin curtea taberei si speram ca ziua sa fie mai buna si mai palpitanta dcat
cea care a trecut. Merita sa invat un an bine ca sa am sansa sa fiu luat in tabara :)
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Organizarea de tabere este o alta modalitate de lucru intens cu copiii pe care Diaconia o foloseste cu succes de-a lungul anilor.
Taberele sunt un loc in care copiii isi pot face prieteni, se pot juca si se pregatesc sa intre cu succes in vata comunitatii
Dorim sa ii invatam sa se descurce intr-un mediu nou, provocator, pentru a-si castiga increderea in fortele proprii. In tabere
copiii reusesc sa se adapteze unor altfel de modalitati de lucru si comunicare si dobandesc conustinte multiple.
Tabere de o saptamana pe care le organizam anual, in mijlocul naturii, sunt modalitati alternative de deprindere a abilitatilor
de viata independente, de impartasire a experientelor, de creare a unui grup de prieteni si a unor grupuri de sprijin.

2. PROGRAM INFORMARE CONSILIERE SI SUPORT PERSOANE AFLATE IN SITUATII DE
RISC
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Dorin provine dintr-o familie numeroasa. El, fratii lui, cinci la numar, si parintii locuiesc intr-o camera de
camin de 24 m. Dorin este copilul cel mai mare si cel mai reponsabil al familiei. Are 14 ani si stie deja ce
inseamna sa ingrijesti de un bebelus, sa il schimbi si sa ii dai medicamentele cand are febra mare si sa te
ingrijorezi cand laptele nu este indeajuns si pentru a doua zi. Dorinta lui cea mai mare este sa poata merge la
scoala… sa nu mai trebuiasca sa stea si sa ingrijeasca de cei mai mici.
Tatal este plecat cu saptamanile la lucru in constructii iar mama munceste cu ziua pentru un ban in plus.
Greutatea supravegherii celor mici este pe spatele lui Dorin.
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‘Situatia parea fara iesire dar pana la urma am reusit. Toti copiii familiei sunt incadrati acum fie in scoala, fie
in gradinita fie la cresa. Mama si Dorin trebuie sa se ingrijeasca zilnic doar sa ii duca pe cei mici dimineata la
program si sa ii ia la ora 16. Dorin se tine cu toata puterea de scoala si nu lipseste nimici macar atunci cand este
bolnav. acum il vedem cum infloreste” asistent social Diaconia
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Programul doreste sa sustina familii cu copii care se afla in situatii de dificultate extrema.
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CRITERII DE ELIGIBILITATE
- familii şi persoane aflate în dificultate din punct de vedere financiar şi material
- familii monoparentale aflate în situaţii de risc;
- persoane care suferă de boli cronice sau handicap;
- familii care au copii cu nevoi speciale;
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Descrierea activităţilor desfăşurate:
• Informarea asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor legale ale persoanei sau familiei;
• Furnizarea de măsuri de urgenţă în vederea înlăturării situaţiei de dificultate în care se poate găsi persoana sau familia la un
moment dat;
• Informarea si consilierea in vederea obtinerii unui loc de munca pentru adulţii apţi de muncă din familiile beneficiare;
• oferirea de suport material si financiar, in functie de nevoia din criza a familiei si de capacitatea financiara a asociatiei.
• Asistenţa în integrarea copiilor în formele de învăţământ adecvate vârstei şi dezvoltării lor intelectuale - consiliere de suport
si educativa pentru parinti cu scopul optimizarii climatului psiho-ducativ al copilului
• Informare, consiliere, sprijin si suport pentru dezvoltarea deprinderilor de viata pentru toate categoriile de beneficiari
• Asistenţă în relaţiile de familie: consiliere în situaţii speciale cum ar fi: divorţului, concubinajului, tensiuni în familie, violenţa
domestică;
• Îndrumare, informare şi intermediere în relaţie cu alte instituţii, servicii de care depinde rezolvarea unora dintre problemele
celor asistaţi; asigurarea transferului şi monitorizării beneficiarului către servicii specializate;
anul 2013
Avem in Programul de Informare, Suport si Consiliere 144 de familii care sunt sustinute pentru o perioada de un an cu
posibilitatea prelungirii suportului
De asemenea intervenim lunar in trei proiecte de urgente extreme care necesita suport pe o perioada de timp mai scurt.
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3.CASE SOCIALE
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“ Nu ne vine sa credem ca am primit aceasta sansa, de a avea propria casuta, unde putem sa ne crestem copiii
cat mai sanatos. Suntem foarte recunoscatori si va multumim din inima pentru tot ceea faceti pentru noi.”
familie beneficiara proiect Build for tomorow
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In 2013 am reusit din nou sa oferim patru casute micute si cochete familiilor aflate in asistenta noastra.
Proiectul Build for Tomorrow este posibil datorita suportului primit prin Fundatia Vodafone.
Echipa Diaconia, impreuna cu familiile beneficiare si cu voluntarii Vodafone, au lucrat si in vara acestui an timp de sase
saptamani pentru a pune pe picioare cele patru case.
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Este un proiect de dimensiuni mari, facut cu eforturi financiare si umane serioase dar in urma carora avem si satisfactia finala
a unui lucru bine facut, cu dragoste si dedicare. Inca patru familii au din anul acesta un acoperis serios deasupra capului si o
noua stabilitate.
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4.ECONOMIE SOCIALA
!

Din anul 2010 am inceput sa dezvoltam aceasta latura a muncii noastre in scopul asigurarii unei surse financiare stabile
pentru proiectele noastre sociale.
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Ne-am implicat in 4 ramuri de dezvoltare ep care vrem sa le dezvoltam cu pasi mici.
- agro-turism - am achizitionat doua case in Viscri care vor fi folosite in acest scop
- agricultura - terenurile noastre au produs deja in acest am legumele si cartofii care au asigurat proviziile pentru iarna a
tuturor familiilor pe care le avem in asistenta.
- apicultura - avem la acest sfarsit de an 98 de familii de albine care in primavara acestui an au asigurat de asemenea miere
familiilor noastre
- ferma bovine Angus - avem 22 de capete de bovine, efectiv pe care dorim sa il crestem pentru a dezvolta o ferma cu
productie de carne pentru piata interna si externa.
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5.STRANGERE DE FONDURI
!

Departamentul de strangere de fonduri, are ca obiectiv finantarea proiectelor desfasurate de organizatia noastra.
De-a lungul celor 7 ani de activitate am construit parteneriate cu companii si persoane fizice.
Prin intermediul acestor parteneriate am reusit pana acum sa oferim servicii de calitate copiilor si familiilor sarace din judetul
Brasov.
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Voluntari si practicanti
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Contractul pe care il avem, incheiat cu Universitatea, ruleaza de 7 ani. In fiecare an, in mod special studentii de la
specialitatea Asistenta Sociala, isi efectueaza stagiul de practica in institutia noastra. Impactul asupra copiilor cu care lucram
este major. Ei se bucura de toata atentia care o primesc de la studenti dar si de experienta lor.
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Contractul cu AISEC ne furnizeaza voluntari internationali, studenti care ne imbogatesc cu noi experiente. Impactul varietatii
culturale si de limba aduce un mare plus in dezvoltarea copiilor/
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Avem de asemenea voluntari din Romania si din strainatate care vin cu o anumita regularitate pentru a cunoaste munca pe
care noi o facem dar si pentru a ne sprijini in activitatiile atat de variate pe care le intreprindem.
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MULTUMIRI TUTUROR SPONSORILOR

