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Raport de activitate 2018
Misiune
A.C.C.M.A. Betania Bacău este o organizaţie umanitară de sprijinire a tuturor
categoriilor defavorizate ale comunității. Misiunea sa este realizată prin derularea de
proiecte sociale, medicale şi educative.
Înfiinţare
A.C.C.M.A. Betania a dobândit personalitate juridică la 24.10.1995, conform
Sentinţei Civile nr. 70 din 1995. Asociaţia este persoană juridică română, apolitică, de
caritate, misiune şi ajutor şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile
cuprinse în legislaţia română.
A.C.C.M.A. Betania este recunoscută ca organizaţie de utilitate publică, prin
Hotărârea de Guvern nr. 1481/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 848 din 15
septembrie 2004 şi a fost prima organizaţie din judeţul Bacău care a obţinut acest statut.

Servicii Sociale furnizate de A.C.C.M.A Betania în 2018
1. Centrul „DELFINUL” pentru copii cu autism
Centrul Delfinul a fost înființat în anul 2005 cu scopul de a oferi copiilor cu
Tulburări de spectru autist (TSA), asistență adecvată, potrivită nevoilor lor specifice și de
a acorda șanse egale la educație și integrare socială prin servicii specializate și intervenție
precoce.
Misiunea centrului este de a îmbunătăți calitatea vieții copiilor cu TSA și alte
tulburări de dezvoltare și a familiilor acestora în vederea prevenirii și combaterii
marginalizării sociale, precum și facilitarea accesului la informații și servicii de
specialitate.
Serviciile complexe din cadrul centrului sunt oferite la standarde ridicate de
competență și de etică profesională, sunt adecvate nevoilor copiilor și sunt asigurate de
către o echipă de profesioniști, cu experiență în lucrul cu copilul cu TSA (psihologi,
psihopedagogi, educator specializat, kinetoterapeuți, asistenți sociali, logoped, terapeut
ocupațional). Aceștia au oportunități variate în formarea profesională prin participarea la
seminarii, cursuri și conferințe, atât în țară cât și în străinătate.
Principalele obiective al centrului sunt:
•

Evaluarea și intervenția timpurie a copiilor;
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•
•
•
•
•
•
•

Creşterea gradului de autonomie personală şi a nivelului de funcţionare
intelectuală a copiilor;
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 drepturilor și intereselor copiilor cu TSA;
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.

Beneficiarii serviciilor oferite de Centrul Delfinul se împart în două categorii: copii cu
TSA și alte tulburări de dezvoltare și familiile acestora.
1. Copii cu TSA și alte tulburări de dezvoltare, cu vârste cuprinse între 1,6 ani și 5
ani (la admitere), cu excepția cazurilor în care dificultățile specifice, natura manifestărilor
clinice, nivelul de dezvoltare a comportamentelor adaptative ale copilului și așteptările
familiei pot conduce la stabilirea unor obiective specifice care să fie atinse prin
programele de terapie oferite în cadrul centrului și pentru copiii cu vârsta peste 6 ani.
2. Părinții copiilor care beneficiază de servicii de consiliere, grupuri de suport și
cursuri informative prin care sunt ajutați să depășească anumite bariere și sprijiniți în
continuarea procesului terapeutic în afara centrului.
Centrul funcționează la capacitate maximă având în medie un număr de 70 de copii pe
lună care participă la programele de intervenție. Numărul copiilor variază în funcție de
numărul de ore acordat fiecărui copil.
Beneficiarii centrului au domiciliul în județul Bacău dar și în alte județe.
În ceea ce privește activitatea centrului, în anul 2018 :
- 148 familii au făcut solicitare pentru a accesa serviciile Centrului Delfinul;
- 125 copii au beneficiat de evaluare și informare/sprijin;
- 18 copii au beneficiat de programul Centru de zi;
- 82 copii au beneficiat de terapie comportamentală în sistem ambulatoriu;
- 10 copii au beneficiat de terapie comportamentală intensivă;
- 25 copii au beneficiat de terapie ocupațională;
- 20 copii au beneficiat de terapie logopedică;
- 21 beneficiari au fost integrați în învățământul de masă și 5 în învățământul
special.
TIPURI DE SERVICII:
I. Centru de Zi
II. Terapie comportamentală intensivă
III. Evaluare psiho-comportamentală
IV. Terapie comportamentală în sistem ambulatoriu
V. Consultanță
VI. Informare și consiliere pentru părinți
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VII. Cursuri de pregătire teoretică – workshop
Activitățile oferite:
• Abilitare/reabilitare prin terapie comportamentală, terapie psihomotrică,
stimularea limbajului prin sistemul de comunicare PECS, formarea și organizarea
autonomiei personale, stimulare senzorio-psiho-motrică, hidrokinetoterapie,
terapie ocupațională;
• Evaluare psihologică (evaluare comportamentală și a abilităților);
• Consiliere, informare și sprijin pentru părinți;
• Activități recreative și de socializare;
• Informare la nivelul comunității;
• Servirea mesei;
• Transport de la domiciliu la centru și invers.
I.

Centru de zi
Acest serviciu este organizat în două grupe a câte 7 copii. Programul zilnic al
beneficiarilor se desfășoară între orele 08.30 și 13.30 și constă într-o îmbinare optimă și
adaptată a activităților educațional-terapeutice individuale cu cele de grup.
