Asociaţia Betania Bacău România

Misiunea şi scopul organizaţiei
Înfiinţată în 1995, Asociaţia Betania este o organizaţie umanitară de sprijinire a tuturor categoriilor
defavorizate ale comunitãții. Misiunea sa este realizată prin derularea de proiecte sociale, medicale şi
educative.
Asociaţia Betania este recunoscută ca organizaţie de utilitate publică de Guvernul României din anul
2004.
Acreditare şi licenţiere
Toate serviciile oferite de Asociaţia Betania sunt acreditate şi licenţiate.
Ce facem
•

lucrăm individual şi intensiv cu copii cu autism, pregătindu-i pentru integrarea cu succes în
şcoli şi în grădiniţe;

•

oferim condiţii excelente tinerilor revocaţi din centrele de plasament din Bacău şi din
Bucureşti, facilitându-le integrarea în comunitate şi asigurându-le pregătirea pentru un trai
decent;

•

asigurăm protecţia, consilierea şi reintegrarea în comunitate a victimelor traficului de fiinţe
umane;

•

pregătim tineri cu dizabilităţi pentru integrarea pe piaţa muncii;

•

recuperăm persoane cu afecţiuni ortopedice şi posttraumatice ale aparatului locomotor,
pacienţi cu afecţiuni reumatice şi neurologice prin servicii de hidrokinetoterapie, logopedie
şi consiliere psihologică;

•

sprijinim familiile sărace, persoanele cu dizabilităţi, familiile cu mulţi copii, persoanele fără
adăpost, pesoanele aflate în detenţie şi tinerii, prin oferirea de ajutoare financiare şi
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materiale, consiliere psihologică şi juridică, asistenţă socială şi sprijin pentru găsirea şi
păstrarea unui loc de muncă;
•

susţinem financiar persoane în dificultate, în vederea soluţionării unor probleme medicale
grave;

•

acordăm burse elevilor şi studenţilor cu situaţii socio-economice modeste.

PROIECTE ÎN DERULARE
Cele mai mari proiecte ale Asociaţiei Betania sunt:
•

Centrele de Intregrare a Tinerilor din Bacău şi Bucureşti;

•

Centrul “Delfinul” pentru Copii cu Autism din Bacău

•

Centrul “Delfinul” pentru Copii cu Autism din Roman

•

Servicii de Recuperare Hidrokinetoterapeutică şi Logopedică;

•

Centrul Multifuncţional pentru tineri cu dizabilităţi;

•

Centrul de Consiliere, Informare şi Sprijin pentru familii aflate în situaţii de criză;

•

Proiectul „Ajutoare financiare de urgenţă”.

