1 iulie 1999

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE – SINTEZĂ
Raportul de activitate al Fundatiei SERA ROMANIA pentru anul 1998 va fi descris in functie
de obiectivele si directiile de actiune ale fundatiei.
Acest raport priveste in special actiunile si proiectele importante ale fundatiei si este prezentat
in functie de planul de actiune aprobat de catre Comitetul de Directie pentru anul 1998.
1. Umanizarea institutiilor medicale, mai ales acolo unde copiii au nevoie de o spitalizare
mai indelungata, realizata prin amenajarea mediului fizic care sa satisfaca cerintele
copilului si prin favorizarea relatiilor mama - copil, inclusiv prin crearea de sali de joaca,
de lectura, de primire a vizitatorilor, etc., precum si actiuni menite sa conduca la evitarea
folosirii spitalului ca institutie de ocrotire sociala.

2. Sprijinirea familiei - mediu privilegiat pentru dezvoltarea copilului prin crearea de servicii
sociale care sa identifice familiile cu risc si care sa intervina pentru prevenirea
institutionalizarii si a abandonului, a neglijarii copilului, a violentei familiale, s.a.
3. Sprijinirea copiilor in dificultate prin:
a) promovarea conceptiei care porneste de la nevoia si dreptul copilului de a creste
intr-o familie sau intr-un mediu cât mai apropiat de aceasta, indiferent de vârsta,
boala, handicapul pe care il are.
b) actiuni pentru restructurarea institutiilor rezidentiale
4. Sprijinirea copilului cu deficiente
5. Imbunatatirea conditiilor de viata a copiilor abandonati aflati in institutiile de ocrotire
prin :
a) reabilitarea institutiilor in vederea obtinerii cadrului necesar bunei dezvoltari a
copiilor
b) Descongestionarea institutiilor supra-aglomerate prin construirea de cladiri noi
fara cresterea capacitatii de primire a institutiilor
c) Transferul unitatilor de ocrotire existente izolat in mediul rural, in orase, cu scopul
unei mai bune integrari a copiilor in viata sociala
d) Ajutor umanitar constând din donatii umanitare (jucarii, haine, incaltaminte,
medicamente, alimente)
6. Tratamentul medical al copiilor abandonati in institutiile de ocrotire sau provenind din
familii
7. Parteneriat cu alte organizatii neguvernamentale
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8. Programe cu organizatii internationale:
Dr. Bogdan SIMION
Presedinte - SERA ROMANIA

1 iulie 1999

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PE JUDEȚE
Raportul de activitate al Fundatiei SERA ROMANIA pentru anul 1998 va fi descris in functie
de obiectivele si directiile de actiune ale fundatiei.
Acest raport priveste in special actiunile si proiectele importante ale fundatiei si este prezentat
in functie de planul de actiune aprobat de catre Comitetul de Directie pentru anul 1998.