Activitatea se desfășoară sub forma programelor individuale și de grup și vizează
formarea și dezvoltarea de abilități din următoarele arii: cooperare și eficiența
recompenselor, performanța vizuală, limbaj receptiv, imitație motorie, imitație vocală,
comunicare funcționala, limbaj expresiv, joc și timp liber, interacțiune socială, citire și
matematică - abilități de bază, scriere (abilități de bază, copiere), autonomie personală,
motricitate fină și grosieră.
Un rol important în procesul terapeutic îl au și activitățile complementare.
Kinetoterapia - copilul cu TSA este ajutat din punct de vedere motor, emoţional dar şi
social datorită mişcării.
Programul de kinetoterapie, bine structurat, îşi dovedeşte eficienţa atât prin exerciţiile
fizice cât şi prin relaţionarea cu copiii, îmbunătăţind capacitatea de percepţie a propriului
corp şi de interacţiune cu cei din jur.
Hidrokinetoterapia reprezintă o metodă complementară a kinetoterapiei, ce ajută atât la
relaxarea musculaturii cât și la tonifierea ei în funcție de obiectivele programului kinetic.
Logopedie - activitățile desfășurate în cadrul serviciului de logopedie constau în
evaluarea și terapia tulburărilor de limbaj și comunicare, în elaborarea și realizarea unor
programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor disfuncționalități ale
limbajului și comunicării.
Terapia ocupațională vizează îmbunătățirea calității vieții și a abilităților cognitive,
fizice, senzoriale și motorii cu scopul formării, dezvoltării și consolidării deprinderilor de
viață independentă.
Stimularea senzorială este o activitate ce echilibrează integrarea senzorială, (fie o
accelerează, fie o diminuează) conform profilului psiho-senzorial al fiecărui copil.
Activitățile recreative și de socializare au scopul de a menține echilibrul psihic și fizic
al copilului necesar dezvoltării lui optime vizând trezirea interesului copiilor pentru
mediul fizic și social, stimularea dezvoltării abilităților de socializare și joc, participarea
activă a copiilor la viața comunității. Aceste activități se desfășoară în cadrul centrului și
în afara acestuia (în comunitate) și constau în: ieșiri în parc, plimbări, la hipodrom,
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excursii (Bârlad, Roman), ieșiri la cofetărie sau la teatru de păpuși, la salină, la SandBox,
ieșiri la iarbă verde, la spații de joacă amenajate în interior, vizită la Vivariu, la circ sau
alte manifestari destinate copiilor, serbarea zilelor de naștere ale copiilor din centru etc.
Părinții participă și sprijină desfășurarea acestor activități și sunt și ei sprijiniți și
informați, la rândul lor de către personalul de specialitate, asupra oportunităților
recreative și de socializare.
Servirea mesei de către copii – se realizează zilnic, constând în masa de prânz, oferită de
firma de catering, în recipiente și cu tacâmuri de unică folosință.
Transport - beneficiarii au asigurat zilnic transportul de la domiciliu la centru și invers
(pentru cei cu domiciliul în localitatea Bacău).
II.
Terapie comportamentală intensivă
Este un serviciu care asigură intervenție comportamentală individuală, pentru copii cu
vârste cuprinse între 2 și 5 ani, cu Tulburări din spectru autist sau alte tulburări de
dezvoltare. Scopul intervenției terapeutice este însușirea de către copil a acelor abilități
care îl ajută să se dezvolte, să atingă cel mai înalt grad al autonomiei și să dobândească o
calitate cât mai bună a vieții.
III. Evaluare psiho-comportamentală - este un serviciu de care beneficiază toți cei care
ne adresează solicitare în acest sens și este realizată de psihologul centrului.
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.
La finalul procesului de evaluare părintii primesc recomandări specifice și raportul de
evaluare scris.
IV. Terapie comportamentală în sistem ambulatoriu
Acest serviciu oferă programe de terapie specifică cognitiv-comportamentală și
educațională copiilor ai căror părinți se adresează cu solicitare în acest sens, acoperind o
gamă largă de tulburări de dezvoltare (tulburări din spectrul autist, tulburări
multisistemice de dezvoltare, ADHD, tulburări de comportament 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 client în parte.
V. Serviciul de consultanță este un serviciu care presupune supervizarea de către
psihologul centrului a intervenției terapeutice de care copilul va beneficia în familie și
poate fi accesat în urma evaluării inițiale complexe conform recomandărilor.
VI. Serviciul de informare, consiliere și sprijin pentru părinți oferă sprijin pentru
familie în rezolvarea sau ameliorarea problemelor cu care se confruntă în ceea ce
privește dezvoltarea fizică și psihică a copilului și diverse aspecte medicale, sociale, etc..
În acest sens părinții copiilor din centru au posibilitatea să asiste atât la terapia
individuală cu propriul copil cât și la activitățile de grup derulate în cadrul programului
zilnic. De asemenea, se organizează “grupuri de suport” pentru părinți, cadru în care
participanții își pot împărtăși gândurile, sentimentele, problemele cu care se confruntă,
beneficiind de experiența celorlalți, de sfaturi, idei, informații.Centrul dispune și de o
minibibliotecă ce cuprinde cărți și materiale informative despre problematica TSA și a
altor tulburări de dezvoltare, despre educația copilului în general, etc la care toți
beneficiarii au acces.