Centrul de Consiliere, Informare şi Sprijin pentru familii aflate în situaţii de criză
Acest proiect a fost înfiinţat în 1995 cu scopul de a menţine copiii în familie, de a continua cursurile
şcolare, de a reintegra/integra copiii sau tinerii care au abandonat şcoala, de a preveni
instituţionalizarea copiilor şi destrămarea familiei.
Beneficiarii proiectului social, peste 1000 anual, sunt orfani, văduve, familii monoparentale, persoane
cu dizabilităţi, vârstnici, familii cu mulţi copii, copiii străzii, persoane fără adăpost, cazuri medicale
urgente, persoane aflate în detenţie, tineri.
Selectarea beneficiarilor se face în cadrul programelor de audienţe ale Centrului de informare,
consiliere şi sprijin pentru familiile aflate în dificultate, în funcţie de gravitatea situaţiei în care se află
solicitanţii. După evaluarea iniţială a familiei, asistentul social propune planul de intervenţie pentru
fiecare caz. Pentru eficienţă maximă, echipa solicită informaţii şi sprijin instituţiilor abilitate în protecţia
copilului (şcoală, spital, primării, poliţie) în vederea integrării sociale optime a beneficiarilor.
Planul de intervenţie constă în ajutor financiar, material (haine, materiale medicale, rechizite şcolare,
alimente, mobilier), consiliere psihologică şi sprijin pentru găsirea şi păstrarea unui loc de muncă.
Asistentul social şi coordonatorul de proiect vizitează familiile periodic pentru implementarea planului,
pentru consiliere, pentru monitorizarea familiei.
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În funcţie de gravitatea cazurilor, famiile pot fi sprijinite 6–12 luni. Astfel, lunar, sunt sprijinite financiar
şi material 120 de familii fără posibilităţi financiare şi aflate în situaţii de criză.
Costul anual al proiectului este de 50.000 euro din contribuţii ale partenerilor externi.
Rezultatele proiectului sunt: ridicarea nivelului de trai al familiilor asistate, educarea lor, încadrarea în
muncă pe perioadă determinată/nedeterminată a beneficiarilor.
Proiect Ajutor financiar de urgenţă
Ajutorul financiar de urgenţă se acordă solicitanţilor cu probleme sociale şi medicale grave, după ce
comisia de evaluare a efectuat ancheta socială şi a confirmat gravitatea cazului.
În cazurile medicale, ajutorul financiar de urgenţă se acordă pentru tratamente, intervenţii
chirurgicale, transplanturi, implanturi, transportul persoanelor invalide sau fără posibilităţi financiare la
clinici/spitale din ţară şi din străinătate.
Unii elevi şi studenţi beneficiază de ajutor lunar sau semestrial pentru achitarea taxelor şcolare şi/sau
pentru cazare şi masă.
Persoanele fără venituri sau cu posibilităţi financiare reduse primesc ajutor financiar de urgenţă
pentru soluţionarea unor probleme sociale deosebit de grave.
Casa de Tranzit Betania
Parte a proiectelor sociale derulate și implementate de Asociația Betania, Casa de Tranzit este
destinată familiilor aflate într-o situație de criză, în special familii cu copii mici, care vor fi cazate la
„Betania” pe termen limitat, până la găsirea unei soluții definitive. Costurile proiectului, aproximativ
85.000 euro, au fost susținute din donații din Olanda, iar lucrările legate de finisaje și de dotarea casei
au fost asigurate de organizația Diakonaal Actie Comité Roemenië din Lienden. Lucrările au fost
finalizate pe 31 august 2017, iar Casa de Tranzit și-a primit deja primii beneficiari
Centrul de Integrare a Tinerilor Bacău
Asociația Betania Bacău a început proiectul pentru integrarea tinerilor în anul 1998. A fost unul dintre
primele proiecte ale organizației.
Centrul de Integrare a Tinerilor are drept scop integrarea socială a tinerilor revocaţi din centrele de
plasament şi integrarea în comunitate a tinerilor aflaţi în dificultate. Acest proiect se adresează atât
tinerelor care au fost ocrotite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
cât şi celor aflate în situaţii de risc.
Centrul de Integrare a Tinerilor asigură un loc stabil, pentru o perioadă de 1 – 2 ani, tinerelor care au
împlinit vârsta de 16 ani. Li se oferă posibilitatea să-şi formeze deprinderile de viaţă cotidiană, să-şi
cultive capacităţile şi aptitudinile pentru muncă şi să-şi educe abilităţile pentru comunicare şi inter-
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relaționare. Capacitatea Centrului este de 22 locuri în trei căsuţe de tip familial. Acestea se compun
din sufragerie, o bucătărie, două băi şi patru dormitoare.
Centrul dispune şi de un atelier de croitorie, unde cele interesate pot învăţa această meserie.
Admiterea tinerelor în Centrul de Integrare este finalizată prin semnarea unui contract de acceptare a
programului. Beneficiarii acestuia nu formează un grup stabil pentru o perioadă determinată. Pe
măsură ce se realizează paşi importanţi în sensul integrării sociale, tinerele părăsesc centrul, iar
altele le iau locul.
În primele 6 luni, beneficiarele proiectului dispun de toate serviciile centrului gratuit. În următoarea
perioadă, beneficiarele participă financiar cu plata a jumătate din chiria stabilită, urmând ca în ultima
perioadă de şedere în centru să se achite chiria integrală.
Obiectivele proiectului sunt: formarea deprinderilor de viaţă la adolescenţii tineri proveniţi din centrele
de plasament și ale acelora aflaţi în dificultate; continuarea studiilor, calificarea, recalificarea şi
integrarea profesională a tinerelor; integrare socială şi socializare; formarea unei atitudini corecte faţă
de muncă; realizarea unui sistem de cazare pentru tinere în vederea pregătirii acestora pentru un trai
independent; realizarea unui sistem de sprijin profesional, de instruire în vederea calificării şi
recalificării tinerelor pentru a-şi găsi un loc de muncă.
Rezultate
De la înfiinţare până în momentul de faţă Centrul de Integrare a Tinerilor a oferit casă, masă, locuri de
muncă, posibilitatea de a continua studiile şi posibilitatea de a avea un trai decent pentru 226 de
tinere cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 ani.