Judete :
MEHEDINTI
BOTOSANI

Fundatia continua aceste proiecte incepute in 1996, pentru acest an in 11 judete: Bistrita
Nasaud, Botosani, Calarasi, Caras-Severin, Dâmbovita, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Salaj,
Suceava, Vâlcea DERULEAZA Dezvoltarea in parteneriat cu Consiliile Judetene si
Directiile Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului a Serviciilor sociale de acest
tip.
GORJ
OLT
Reabilitari : BT, CL, IF, CT, DJ, HD, MH, VL, Baia de cris
BACAU
SPITALE BUCURESTI
2. Umanizarea institutiilor medicale, mai ales acolo unde copiii au nevoie de o spitalizare
mai indelungata, realizata prin amenajarea mediului fizic care sa satisfaca cerintele
copilului si prin favorizarea relatiilor mama - copil, inclusiv prin crearea de sali de joaca,
de lectura, de primire a vizitatorilor, etc., precum si actiuni menite sa conduca la evitarea
folosirii spitalului ca institutie de ocrotire sociala.
♦ Proiectul de constituire al Centrului de recuperare medico-psiho-social din
Drobeta Turnu Severin
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Obiectiv:
Constituirea unui centru de zi cu spatiu rezidential pentru 55 de copii si
capacitate de primire pentru 25 de copii cu handicap, proveniti din familie
Metodologie:
• asigurarea personalului de educatie din punct de vedere financiar si
material;
• asigurarea furniturilor si materialului educativ;
• punerea in practica a proiectului institutiei;
• terminarea amenajarii si asigurarea functionarii centrului.
Parteneri:
• Directia Sanitara Judeteana Mehedinti
• Spitalul Judetean Drodeta Turnu Severin
• Sectia de Neuropsihiatrie Infantila
Cladirea in care se desfasoara proiectul apartine Directiei Sanitare Mehedinti
Raport de situatie :
• S-a constituit Centrul de Recuperare medico-psiho-sociala prin terminarea
reabilitarii cladirii
• S-a asigurat personalul suplimentar specializat pentru activitatile de
recuperare
• S-au asigurat furniturile si materialul didactic necesar
♦ Centru de recuperare si educare pentru copii cu handicap mediu si sever Botosani
Obiectiv general:
Constituirea unei retele de institutii si specialisti pentru educarea, reeducarea si
integrarea sociala a copiilor cu handicap mediu si sever din judetul Botosani
prin transformarea, in prima faza, a unei sectii de neuropsihiatrie infantila
Obiectiv specific:
Educarea si specializarea personalului din sectia de neuropsihiatrie infantila
Botosani pentru ingrijirea copiilor cu handicap mediu si sever si dezvoltarea
relatiilor cu leaganele si caminul-spital Botosani.
Metodologie:
• colaborare cu Spitalul de Psihiatrie Botosani pentru angajarea, formarea si
finantarea personalului educativ si de recuperare din centru;
• asigurarea unor conditii de viata adecvate copiilor din centru.
Parteneri:
• Spitalul de Psihiatrie nr. 4, Botosani. Cladirea in care se desfasoara
proiectul apartine Spitalului de Psihiatrie Botosani
Raport de situatie :
• S-a continuat colaborarea cu Spitalul de Psihiatrie nr. 4 Botosani pentru
sustinerea acestui centru
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•
•

S-a continuat programul de pregatire continua a peronalului de ingrijire si
educatie a copiilor din centru
S-a continuat programul de sustinere a personalului angajat in aceasta
unitate

♦ Centru de educare, reeducare si resocializare a copiilor cu handicap din
Caminul-Spital Ionaseni - judetul Botosani
Obiectiv general:
Constituirea unei retele de institutii si specialisti pentru educarea, reeducarea si
integrarea sociala a copiilor cu handicap mediu si sever din judetul Botosani
prin transformarea unei sectii de neuropsihiatrie infantila
Obiectiv specific:
1. Transferul copiilor din caminul spital Ionaseni intr-un spatiu special
amenajat si adaptat din Municipiul Botosani
2. Educarea si specializarea personalului din centru pentru ingrijirea copiilor
cu handicap si dezvoltarea relatiilor cu leaganele si sectia de neuropsihiatrie
infantila Botosani.
Metodologie:
• cumpararea si reabilitarea unei cladiri din municipiul Botosani
• transferul copiilor aflati actualmente in caminul spital Ionaseni
• asigurarea personalului de specialitate pentru educarea si reeducarea
copiilor cu handicap
Parteneri:
• Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Botosani
• Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap Botosani
• Consiliul Municipal Botosani
• Consiliul Judetean Botosani. Cladirea este cumparata de Fundatia SERA
Romania si va fi donata Primariei Botosani.
Raport de situatie
♦ S-a incheiat etapa reabilitarii si reamenajarii cladirii cumparate de catre
fundatie
♦ S-au transferat copiii din caminul spital Ioneseni prin constituirea unei sectii
exterioare a acestui camin spital in municipiul Botosani
♦ S-a asigurat personalul de specialitate pentru educarea si reeducarea copiilor
cu handicap din centru
♦ S-au asigurat cursuri de pregatire speciala pentru personalul de specialitate
in vederea cresterii calitatii actului de ingrijire si de reintegrare
♦ Am inceput, impreuna cu partenerii, constituirea unei retele de institutii si
specialisti pentru educarea, reeducarea si integrarea sociala a copiilor cu
handicap mediu si sever din judetul Botosani