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Spațiile și dotările necesare desfășurării programelor de intervenție pentru copii asigură
un cadru structurat de realizare a terapiei. Fiecare tip de activitate se realizează în săli
special amenajate în funcție de intervenția specifică (săli terapie individuală, săli de clasă,
cameră senzorială, sală terapie ocupațională, sală terapie logopedică, sală kinetoterapie,
bazin de înot, spațiu de joacă interior și exterior). Spațiile sunt dotate cu mobilier
specific, jocuri educative, jucării, aparatură pentru stimulare senzorială, cărți, materiale și
instrumente de lucru.
Formarea profesională continuă a personalului de specialitate reprezintă o prioritate a
furnizorului de servicii, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor, abilităților și deprinderilor
privind satisfacerea nevoilor beneficiarilor și familiilor acestora.
Specialiști din cadrul centrului, au participat la cursuri de formare continuă în tehnici de
psihoterapie cognitiv comportamentală și analiză aplicată a comportamentului în
tulburările de spectru autist; conferințe regionale privind calitatea serviciilor adresate
persoanelor cu dizabilități; întâlniri de lucru între specialiști din cadrul DGASPC și
ONG-uri care desfășoară activități similare; schimb de experiență între specialiști din
cadrul DGASPC și ONG-uri care desfășoară activități similare; cursuri de formare
continuă în tehnici de stimulare senzorială; cursuri de formare continuă în tehnici de
terapie logopedică; conferința internațională de terapie ocupațională; conferința
internaţionala ABA (terapie comportamentală aplicată); workshopuri de specialitate (
terapie psihocomportamentală, terapie ocupațională, terapie logopedică); cursuri privind
managementul serviciilor sociale; programul de formare/specializare în terapie
comportamentală aplicată BCaBA, etc.
Activitatea de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și
beneficiile acestora pentru copii și familiile acestora - Centrul promovează
integrarea/includerea socială și școlară deplină și activă a copiilor cu autism prin diferite
mijloace:
- pagina web (www.asociatiabetania.ro/ Centrul Delfinul pentru copii cu autism);
facebook;
Campanii/activități organizate cu diverse ocazii (Ziua Internaționala a Conștientizării
Autismului - 2 Aprilie, campanie de informare, sensibilizare și conștientizare a
autismului “Informează-te, acceptă, susține!”, în cadrul căreia s-au desfășurat o serie de
evenimente și activități atât în cadrul centrului cât și în afara acestuia.
- pliante, broșuri, spot-uri publicitare care fac referire la serviciile Asociației Betania;
- emisiuni tv - activitatea centrului a fost mediatizată atât la nivel local cât și național;
- parteneriate cu diverse instituții.
EVENIMENTE, CAMPANII, ACTIVITĂȚI
În cadrul Campaniei “Informează-te, acceptă, susține!” 2018, organizată cu prilejul Zilei
Internaționale de Conștientizare a Autismului s-au desfășurat o serie de evenimente și
activități alături de instituțiile partenere.
- “Program Gratuit de Evaluări Psiho-comportamentale” oferit de Centrul Delfinul
copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 4 ani, suspecți de întârziere/tulburare în
dezvoltare, în scopul încurajării diagnosticării precoce și intervenției terapeutice
timpurii.
- Activitate de informare, conștientizare și sensibilizare privind copilul cu tulburări de
spectru autist, desfășurată în Grădinița nr.31, Grădinița nr.17, Grădinița Crai Nou,
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Grădinița Letea, Grădinița nr.22, Grădinița Sweet Dreams, Școala Incluzivă, Bacău în
scopul formării unor atitudini pozitive și a promovării incluziunii sociale.
- Parteneriat educațional “Toți copiii merg la grădiniță!” - participarea activă a
copiilor din centru la activitățile educative și de socializare.
-“Împreună putem învinge!” – activitate sportivă desfășurată la Școala Miron Costin.
- Work-shop adresat părinților copiilor cu Tulburări din spectrul autist și alte
Tulburări de dezvoltare, susținut de specialiști ai Centrului Delfinul în gradinițele
partenere.
- Luna dedicată activităților copiilor cu TSA alături de preșcolari din grădinițele
partenere, fiind organizate ateliere de lucru în centrul nostru, cât și activități educative
în cadrul grădinițelor.
Evenimente și activități
• Inaugurarea Grădinei Senzoriale a Centrului Delfinul, realizat și cu sprijinul
donațiilor partenerilor nostri SC DiLivio, Fundația Sf Spiridon, Fundația Storici
de Ali Italia, Școala Miron Costin Bacău.
• Am participat la evenimentul „Ziua Familiei”, cu activități de informare și
socializare.
• „Surprize și daruri de 1 Iunie” – cadouri primite de la Fundatia Storici de Ali
Italia și elevii Școlii Miron Costin.
• Activitate de socializare, joc și mișcare desfășurată iî parcul Măgura alături de
copiii de la Școala Miron Costin Bacău.
• Activitate instructiv educativă la Biblioteca Județeană Bacău, „Donează o carte”,
copiii centrului au beneficiat de cărțile donate de către alți copii.
• Am participat la evenimentul „Zilele Parcului Gherăiești”, alături de alte fundații
și Ong-uri cu activități de informare și socializare, activități instructiv educative.