Centrul de Integrare a Tinerilor Bucureşti
Centrul de Integrare a Tinerilor Bucureşti oferă celor 6 beneficiare următoarele servicii de asistenţă
socială: cazare pe o perioadă determinată (până la finalizarea studiilor) într-un apartament cu 3
camere situat în Municipiul Bucureşti; sprijin în continuarea şi finalizarea studiilor, liceale sau
universitare; asistenţă psihologică; facilitarea relaţiilor cu instituţiile publice, în vederea integrării în
comunitate; sprijin financiar şi/sau material pentru asigurarea traiului zilnic; încadrare şi orientare
profesională; monitorizare şi sprijin după părăsirea Centrului de Integrare a Tinerilor.
Beneficiarii proiectului:
•

tinere provenite din centre de plasament;

•

tinere aflate în imposibilitatea de a-şi continua studiile.

Tinerele sunt cazate într-un apartament cu trei camere, complet mobilat şi utilat, situat într-o zonă
centrală a Bucureştiului. Tinerelor li se oferă posibilitatea de a locui într-un climat de tip familial,
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propice atât pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, cât şi pentru dezvoltarea
abilităţilor de comunicare şi relaţionare.
Obiectivele proiectului: finalizarea studiilor universitare pentru 6 tinere; integrare socială şi socializare;
dezvoltarea abilităţilor pentru un trai independent; dezvoltarea abilităţilor de management al bugetului
personal; sprijin pentru găsirea unui loc de muncă după finalizarea studiilor.
Centrul “Delfinul” Pentru copii cu autism Bacău si Roman
Centrul Delfinul pentru copii cu autism funcționează din anul 2005. Acesta are ca misiune
îmbunătățirea calității vieții copiilor cu tulburări din spectrul autist și a familiilor acestora în vederea
prevenirii și combaterii marginalizării sociale, precum și facilitarea accesului la informații și servicii de
specialitate.
Servicii acordate în cadrul centrului:
Evaluare psiho-comportamentală - se adresează tuturor celor care solicită acest serviciu indiferent de
vârstă, diagnostic sau opțiunea exprimată pentru unul sau altul dintre serviciile oferite de Centrul
“Delfinul”. Evaluarea nu are scop clinic (de diagnosticare) ci de identificare a dificultăților/problemelor
concrete cu care copilul și familia acestuia se confruntă și de găsire a soluțiilor practice de
ameliorare/eliminare a acestora.
•

Evaluarea nivelului de dezvoltare a comportamentelor adaptative (comunicare, joc și
socializare, autonomie personală);

•

Evaluarea abilităților primare de învățare, comunicare și limbaj și a barierelor în procesul de
învățare;

•

Analiza funcțională primară a problemelor de comportament;

•

Identificarea/analiza altor dificultăți de adaptare.