3. Sprijinirea familiei - mediu privilegiat pentru dezvoltarea copilului prin crearea de servicii
sociale care sa identifice familiile cu risc si care sa intervina pentru prevenirea
institutionalizarii si a abandonului, a neglijarii copilului, a violentei familiale, s.a.
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♦ Dezvoltarea in parteneriat cu Consiliile Judetene si Directiile Judetene pentru
Protectia Drepturilor Copilului a Serviciilor sociale de acest tip.
Fundatia continua aceste proiecte incepute in 1996, pentru acest an in 11 judete:
Bistrita Nasaud, Botosani, Calarasi, Caras-Severin, Dâmbovita, Gorj, Hunedoara,
Mehedinti, Salaj, Suceava, Vâlcea.
Obiectiv:
Corespunde obiectivelor HGR nr 205/1997 si ale OUG 26/1997, favorizând in
special, pentru acest an, dezvoltarea de retele de asistenti maternali.
Metodologie:
• sustinerea financiara si materiala pentru Directiile Judetene pentru Protectia
Drepturilor Copilului;
• asistenta tehnica de specialitate pentru cresterea calitatii muncii asistentilor
social;
• formarea de asistenti maternali.
Parteneri:
• Consiliul Judetean
• Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului
Raport de situatie :
• Conform obiectivelor Legii 108/1998 si HG 205/1997 s-a continuat
colaborarea si sprijinul direct acordat Directiilor Judetene pentru Protectia
Drepturilor Copilului
• S-au dezvoltat programele de sprijin pentru pregatirea asistentilor maternali
din Directiile Judetene precum si cele de sprijin pentru angajarea acestor
profesionisti
• S-au continuat programele de asigurare a asistentei tehnice necesare pebtru
asistentii sociali ai Directiilor Judetene

4. Sprijinirea copiilor in dificultate prin:
b) promovarea conceptiei care porneste de la nevoia si dreptul copilului de a creste
intr-o familie sau intr-un mediu cât mai apropiat de aceasta, indiferent de vârsta,
boala, handicapul pe care il are.
Aceasta directie de actiune este continuta ca sub-proiect in Programul de
sprijinire al Directiile Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului
prin incurajarea plasamentului ca masura aplicata copilului in dificultate si prin
constituirea, formarea si sustinerea retelelor de asistenti maternali.
Raport de situatie :
• in cadrul acestei componente fundatia a sprijinit toate actiunile Directiilor Judetene
care au condus la dezinstitutionalizarea copiilor aflati in institutii prin reintegrarea
in familia naturala, plasamentul la asistentii maternali.
• Adesea fundatia SERA ROMANIA s-a implicat direct in selectionarea, recrutarea
si pregatirea asistentilor maternali
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b) actiuni pentru restructurarea institutiilor rezidentiale
Proiecte care vizeaza cresterea calitatii ingrijirii si educarii copilului din
institutie, precum si asigurarea unui climat cât mai apropiat de cel
familial.
Metodologie:
• suplimentarea personalului existent cu personal specializat pentru educatia
copiilor.
Proiectele se desfasoara in: Leaganul de Copii nr.1 - Botosani, Casa de
Copii nr.2 - Craiova, Leaganul de Copii Tg. Carbunesti, Leaganul de Copii Alexandria.

Raport de situatie :
• s-a continuat finantarea echipelor suplimentare specializate din aceste
institutii

5. Sprijinirea copilului cu deficiente
♦ Programul de interventie in cadrul Caminul Spital Bâlteni - judetul Gorj
continua proiectul inceput acum 3 ani.
Obiectiv general
Crearea unei dinamici locale si judetene in ceea ce priveste educarea si
socializarea copilului cu handicap
Obiective specifice
• formarea continua a personalului de ingrijire si educatie din Caminul Spital
Bâlteni
• dezinstitutionalizarea copiilor si adolescentilor recuperabili si insertia lor
sociala
Metodologie:
• sustinerea materiala si financiara a echipei educative si de recuperare
formata din 25 de angajati suplimentari;
• formarea continua prin cursuri a personalului suplimentar de specialitate;
• asigurarea materialului educativ si a diverselor furnituri necesare Caminului
Spital;
• sustinerea materiala a functionarii Caminului Spital;
• asigurarea unui mijloc de transport.
Parteneri:
• Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap
• Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Persoane cu Handicap Gorj
Raport de situatie :
• A fost asigurata finantarea pentru echipa suplimentara de educatori
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•
•
•

S-au asigurat continuu cursurile de formare a personalului de specialitate
Au fost asigurate nevoile caminului spital in special in domeniul educativ
si de intretinere
A fost initiat un program de schimburi interculturale cu doua institutii
similare din Franta. In acest proiect o grupa de 25 de copii din cadrul
caminului spital s-au deplasat in Franta intr-o vizita de 3 saptamini.