• Am fost gazda Workshop-ului “Stimulare verbală și senzorială la copiii cu TSA”,
organizat de către Alexandra Panait de la New Odisey București.
• Am participat cu o prezentare la întâlnirea de lucru organizată de către Colegiul
Asistenților Sociali în colaborare cu UNICEF.
• Am redactat un material pentru Manualul de Bune Practici, realizat de către
Asociația Bethany Iași.
• Am primit vizita copiilor și i-am implicat în diverse activități de socializare pe
copiii echipei de fotbal din cadrul “Asociației de Fotbal Bubu” Bacău.
• Împreună cu copiii din cadrul Grădiniței nr.17, am organizat o activitate cu
prilejul Zilei de 1 Decembrie.
• Am participat la concursul „Ziua persoanelor cu dizabilități”, organizat de către
Centrul Ghiocelul, unde beneficiarii centrului au câștigat medalii și au ocupat
primele locuri.
PARTENERIATE, COLABORĂRI, SPONSORI
În realizarea și derularea proiectului colaborăm cu Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Bacău, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, Biblioteca Județeană “C. Sturza”, Teatrul Municipal Bacovia,
Asociația AITA București, Inspectoratul Județean Școlar Bacău (școli și grădinițe),
Asociația “Buna Ziua, Copii din România”, Bârlad, Centrul Școlar de Educație Incluzivă
nr.1 Bacău, Asociația de Fotbal Club Bubu Bacău, S.C. Audit Management Sistem SRLSalina Therapy Bacău, Asociația Club Ecvestru Decebal AFJ Bacău.
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Natura parteneriatului, în ce privește școlile/grădinițele constă atât în schimbul de
experiență, în posibilitatea de a le oferi beneficiarilor din centru diverse activități de tip
educațional-terapeutice cât și recreative și de socializare. De asemena parteneriatul constă
și în desfășurarea unor activități de voluntariat atât din rândul elevilor cât și al cadrelor
didactice.
Voluntarii reprezintă o resursă importantă în a ajuta atât echipa cât și copiii prin diverse
acțiuni și activități. Prin programul de voluntariat aceștia au șansa să-și pună în aplicare
cunoștințele teoretice și abilitățile practice, de a acumula experiență în domeniu și de a-și
aduce aportul în a-i ajuta pe alții.
REZULTATE OBȚINUTE
- Creşterea gradului de autonomie personală şi a abilităților de învățare specifice vârstei
beneficiarilor;
- Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi interacţiune socială a beneficiarilor
în vederea inserţiei sociale;
- Creșterea gradului de participare şi implicare a părinţilor în procesul de recuperare a
copiilor;
- Sprijin şi informare oferit familiei și cadrelor didactice în vederea susținerii/integrării
copiilor în unităţi de învăţământ de masă;
- Formarea continuă a specialiştilor în vederea menținerii unor standarde ridicate de
competență profesională;
- Influenţarea opiniei publice în sensul unei atitudini de acceptare şi promovare a
egalităţii de şanse;
- Creșterea gradului de implicare a comunității în activitățile centrului;
- Colaborarea cu autorităţile locale și alte instituții.

2. Centrul Delfinul pentru copii cu autism – Roman
Centrul Delfinul Roman a fost înființat în anul 2013 cu scopul de a oferi copiilor
cu Tulburări de spectru autist (TSA), asistență adecvată, potrivită nevoilor lor specifice
și de a acorda șanse egale la educație și integrare socială prin servicii specializate și
intervenție precoce.
Misiunea centrului este de a îmbunătăți calitatea vieții copiilor cu TSA și alte
tulburări de dezvoltare și a familiilor acestora în vederea prevenirii și combaterii
marginalizării sociale, precum și facilitarea accesului la informații și servicii de
specialitate.
Principalele obiective al centrului sunt:
•
•
•
•
•
•

Evaluarea și intervenția timpurie a copiilor;
Creşterea gradului de autonomie personală şi a nivelului de funcţionare
intelectuală a copiilor;
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 drepturilor și intereselor copiilor cu TSA;
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•
•

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.

Beneficiarii serviciilor oferite de Centrul Delfinul se împart în două categorii: copii cu
TSA și alte tulburări de dezvoltare și familiile acestora.
1. Copii cu TSA și alte tulburări de dezvoltare, cu vârste cuprinse între 3 ani și 5
ani (la admitere), cu excepția cazurilor în care dificultățile specifice, natura manifestărilor
clinice, nivelul de dezvoltare a comportamentelor adaptative ale copilului și așteptările
familiei pot conduce la stabilirea unor obiective specifice care să fie atinse prin
programele de terapie oferite în cadrul centrului și pentru copii cu vârsta peste 6 ani.
2. Părinții copiilor beneficiază de servicii de consiliere, cursuri informative prin
care sunt ajutați să depășească anumite bariere și sprijiniți în continuarea procesului
terapeutic în afara centrului.
Părinții reprezintă o resursă importantă în ce privește continuarea programului terapeutic
și valorificarea tuturor achizițiilor pe care copiii le fac. Comunicarea cu părinții copiilor
este deschisă, completă și eficientă, ceea ce dovedește că terapeuții din centru, împreună
cu părinții formează o echipă.