Centrul de zi – se adresează copiilor cu tulburări din spectrul autist. Serviciul oferă intervenție
educațional-terapeutică individuală și de grup (ABA/DTT, TEACCH, PECS), unui număr de 12 copii
repartizați în două grupe a câte 6 copii. Programul zilnic este de 6 ore, de luni până vineri și cuprinde
2 ore de terapie comportamentală individuală și 3 activități educațional-terapeutice de grup.
Terapie comportamentală intensivă – se adresează copiilor cu tulburări de dezvoltare (tulburări din
spectrul autist, tulburări multisistemice de dezvoltare, ADHD) și presupune un program de 4 ore zilnic
de intervenție specifică, individuală (1 la 1).
Terapie comportamentală în sistem ambulatoriu - acoperă o gamă largă de tulburări de dezvoltare
(tulburări din spectrul autist, tulburări multisistemice de dezvoltare, ADHD, tulburări de comportament
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social, tulburări de comunicare socială, anxietate și fobii etc). Ședințele de terapie pot fi individuale și
de grup, în funcție de obiectivele stabilite pentru fiecare copil în parte.
Programele de terapie specifică vizează:
-

Analiza funcțională a comportamentelor problemă și intervenția comportamentală specifică;

-

Însușirea/dezvoltarea abilităților de bază de învățare, comunicare și limbaj;

-

Informarea/instruirea familiilor cu privire la specificul tulburărilor de dezvoltare, la tabloul clinic
al tulburărilor, la metodologia și principiile intervenției terapeutice comportamentale, realizată
prin discuții libere individuale/de grup sau prin intermediul materialelor scrise ori în format
electronic.

Obiectivele proiectului sunt:
•

Creşterea gradului de autonomie personală şi a nivelului de funcţionare intelectuală a
beneficiarilor proiectului;

•

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi interacţiune socială în vederea inserţiei
sociale;

•

Conştientizarea şi implicarea părinţilor în procesul de recuperare a copiilor;

•

Sprijin şi informare în vederea integrării copiilor în unităţi de învăţământ;

•

Promovarea intereselor copiilor cu autism;

•

Influenţarea opiniei publice în sensul unei atitudini de acceptare şi promovare a egalităţii de
şanse;

•

Specializarea profesioniştilor care lucrează cu copiii în scopul utilizării de noi metode de
educaţie, noi terapii şi instrumente de evaluare.

Servicii de Recuperare Hidrokinetoterapeutică şi Logopedică
Kinetoterapia este un important mijloc terapeutic în recuperare. Serviciul nostru tratează afecţiuni ale
coloanei vertebrale, ale aparatului locomotor, ale sistemului osos, dar şi afecţiuni reumatice. Pacienţii
cu boli din sfera neurologică (hemipareze,tetra/parapareze), pot beneficia, prin executarea unor
exerciţii specifice kinetoterapiei, de îmbunătăţirea/ ameliorarea stării de sănătate.
Rahitismul, obezitatea şi alte afecţiuni metabolice se pot trata, de asemenea, prin kinetoterapie. La
fel, maladiile congenitale, precum distrofia neuromusculară, luxaţia congenitală de şold, tetraplegia
sau bolile degenerative şi inflamatorii ale sistemului nervos.
Prin exerciţiile specifice pe care le oferă, kinetoterapia este o soluţie pentru problemele de sănătate
atât ale copiilor cât şi ale adulţilor, învăţându-i în acelaşi timp că mişcarea ajută la crearea unui mod
de viață sănătos.
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Kinetoterapia are ca principiu mişcarea sistematizată sub formă de exerciţii fizice, având ca scop
atingerea obiectivelor propuse.
Hidrokinetoterapia reprezintă o importantă metodă de a relaxa şi tonifia organismul.
Serviciile oferite:
•

gimnastica subacvatică îşi găseşte largi aplicaţii (de la copii sănătoşi sau cu afecţiuni
neuromotorii, până la tineri şi adulţi);

•

cursuri de iniţiere înot pentru copii şi bebeluşi.