♦ Gradinita experimentala pentru copii cu nevoi speciale - Slatina judetul Olt
Obiectiv:
• socializarea copiilor cu nevoi speciale din gradinita speciala Slatina prin
integrarea unei grupe de copii proveniti din familiile din cartier
• formarea personalului de educare si recuperare a copilului cu nevoi speciale
Metodologie
• sprijinirea materiala si financiara a echipei de 10 specialisti pentru educarea
si recuperarea copiilor cu nevoi speciale
• formarea continua a personalului specializat, precum si a restului
personalului din gradinita
• continuarea amenajarii spatiului necesar copiilor
• aplicarea de programe educative integrate pentru copiii din grupele speciale
si cei din grupa normala
• continuarea dotarii spatiului amenajat in 1997 de fundatie in colaborare cu
Inspectoratul Scolar Olt
Parteneri:
• Inspectoratul Scolar Olt
• Directia Judetean pentru Protectia Drepturilor Copilului OLT
Cladirea in care se desfasoara proiectul apartine Inspectoratului Scolar Olt.
Raport de situatie :
• S-a incheiat etapa de reabilitare si dotare completa a cladirii
• S-au transferat integral copiii din vechea institutie
• Au fost implementate programe de socializare, educare si reinsertie a
copiilor
• O parte din copii au fost recuperati fiind transferati in institutii ale Directiei
Judetene

6. Imbunatatirea conditiilor de viata a copiilor abandonati aflati in institutiile de ocrotire
prin :
a) reabilitarea institutiilor in vederea obtinerii cadrului necesar bunei dezvoltari a
copiilor
Proiecte de reabilitare se vor aplica in anul 1998 in urmatoarele institutii:
• Leaganul de Copii nr. 2 Botosani
• Leaganul de Copii Calarasi
• Spitalul Vidra
REABILITAT

REABILITAT
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa de Copii prescolari nr.2 Constanta
Casa de Copii nr.2 – Craiova
Casa de Copii - Baia de Cris
Casa de Copii nr.1 – Deva
Casa de Copii nr.2 – Deva
Casa de Copii La Violette – Hateg
Casa de Fete - Orastie
Casa de Copii – Patulele
Casa de Copii Prescolari – Vâlcea

REABILITAT
REABILITAT
REABILITAT
REABILITAT
REABILITAT

REABILITAT
IN CURS

c) Descongestionarea institutiilor supra-aglomerate prin construirea de cladiri noi
fara cresterea capacitatii de primire a institutiilor
♦ Proiectul de reabilitare si transfer a unei parti a copiilor din Casa de
Copii prescolari Vâlcea si crearea unui centru de Plasament temporar
Parteneri:
• Consiliul Judetean
• Directia judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Valcea
• Casa de Copii Prescolari Valcea
Cladirea va apartine Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Valcea
Raport de activitate :
♦ Proiectul de reabilitare si transfer al copiilor este incheiat. S-a constituit
Centrul de Plasament OSTROVENI.
♦ Este in derulare un proiect de integrare si reintegrare a copiilor din acest
centru in familiile naturale sau la asistentii maternali.
♦ Acest centru a fost completat printr-un proiect de Centru Maternal care a
fost reabilitat si dotat de catre fundatie. Acest centru este functional la
aceasta data.
♦ Proiectul de construire a unei case de tip familial pentru copiii din Casa
de copii scolari Constanta, pentru un numar de 12 copii
Parteneri:
• Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta
• Casa de Copii scolari Constanta
Raport de situatie :
♦ Proiectul s-a incheiat prin darea in folosinta a Casei de tip familial
Constanta.
♦ Constituirea unui centru cu functiuni complexe in Calarasi.
Obiectiv:
• descongestionarea Leaganului de Copii Calarasi;
• crearea unui centru de plasament pentru copilul in dificultate
• crearea unui centru maternal in interiorul aceleasi cladiri;
• crearea unui centru de zi
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Metodologie:
• constuirea unui spatiu adecvat centrului cu functiuni complexe;
• colaborarea cu Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor
Copilului Calarasi pentru functionarea acestui centru
Raport de situatie :
♦ Centrul a fost dat in folosinta in luna mai 1999.
♦ Concomitent cu construirea centrului s-a derulat un program intensiv
de reintegrare si plasament al copiilor din centrul de plasament.
Acest program a facut sa scada numarul copiilor institutionalizati in
centru, astfel incit odata cu transferul complet al copiilor din fostul
Leagan acesasta institutie va fi inchisa.