TIPURI DE SERVICII:
Activitățile oferite:
• Abilitare/reabilitare prin terapie comportamentală, terapie psihomotrică,
stimularea limbajului prin sistemul de comunicare PECS, formarea și organizarea
autonomiei personale, stimulare senzorio-psiho-motrică, hidrokinetoterapie,
terapie ocupaționala;
• Evaluare psihologică (evaluare comportamentală și a abilităților);
• Consiliere, informare și sprijin pentru părinți;
• Activități recreative și de socializare;
• Informare la nivelul comunității;
I. Centru de zi
• De acest program beneficiază un număr de 6 copii. Programul zilnic al
beneficiarilor se desfășoară între orele 8.30 și 12.30 și constă într-o îmbinare
optimă și adaptată a activităților educațional-terapeutice individuale cu cele de
grup. Intervenția educațional-terapeutică are la bază o abordare specială a
copilului cu TSA, este riguros structurată, organizată, având la bază principiile
intervenției comportamentale (ABA/DTT), comunicării prin imagini (PECS) și
organizării timpului și spațiului în concordanță cu particularitățile copilului
(TEACCH).
Stimularea senzorială este o activitate ce echilibrează integrarea senzorială, (fie o
accelerează, fie o diminuează) conform profilului psiho-senzorial al fiecărui copil.
Aceasta se desfășora atât la camera senzorială, cât și în sala de clasă și se adresează
simțurilor vizual, auditiv, olfactiv, tactil, vestibular (de coordonare), proprioceptiv (de
echilibru). Se folosesc materiale, instrumente și tehnici specifice acestui tip de intervenție
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(spumă, creme, perii, materiale cu diverse texturi - aspru, fin, moale etc., jocuri de lumini,
variații de sunet privind intensitatea și sursa zgomotelor,etc.).
Activitățile recreative și de socializare au scopul de a menține echilibrul psihic și fizic
al copilului necesar dezvoltării lui optime vizând trezirea interesului copiilor pentru
mediul fizic și social, stimularea dezvoltării abilităților de socializare și joc, participarea
activă a copiilor la viața comunității.
Aceste activități se desfășoară în cadrul centrului și în afara acestuia (în
comunitate) și constau în: ieșiri în parc, plimbări, excursii (la Piatra Neamț – în grădina
zoologică și plimbarea cu telegondola și la Iași – expoziția de crizanteme), ieșiri la
cofetărie, la spații de joacă amenajate în interior, picnic sau alte manifestări destinate
copiilor, serbarea zilelor de naștere ale copiilor din centru, ziua copilului, etc.
Pe 5 decembrie am participat la Târgul solidarității sociale care a avut loc la Piatra
Neamț, unde am prezentat centrul și activitatea pe care o desfășurăm aici.
În acest an, pe CDZ, grupa a fost completă, cei 6 copii având vârste cuprinse între
3-6 ani.
II. Terapie comportamentală în sistem ambulatoriu
Acest serviciu oferă programe de terapie specifică cognitiv-comportamentală și
educațională copiilor ai căror părinți se adresează cu solicitare în acest sens, acoperind o
gamă largă de tulburări de dezvoltare (tulburări din spectrul autist, tulburări
multisistemice de dezvoltare, ADHD, tulburări de comportament 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 client în parte.
Numărul beneficiarilor acestui serviciu este variabil în funcție de dinamica
solicitărilor.
Anul acesta, centrul nostru a deservit un număr de 16-22 copii pe lună, in funcție de
închiderile de caz și de noile solicitări apărute.
III. Evaluare psiho-comportamentală - este un serviciu de care beneficiază toți cei care
ne adresează solicitare în acest sens și este realizată de psihologul centrului.
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.
La finalul procesului de evaluare părinții primesc recomandări specifice și raportul de
evaluare scris.
În acest an numărul solicitărilor pentru evaluari au oscilat între 1-4 pe lună.
REZULTATE OBȚINUTE
- Creşterea gradului de autonomie personală şi a nivelului de funcţionare intelectuală a
beneficiarilor;
- Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi interacţiune socială a
beneficiarilor în vederea inserţiei sociale;
- Creșterea gradului de participare şi implicare a părinţilor în procesul de recuperare a
copiilor;
- Sprijin şi informare oferit familiei și cadrelor didactice în vederea susținerii/integrării
copiilor în unităţi de învăţământ de masă;
- Influenţarea opiniei publice în sensul unei atitudini de acceptare şi promovare a
egalităţii de şanse;
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- Formarea continuă a specialiştilor în vederea menținerii unor standarde ridicate de
competență profesională;
- Creșterea gradului de implicare a comunității în activitățile centrului;
- Colaborarea cu autorităţile locale.

3. Centrul de Integrare a Tinerilor
Centrul de Integrare a Tinerilor funcţionează din noiembrie 2001 şi are drept scop integrarea
socioprofesională a tinerilor proveniţi din centre de plasament, cât şi a celor aflaţi în
dificultate. Accesul beneficiarilor în cadrul proiectului se face în baza măsurii de
revocare a hotărârii de plasament luate de D.G.A.S.P.C, la recomandarea Serviciului
Public de Asistenţă Socială, alte servicii sociale, pe baza cererilor individuale, cât şi a
hotărârilor judecătoreşti. Centrul dispune de trei căsuţe de tip familial cu o capacitate
maximă de 28 de locuri.