Logopedia - Serviciul de logopedie se adresează atât copiilor mici, pentru diagnosticarea precoce şi
intervenţia în cazul tulburărilor de limbaj, cât şi celor de vârstă şcolară şi adulţilor, ajutând la
corectarea unor deficienţe de vorbire - fonoarticulatorii, de ritm, rinolalie, scris - citit.
Centrul Multifuncţional
Centrul Multifuncţional funcţionează din 2011. Scopul centrului este de a organiza activităţi diverse în
vederea educării şi socializării tinerilor cu dizabilităţi fizice şi/sau psihice care nu sunt integraţi în
comunitate, care nu mai frecventează nicio formă de învăţământ şi nu au pregătire profesională
pentru a-şi găsi un loc de muncă.
Activităţile desfăşurate în cadrul centrului sunt adaptate nevoilor şi particularităţilor individuale ale
beneficiarilor: cursuri teoretice şi practice (grădinărit, îngrijirea animalelor, realizare de bijuterii,
lumânări şi săpun, gătit, utilizarea calculatorului, limba engleză), meloterapie, pictură, grafică, desen,
sport şi plimbări.
Capacitatea centrului este de 20 de beneficiari pe zi. Centrul este format din două încăperi foarte
spaţioase în care sunt instruite două grupuri a câte 10 persoane, hol, grup sanitar, bucătărie.
Activităţile se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, de dimineaţa până seara, după un orar
săptămânal. Doi instructori – pedagogi şi voluntari asigură instruirea beneficiarilor.
Produsele realizate în cadrul atelierelor sunt comercializate. Veniturile încasate susţin activităţile
centrului.
Înainte de realizarea acestui proiect, tinerii cu dizabilităţi aveau posibilităţi reduse sau inexistente de
a-şi petrece timpul liber sau de a socializa. Centrul Multifuncţional nu numai că a răspuns acestor
nevoi, dar a devenit pentru ei o a doua casă şi familie. Acum sunt utili şi au învăţat să facă o mulţime
de lucruri. Acum îşi ajută familiile, aplicând şi acasă tot ceea ce au învăţat la noi. În plus, din vânzarea
produselor realizate, câştigă un venit.
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Proiecte încheiate

Centrul de zi “Betania” pentru Copii cu Dizabilităţi
Înfiinţat în anul 1998, Centrul de Zi „Betania” a funcţionat până în anul 2011, într-o clădire special
construită pentru desfăşurarea acestui proiect şi a avut ca scop sprijinirea, reabilitarea, educarea şi
instruirea copilului cu deficienţe fizice şi/sau asociate. Serviciile oferite au fost: kinetoterapie şi
hidrokinetoterapie (masaj şi gimnastică medicală, bazinul de înot, bioptron, împachetări cu parafină,
electroterapie, terapie ocupaţională); logopedie (terapia tulburărilor de limbaj, tulburărilor de scris –
citit); activităţi educativ – terapeutice (autonomie personală, activităţi cognitive de învăţare,
dezvoltarea potenţialului existent); evaluare psihologică (testări periodice folosind Testul Raven,
Scala Portage, consiliere, psihoterapie); asistenţă socială (promovarea intereselor beneficiarilor în
faţa autorităţilor publice, şcoli, instituţii); terapie senzorială (copiilor care au analizatorii afectaţi li se
oferă stimulare vizuală, auditivă, olfactivă, gustativă, kinestezică); activităţi de socializare (participarea
la concursuri sportive de tipul Special Olympics, la viaţa comunităţii, la spectacole); servirea mesei în
mod organizat în cadrul grupelor (2 mese / zi); transportul beneficiarilor zilnic, de la domiciliu la centru
şi de la centru la domiciliu.
Datorită îmbunătăţirii cadrului legislativ şi admiterii copiilor cu dizabilităţi în sistemul de învăţământ
normal, special şi integrat, Centrul de Zi Betania şi-a încetat activitatea după 13 ani de funcţionare.
Numărul total al beneficiarilor direcți pe care centrul i-a sprijinit şi recuperat în cei 13 ani de activitate
este de 464.
Centrul “Lalelelor” pentru Copilul Abuzat, Neglijat sau Exploatat
Centrul „Lalelelor” a fost înfiinţat în octombrie 1999 (primul centru din România destinat protecţiei
copilului - victimă a unei forme de abuz sau a neglijării grave în mediul familial) şi a încetat în 2011.
Centrul a funcţionat într-o clădire cu o capacitate de 20 locuri, special construită şi finanţată de
Asociaţia Betania. În urma acreditării Asociaţiei Betania ca furnizor de servicii sociale, Centrul
„Lalelelor” devenise, în anul 2005, centru de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat
şi exploatat.
Echipa centrului era formată din 20 de specialişti şi avea drept misiune oferirea sprijinului de
specialitate pentru depăşirea experienţelor traumatice, oferirea confortului şi condiţiilor morale şi
materiale necesare recuperării carenţelor şi necesare unei dezvoltări ulterioare armonioase.
Scopul proiectului a fost prevenirea, identificarea şi intervenţia în cazurile de abuz, neglijare sau
exploatare comise asupra copilului de către familie, reprezentanţi legali sau alte persoane.
Centrul a avut, în cei 12 ani de activitate, 600 beneficiari.
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Centrul de Servicii Integrate Plopana
Proiectul, implementat cu sprijinul voluntarilor olandezi de la Stichting Werkgroep Oost Europa
(SWOENV), a fost inaugurat la data de 22 septembrie 2017. Prin înființarea acestui centru, Asociația
Betania a urmărit să vină în sprijinul copiilor cu dizabilități dar și al celor care provin din familii lipsite
de posibilități materiale. În noul centru se oferă și servicii de planning familial, servicii impuse de faptul
că în comunitate există familii numeroase, cu câte 7-8 copii, care trăiesc la pragul cel mai de jos al
sărăciei. În componența noului centru se află două săli de activități, bucătărie, grupuri sanitare, hol și
două cabinete de consiliere (sprijin psihologic, social, planning familial).
Investiţii în sănătate
Asociaţia Betania a primit, încă de la începutul activităţii sale, solicitari de a sprijini şi de a investi în
sistemul medical. În cadrul investiţiilor în sănătate, avem 4 tipuri de proiecte pe care le vom enumera
în continuare, proiecte de care suntem mândri, mai ales că şi în prezent atât pacienţii cât şi
personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile medicale în care am investit găsesc
aceleaşi condiţii substanțial îmbunătăţite:
•