c) Transferul unitatilor de ocrotire existente izolat in mediul rural, in orase, cu scopul
unei mai bune integrari a copiilor in viata sociala
♦ Proiectul de transfer al Caminului Spital Ionaseni
Obiectiv
Transferul Caminului Spital din localitatea Ionasani aflata la 35 km de
Botosani, intr-o cladire aflata in Municipiul Botosani, acest fapt asigurând o
accesibilitate mai mare a copiilor internati la posibilitatile de socializare si o
imbunatatire a pregatirii personalului de ingrijire si educare. De asemenea
noul centru va fi deschis si pentru copiii cu handicap din familii, evitându-se
astfel institutionalizarea acestora pe motivul lipsei serviciilor de sustinere a
familiei.
Raport de situatie :
♦ Proiect incheiat prin transferul copiilor din caminul spital Ioneseni in noul
centru din municipiul Botosani si depararea completa a institutiilor in doua
sectii : de adulti si de copii.
♦ Proiectul de transfer al Caminului Spital Ungureni
Obiectiv
Transferul celor 212 copii din localitatea Ungureni aflata la 38 km de Bacau, in
mai multe casute cu o capacitate de primire de maxim 20 de copii,
construite in orasele Bacau, Onesti si Comanesti.
Metodologie
• construirea de casute cu o capacitate de primire de maxim 20 copii;
• pregatireapersonalului de educare si ingrijire;
• transferul copiilor in aceste casute;
• colaborarea cu trei asociatii de parinti din cele trei orase, asociatii care au
deschis centre de recuperare neuro-psiho-motorie pentru copilul cu
handicap;
• educarea, recuperarea si integrarea sociala si familiala prin programe
specifice.
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Parteneri:
Consiliul Judetean Bacau
Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Bacau
Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap
Raport de situatie :
♦ S-a incheiat Acordul de Colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Persoane
cu Handicap care atesta dorinta acestuia de a asigura o ingrijire si conditii
de viata mai bune pentru acesti copii
♦ S-a incheiat Acordul de Colaborare cu autoritatile locale (Consiliul
Judetean, Directia Judetean pentru Protectia Drepturilor Copilului Bacau,
Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap Bacau) precum
si cu ONG-uri locale specializate in ingrijirea copilului cu handicap.
♦ S-au stabilit modalitatile de colaborare cu Banca Mondiala pe Programul de
Reforma al Sistemului de Protectie a Copilului pentru atingerea obiectivelor
acestui proiect care vizeaza caminul spital Ungureni
♦ Au fost definite spatiile necesare pentru transferul copiilor si a fost
achizitionata o casa care va functiona in model familial pentru o grupa de
copii seropozitivi proveniti de la caminul spital Ungureni.