În anul 2018, Centrul de Integrare a Tinerilor – CIT- a furnizat servicii sociale unui
număr de 40 de tinere, după cum urmează: 28 tinere preluate de la sfârşitul anului trecut,
10 tinere admise în 2018, 12 tinere locuiesc în afara centrului şi sunt independente.
În ceea ce priveşte activitatea de asistenţă în program a tinerilor: 20 tinere au fost
şcolarizate în învăţământul de masă (9 – studii superioare, 2– cursuri de zi la postliceală
sanitară, 7 – liceu cu frecvenţă, 1 – liceu cu frecvenţă redusă, 1- învăţământ şcolar – “A
doua şansă”); 8 tinere au beneficiat de realizarea unui sistem de sprijin profesional, de
instruire în vederea calificării şi recalificării acestora pentru a-şi găsi un loc de muncă.
Astfel, tinerele au fost angajate în afara Centrului, la diferiţi agenţi economici, cu
contracte de muncă pe perioade nedeterminate.
În ansamblu, toate tinerele au beneficiat de realizarea unui sistem de sprijin profesional,
de instruire în vederea calificării şi recalificării acestora pentru a-şi găsi un loc de muncă;
formarea deprinderilor şi abilităţilor de comunicare şi interrelaţionare, formarea unei
atitudini corecte faţă de muncă, concomitent cu realizarea unui sistem de cazare în
vederea pregătirii acestora pentru un trai independent.
În ceea ce priveşte, activităţile/serviciile desfăşurate şi metodologiile de lucru utilizate,
fiecare tânără inclusă în program beneficiază de sprijinul unei echipe de profesioniști;
asistent social, psiholog şi instructor cu activităţi practice/administrator.
Aplicarea programului de interventie specifică constă în următoarele activităţi pe
care tânăra le parcurge în perioada şederii în centrul rezidenţial:
•
activităţi specifice dobândirii deprinderilor de igienă personală şi a spaţiului de
locuit;
•
activităţi specifice dobândirii deprinderilor de a prepara alimente;
•
activităţi specifice dobândirii abilităţilor de a-şi gestiona bugetul;
•
activități specifice dobândirii abilităţilor şi deprinderilor de socializare şi activităţi
culturale;
•
activităţi specifice dobândirii abilităţilor de a căuta un loc de muncă;
•
consiliere individuală şi de grup, psihoterapie şi asistenţă psihologică individuală
şi de grup;
•
activităţi specifice consolidării capacităţii de viaţă autonomă;
•
activități de relaţionare şi comunicare cu cei din jur;
•
activităţi de susţinere în procesul educaţional.
Au fost incheiate parteneriate cu:
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 Consiliul Local Bacău/Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Bacău;
 Consiliul Judeţean;
 Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bacău, AJPIS Bacău;
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău;
 Agenția Naționala Împotriva Traficului de Persoane –Centrul Regional Bacău;
 Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău.
Asociaţia şi-a creat parteneriate la nivel instituţional, de tip non-formal; asociaţia şi
respectiv, centrul îşi stabileşte obiectivele comune şi modalităţile de cooperare, de
comun acord cu partenerii implicaţi.
Dintre activităţile derulate în anul 2018 amintim:
 Una dintre beneficiarele Centrului de Integrare a Tinerilor Betania, atleta Giorgiana
Lupu, a participat la competiția umanitară Maastricht Mooiste 2018. Evenimentul a
fost o inițiativă a Wanna Help Olanda, o organizație umanitară care are drept scop
susținerea copiilor și a tinerilor provenind din centrele de plasament din România.
Ediția din 2018 a competiției a fost dedicată Asociației Betania;
 Am participat la Conferinţa Regională a reprezentantilor ANITP cu tema „Modele de
bune practici privind acordarea de asistenţă victimelor traficului de persoane”,
organizată de Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina în parteneriat cu Centrul
Regional Impotriva Traficului de Persoane Suceava;
 Specialiştii de la DSP au susţinut, în cadrul centrului, o activitate pe tema prevenirii
cancerelor la sân și a celui de col uterin;
 Am participat, în calitate de membru al Comisiei Judeţene pentru Egalitatea de Şanse
între Femei şi Bărbaţi Bacău, la întrunirea trimestriala privind prevenirea şi
combaterea violenţei în familie;
 Am participat la dezbaterea pe tema accesului tinerilor din România la educație și
servicii de sănătate reproductivă, ,,Rolul educației și serviciilor de sănătate a
reproducerii pentru o sănătate mai bună a tinerilor”, activitate organizată de către
Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău (DSPBC) și Societatea de Educație
Contraceptivă și Sexuală (SECS) în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Bacău și Consiliul Tinerilor din România
 Tinerele şi personalul centrului au participat la întâlniri din comunitate cu tematici
speciale privitoare la protecţia tinerilor -“Agora tinerilor băcăuani”- eveniment de
politici de tineret la nivel judeţean
 Am participat la Ziua internaţionala împotriva traficului de persoane- conferinţă
organizată de ANITP în cadrul Universităţii Vasile Alecsandri cu participarea
reprezentanţilor instituţiilor locale
 Participarea la Conferinţa desfăşurată de Asociaţia Pro Refugiu Bucureşti privitor la
Protecţia şi Asistenţa victimelor Persoanelor Traficate
 Participarea la Simpozionul organizat de CNASR în colaborare cu Penitenciarul
Bacău- workshop Modele de Bună Practică în Asistenţa Socială
 Participarea la întâlnirea DGASPC cu tema Management de Caz şi Strategia
Judeţeana privind Protecţia Copilului şi a Adultului
 Am organizat o activitate de grup în parteneriat cu Institutul Român pentru Pace
(PATRIR) din Cluj Napoca cu tema “Campanie de 16 zile împotriva violenţei”
 Am participat la Gala CIT Bacău unde Asociaţia Betania a primit o diplomă pentru
implicarea în sprijinirea tinerilor institutionalizaţi

12
Rezultatele activităţii în anul 2018 ar putea fi cuantificate astfel:
•
amplificarea încrederii tinerilor în posibilităţile personale;
•
scade treptat gradul de dependenţă a tinerilor faţă de instituţie;
•
creşterea gradului de autonomie a tinerilor ;
•
28 tinere incluse în program în orice moment;
•
40 tinere incluse în program în cursul anului 2018;
•
tinerele au locuri de muncă;
•
tinerele urmează cursuri de învăţământ;
•
12 tinere se întreţin din venituri proprii şi domiciliază în camere şi locuinţe
închiriate.