renovări de dispensare medicale rurale şi construirea de dispensare medicale rurale cu
voluntari olandezi (Com. Blăgeşti, Com. Racova, Com. Valea lui Ion, Com. Huruieşti, Com.
Izvorul Berheciului, Com. Găiceana, Com. Colonești 2013, Com. Motoșeni 2014, Com. Podu
Turcului 2016);

•

renovări şi dotări de secţii din spitalele judeţului Bacău (Etaj IV Maternitatea Bacău, Secţia
Infecţioase Copii, Spitalul Pediatrie Bacău, Spitalul Municipal Moineşti, Pavilionul HIV SIDA
din cadrul Spitalului Judeţean Bacău, C.R.N.M. Răcăciuni Gâşteni);

•

donaţii de materiale sanitare şi dispozitive medicale;

•

ajutoare financiare de urgenţă acordate diferitelor persoane fizice în vederea efectuării de
operaţii sau tratamente medicale.

Asociaţia Betania a investit, încă de la începutul activităţii sale, în proiectele de sprijinire a sistemului
sanitar, încercând ca sumele alocate acestor proiecte să fie în folosul unui număr cât mai mare de
beneficiari.
Investiţii în învăţământ
Urmărind denumirile proiectelor desfăşurate de Asociaţia Betania în şcolile din judeţul Bacău, s-ar
putea crede că principalii beneficiari sunt instituţiile şcolare. Este parțial adevărat deoarece principalii
noștri beneficiari sunt, ca de obicei, copiii. Grija noastră permanentă este binele copiilor şi al tinerilor,
indiferent de poziţia lor în societate sau de starea materială sau familială.
Copiii, în acest caz, elevii, sunt cei care, în urma investiţiilor noastre, vor beneficia de o mai bună
instruire, apoi de şanse mai mari de angajare. Acesta este scopul nostru final: tineri bine pregătiţi,
care vor putea să-şi asigure traiul lor şi al familiilor lor. Dar nu numai atât; lista beneficiilor este mult
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mai mare pentru noi toți. De exemplu: tineri calificaţi în meserii noi, cerute pe piaţa muncii, care
dezvoltă economia şi societatea; şcoli care au învăţat să se adapteze la cerinţele pieţei muncii, şcoli
active care caută noi sponsori, noi posibilităţi de colaborare, şcoli care învaţă şi dezvoltă parteneriatul,
şcoli care lansează noi iniţiative.
În anii trecuţi, Asociaţia Betania a investit în 40 de laboratoare la diverse şcoli, colegii şi licee:
•