e) Ajutor umanitar constând din donatii umanitare (jucarii, haine, incaltaminte,
medicamente, alimente)
Ajutorul umanitar s-a distribuit in toate institutiile in care fundatia
intervine:
• Botosani: Leaganul de Copii nr.1, Leaganul de Copii nr.2, Sectia de
neuropsihiatrie infantila Botosani,
• Sectorul Agricol Ilfov: Spitalul Vidra
• Calarasi: Leaganul de Copii
• Dolj: Casa de Copii nr. 2 Craiova
• Gorj: Leaganul de Copii Tg. Carbunesti, Caminul Spital Bâlteni
• Hunedoara: Casa de copii Baia de Cris, Casa de Copii Brad, Casa de Copii
nr.1 Deva, Casa de Copii nr.2 Deva, Casa de Copii la Violette Hateg, Casa
de Fete Orastie,
• Mehedinti: Maternitatea Vânju Mare, Casa de Copii Patulele, Centrul de
recuperare medico-psiho-sociala Drobeta Turnu Severin,
• Olt: Gradinita Speciala Slatina
• Vâlcea: Casa de Copii prescolari
• Teleorman: Leaganul de Copii Alexandria.
7. Tratamentul medical al copiilor abandonati in institutiile de ocrotire sau provenind din
familii
♦ Continuarea amenajarii salii de chirurgie din Spitalul “Grigore
Alexandrescu” Sectia Chirurgie - Ortopedie si a unui salon destinat copiilor
din institutiile de ocrotire
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Dotarea si amenajarea acestei sali de operatie permite, prin colaborarea cu
conducerea Sectiei de Chirurgie - Ortopedie, imbunatatirea accesibilitatii la
servicii medicale de calitate a copiilor cu probleme aflati in institutiile de
ocrotire.
Sectia beneficiaza de consultanta de specialitate din partea medicilor francezi
care viziteaza serviciul in urma colaborarii cu Asociatia umanitara franceza
“SERA”.
Raport de situatie :
• Dotarea si amenajarea completa a salii de operatie a fost incheiata
• A fost amenajat un salon special pentru copiii care provin din institutii si
sint operati in aceasta sectie. De internarea in acest salon au beneficiat
peste 40 de copii.
8. Parteneriat cu alte organizatii neguvernamentale
♦ Sustinerea financiara a proiectelor “Asociatiei Române pentru Drepturile
Copiilor”
♦ Sustinerea materiala si financiara a asociatiei “Iubiti Copiii”
♦ Sustinerea materiala si financiara a proiectului Fundatiei “Inima de Copil” Galati in ceea ce priveste copiii cu SIDA prin infiintarea unui centru de tip
familial.
♦ Sustinerea materiala si financiara a Centrului de recuperare Bacau al
asociatiei « Centrul Daniel ».
♦ Colaborare cu Asociatia “Casa Speranta” – Constanta prin deschiderea unui
centru terapeutic de tip familial si transferul a 5 copii seropozitivi din Spitalul
de Boli Infectioase Colentina – Bucuresti.

9. Programe cu organizatii internationale:
♦ Fundatia SERA ROMANIA supravegheaza toate interventiile Asociatiei
umanitare franceze “Solidarité Enfants Roumains Abandonnés”. Aceasta
colaborare exista inca din anul 1996 de la data crearii Fundatiei SERA ROMANIA.
♦ Fundatia SERA ROMANIA este contractant al Programului DPC-EU/Phare
“Bridging TA to support the romanian authorities implement the global

child protection reform at county level”. Acest program are ca obiectiv
evaluarea situatiei copilului aflat in dificultate la scara nationala si elaborarea
impreuna cu Directiile Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului, de
strategii judetene si regionale privind problematica copilului in dificultate.
Acest program s-a incheiat, de rezultatele acestuia beneficiind Departamentul
pentru Protectia Copilului. Unul din rezultatele acestui program a fost
design-ul si implementarea unui sistem de monitorizare continua a sistemului
de protectie a drepturilor copilului.
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♦ Din luna august a anului 1998 a fost stabilit un parteneriat intre The European
Children’s Trust si fundatia SERA ROMANIA. Acest parteneriat vizeaza judetele
din Regiunea 6 (din septembrie 1998) si Regiunea 7 (din ianuarie1999). Actiunile
cuprinse in cadrul parteneriatului cuprind :
♦ Identificare, recrutarea, evaluarea si pregatirea asistentilor maternali
in fiecare judet al regiunilor
♦ Sprijinirea reintegrarii in familia naturala a unui numar de 40 de
copii din fiecare judet
♦ Dezvoltarea de servicii alternative pe modelul caselor de tip familial
acolo unde sint identificate nevoi specifice
♦ Sprijin logistic pentru toate Directiile Judetene din regiunile
respective.
♦ Din luna iunie 1999 fundatia SERA ROMANIA a semnat Conventie de
reprezentare a The European Children’s Trust pentru toate activitatile desfasurate in
domeniul protectiei copilului pe teritoriul Romaniei.