4. Centrul de Zi Betania pentru persoane adulte cu dizabilități
Centrul de Zi Betania are drept scop organizarea de activităţi diverse în vederea
educării şi socializării adulţilor cu/fară dizabilităţi, 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, prin dobandirea de noi abilităţi, dezvoltarea motricităţii fine,
creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, menţinerea contactactelor sociale
şi înţelegerea lumii la un nivel mult mai semnificativ.
Beneficiarilor li se oferă posibilitatea să-şi formeze sau să îşi îmbunatăţească
deprinderile de viaţă cotidiană, să-şi cultive capacităţile şi aptitudinile pentru muncă şi
să-şi educe abilităţile pentru comunicare şi inter-relaţionare. Maniera de lucru cu
beneficiarii este colectivă (grup de zece (minim) beneficiari în limita a doua zile pe
săptămână), instruirea realizându-se secvenţial şi progresiv, cu respectarea diferenţelor
individuale.
În anul 2018, Centrul de Zi BETANIA a furnizat servicii sociale unui numar de
28 de beneficiari, cu domiciliul în Judeţul Bacău dar şi în alte judeţe, după cum urmează:
• 28 beneficiari preluaţi de la sfârşitul anului trecut
• 4 beneficiari au făcut cerere de sistare a acordării de servicii sociale
• 1 beneficiar a fost admis în decursul anului
Activităţi desfăşurate se realizează în cadrul următoarelor servicii:
I. Centru de zi
II. Promovarea relaţiilor sociale
III. Informare şi consiliere pentru părinţi
Programul zilnic al beneficiarilor se desfăşoară între orele 09.00 şi 14.30 şi constă
într-o îmbinare optimă şi adaptată a activităţilor recreative, de socializare, educaţionale şi
recuperatorii, vizȃnd formarea şi dezvoltarea de abilităţi din următoarele arii:
comunicare funcţională; îmbunătăţirea calităţii timpului liber; interacţiune socială;
creşterea autonomiei personale; motricitate fină şi grosieră; cooperare.
Descrierea activităţilor desfăşurate în centru:
Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber au scopul de a formă şi
dezvoltă abilităţile de comunicare şi interacţiune socială, de a menţine echilibrul fizic şi
psihic al adultului cu dizabilităţi, stimularea dezvoltării abilităţilor de joc (interactiv),
participarea activă a beneficiarilor la viaţă comunităţii.
Activităţi de informare a beneficiarilor/reprezentanţilor legali cu privire la
drepturi şi responsabilităţi, astfel le este prezentat codul drepturilor beneficiarilor, ghidul
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beneficiarului şi manualul de proceduri care cuprinde toate procedurile aplicate în
procesul de furnizare a serviciilor către beneficiar.
Activităţi de evaluare psihologică este un serviciu de care beneficiază toţi cei care
ne adresează o solicitare în acest sens şi vizează culegerea de date privind gradul de
severitate al bolii, nivelul de dezvoltare a comportamentelor adaptative, nivelul de
dezvoltare a comunicării şi abilităţile primare de învăţare.
Terapie recuperatorie: hidro-kinetoterapie si art-terapie – activităţi care ajută
adulţii nu doar din punct de vedere motric, ci şi emoţional şi social, să-şi cunoască mai
bine propriul corp, la diminuarea agresivităţii şi autoagresivităţii, la reducerea
comportamentelor hiperkinetice facilitand adaptarea psihosociala., iar procesul de creaţie
urmăreşte împlinirea beneficiarilor prin dobândirea de noi abilităţi de exprimare,
comunicare şi relaţionare, dezvoltarea inteligenţei emoţionale, creşterea adaptării sociale
şi păstrarea contactelor sociale.
Activităţi de consiliere psihosocială a beneficiarilor şi a membrilor familiei se
realizează la cererea acestora (individual) sau atunci când se impune (individual sau în
grup) şi urmăresc dezvoltarea personală, autocunoaşterea şi adaptarea cât mai eficientă la
mediu prin dezvoltarea unor abilităţi şi capacităţi şi prevenirea şi remiterea problemelor
emoţionale, cognitive şi de comportament, rezolvarea/ameliorarea problemelor cu care
se confruntă familia în ceea ce priveşte dezvoltarea psihosocială a adultului, diverse
aspecte medicale, sociale, etc. – toate avȃnd ca scop integrărea socială şi prevenirea
marginalizării.