Laboratoare de informatică;

•

Ateliere Service auto;

•

Ateliere de tâmplărie;

•

Ateliere de instruire practică în meseria de confecţioner;

•

Cursuri de calificare în meseriile de bucătar, cofetar şi ospătar;

•

Laborator multifuncţional de măsurări electrice, electronice şi de telecomunicaţii;

•

Laboratoare multifuncţionale de industrie alimentară;

•

Laboratoare de fizică;

•

Dotarea atelierelor de instruire practică în meseriile de zugrav, vopsitor, mozaicar, montator
placaje şi zidar – pietrar;

•

Ateliere de instruire în meseria de lucrător în igiena şi estetica corpului omenesc.

Renovări şi reparaţii de şcoli din mediul rural:
•

Renovarea Şcolii Generale I- VIII Sat Albele, judeţul Bacău;

•

Renovarea Şcolii Sărata, judeţul Bacău;

•

Construirea Grădiniţei din Sărata, judeţul Bacău;

•

Construirea Școlii Generale I-VIII Valea Şoşii, Comuna Poduri, judeţul Bacău;

•

Renovarea Şcolii Andrieşeşti, judeţul Bacău;

•

Construirea Şcolii Generale Turluianu, Comuna Bereşti – Tazlău.

Asociaţia Betania primeşte periodic donaţii constând în diferite bunuri ce sunt distribuite şcolilor din
judeţul Bacău: bănci şi scaune şcolare, rechizite, haine pentru copiii proveniţi din familii cu venituri
insuficiente, calculatoare, staţii de amplificare, alimente, etc.

Nu în ultimul rând...
Pe parcursul anilor de existenţă, Asociația Betania a câştigat mulţi prieteni şi colaboratori. Astăzi
numărul acestora şi al celor care ştiu să aprecieze eforturile depuse în folosul comunităţii este
impresionant. Proiectele realizate şi cele aflate în curs de realizare au prins şi prind viaţă cu sprijinul
lor. Încă de la începutul activității, Asociația Betania a avut drept parteneri autoritățile administrative
locale. Colaborarea cu acestea a devenit din ce în ce mai strânsă, transformându-se într-un real
parteneriat. Anul 2005 reprezintă o nouă etapă a parteneriatului cu administrația locală (Consiliul
Local Bacău și Consiliul Județean Bacău) prin cofinanțarea serviciilor oferite de Asociația Betania. La
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rândul lor, prietenii noştri din Olanda au fost întotdeauna aproape şi au sprijinit proiectele Betaniei cu
sume importante. Bineînțeles, echipa BETANIEI are un rol foarte important! Cei peste 50 de oameni
sunt zi de zi alături de cei care au nevoie de ei. Şi nu sunt deloc puţini cei care au, cu adevărat,
nevoie de ajutorul nostru. Profesionalismul şi umanitatea merg mână în mână în derularea proiectelor
noastre.
Date de contact:
Asociaţia Betania
Str. Nordului 19 bis
600241 – Bacău
România
Tel: +40 234 206016
Fax: +40 234 586002
E-mail: office@asociatiabetania.ro
www.asociatiabetania.ro
Cont.
Lei :

RO41 BACX 0000 0030 0916 2000

Euro: RO19 BACX 0000 0030 0916 2008
Deschis la Unicredit Tiriac Bank, filiala Bacău
Swift code : BACX ROBU
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