Activităţi de educaţie non formală şi informală în scopul dezvoltării
deprinderilor de viaţă independenţă.
Activitatea de informare la nivelul comunităţii - centrul promovează
integrarea/includerea socială a adulţilor prin diferite mijloace: pagină web
(www.asociatiabetania.ro/Centrul de zi Betania pentru adulţi cu/fara dizabilităţi);
activităţi organizate cu diverse ocazii; pliante/broşuri; emisiuni tv şi parteneriate cu
diverse instituţii.
Pe parcursul anului s-a asigurat necesarul de materiale didactice pentru activităţile
educaţional-terapeutice şi s-au organizat activităţi recreative şi de socializare, atât la
centru (aniversări şi petreceri tematice) cȃt şi în afara acestuia (ieşiri la iarbă verde,
excursie la Tg. Ocna-Slănic Moldova), ieşiri în parc, spectacole), fiind necesar
transportul beneficiarilor.
Pentru a respecta normele de igienă s-au cumpărat lunar produse de curăţenie
pentru spaţiile din centru.
Rezultate aşteptate:
În urma derularii activităţilor din cadrul Centrului de Zi Betania ne dorim ca
beneficiarii noştri să fie integraţi social pentru a prevenii şi combate excluziunea socială,
să poată depăşi situaţia de dificultate în care se află în acest moment şi să eliminăm, cât
mai rapid, stadiul de inadaptare socială.

5. Centrul de Consiliere, Informare şi Sprijin pentru Familiile aflate
în dificultate
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În anul 2018, Centrul de Consiliere, Informare şi Sprijin pentru Familiile aflate în
Dificultate a oferit următoarele servicii:
- Sprijin cu mobilier școlar pentru școli din mediul rural și urban;
- sprijin financiar pentru întocmirea actelor de identitate pentru persoanele fără
adăpost și cazuri medicale;
- sprijinirea materială a familiilor aflate în situație de dificultate;
- sprijin de urgenţă pentru cazurile medicale și sociale în vederea reducerii
efectelor situaţiilor de criză;
- intervenție în cartierele și comunitățile rurale sărace prin acordarea de măsuri
de sprijin material.
- Asigurare de transport a peroanelor cu handicap grav către institutiile
specializate
- Sprijinirea cazurilor medico- sociale cu dispozitive medicale
- Sprijinirea financiară a elevilor în risc de abandon școlar
Au fost înregistrate 355 de solicitări care au venit din partea instituțiilor locale,
O.N.G -uri, mass media, asociaţii sau persoane fizice care s-au adresat personal, telefonic
sau prin e-mail. Solicitările conţin nevoi de sprijin pentru grupuri vulnerabile care se
confruntă cu mari lipsuri materiale şi care locuiesc în zone rurale sau din alte judeţe.
Cele peste 300 de solicitari au acoperit nevoile a peste 700 de persoane care s-au
confruntat cu diverse dificultăți.
Au fost acordate ajutoare financiare în valoare de 52,229 lei pentru 63 de familii
cu mulți copii care s-au confruntat cu grave probleme sociale, medicale, fiind
diagnosticate cu cancer, tumori şi alte afecţiuni care necesitau o intervenţie urgentă.
Peste 20 de familii care au un membru cu deficiență fizică sau psihică gravă au
fost sprijinite cu materiale sanitare, scutece de unică folosinţă, fotolii rulante, cadre de
mers, lenjerie, paturi medicale. În acelaşi fel au fost ajutate şi 12 de persoane fără
adăpost care aveau nevoie de sprijin de urgenţă.
Peste 404 de persoane au beneficiat de sprijin în vederea evitării abandonului
familial şi pentru menţinerea copiilor în sistemul de învăţământ, prin asigurarea
condiţiilor minime de locuit (surse de căldură, detergent manual și automat, haine groase,
paturi medicale, fotolii rulante, cadre de mers, sprijin activități zilnice, plata chiriilor,
întocmirea actelor de identitate personală, plata facturilor restante).
În ceea ce priveşte “Planul de igienă şi îngrijire personală” şi “Prevenirea bolilor
infecţioase la copii” s-au efectuat 40 de vizite în comunităţile care aveau nevoie de
suport în acest sens şi s-au distribuit produse de igienă personală, constând în: şampon,
detergent, săpun, pastă de dinţi, materiale didactice pentru 240 de copii.
În zonele rurale au fost sprijinite cu alimente şi îmbrăcăminte 320 de familii din
diferite judeţe precum Bacău,Vaslui, Salaj, Buhuși şi comune-sate: Satu Nou, Gioseni,
Blăgești, Plopana, Racova, Păncești, Sohodor, Horgești, Filipești, Buda, Recea, Măgura,
Secuieni, Mărgineni, Tamaș.
Peste 50 de voluntari provenind de la alte o.n.g-uri şi de la organizaţii din Olanda s-au
implicat în sprijinirea a 300 de copii aflaţi în dificultate din comunități rurale sau cartiere
sărace, prin acordare de sprijin material, activități educative și sportive, activități
ecologice, autonomie personală, şi prin organizarea unor concerte caritabile în centrul
oraşului Bacău.
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Președinte,
Muit Adrianus