Dr. Bogdan SIMION
Presedinte - SERA ROMANIA

1 iulie 1999

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE FINAL
Raportul de activitate al Fundatiei SERA ROMANIA pentru anul 1998 va fi descris in functie
de obiectivele si directiile de actiune ale fundatiei.
Acest raport priveste in special actiunile si proiectele importante ale fundatiei si este prezentat
in functie de planul de actiune aprobat de catre Comitetul de Directie pentru anul 1998.
3. Umanizarea institutiilor medicale, mai ales acolo unde copiii au nevoie de o spitalizare
mai indelungata, realizata prin amenajarea mediului fizic care sa satisfaca cerintele
copilului si prin favorizarea relatiilor mama - copil, inclusiv prin crearea de sali de joaca,
de lectura, de primire a vizitatorilor, etc., precum si actiuni menite sa conduca la evitarea
folosirii spitalului ca institutie de ocrotire sociala.
♦ Proiectul de constituire al Centrului de recuperare medico-psiho-social din
Drobeta Turnu Severin
Obiectiv:
Constituirea unui centru de zi cu spatiu rezidential pentru 55 de copii si
capacitate de primire pentru 25 de copii cu handicap, proveniti din familie
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Metodologie:
• asigurarea personalului de educatie din punct de vedere financiar si
material;
• asigurarea furniturilor si materialului educativ;
• punerea in practica a proiectului institutiei;
• terminarea amenajarii si asigurarea functionarii centrului.
Parteneri:
• Directia Sanitara Judeteana Mehedinti
• Spitalul Judetean Drodeta Turnu Severin
• Sectia de Neuropsihiatrie Infantila
Cladirea in care se desfasoara proiectul apartine Directiei Sanitare Mehedinti
Raport de situatie :
• S-a constituit Centrul de Recuperare medico-psiho-sociala prin terminarea
reabilitarii cladirii
• S-a asigurat personalul suplimentar specializat pentru activitatile de
recuperare
• S-au asigurat furniturile si materialul didactic necesar
♦ Centru de recuperare si educare pentru copii cu handicap mediu si sever Botosani
Obiectiv general:
Constituirea unei retele de institutii si specialisti pentru educarea, reeducarea si
integrarea sociala a copiilor cu handicap mediu si sever din judetul Botosani
prin transformarea, in prima faza, a unei sectii de neuropsihiatrie infantila
Obiectiv specific:
Educarea si specializarea personalului din sectia de neuropsihiatrie infantila
Botosani pentru ingrijirea copiilor cu handicap mediu si sever si dezvoltarea
relatiilor cu leaganele si caminul-spital Botosani.
Metodologie:
• colaborare cu Spitalul de Psihiatrie Botosani pentru angajarea, formarea si
finantarea personalului educativ si de recuperare din centru;
• asigurarea unor conditii de viata adecvate copiilor din centru.
Parteneri:
• Spitalul de Psihiatrie nr. 4, Botosani
Cladirea in care se desfasoara proiectul apartine Spitalului de Psihiatrie Botosani
Raport de situatie :
• S-a continuat colaborarea cu Spitalul de Psihiatrie nr. 4 Botosani pentru
sustinerea acestui centru
• S-a continuat programul de pregatire continua a peronalului de ingrijire si
educatie a copiilor din centru
• S-a continuat programul de sustinere a personalului angajat in aceasta
unitate
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♦ Centru de educare, reeducare si resocializare a copiilor cu handicap din
Caminul-Spital Ionaseni - judetul Botosani
Obiectiv general:
Constituirea unei retele de institutii si specialisti pentru educarea, reeducarea si
integrarea sociala a copiilor cu handicap mediu si sever din judetul Botosani
prin transformarea unei sectii de neuropsihiatrie infantila
Obiectiv specific:
3. Transferul copiilor din caminul spital Ionaseni intr-un spatiu special
amenajat si adaptat din Municipiul Botosani
4. Educarea si specializarea personalului din centru pentru ingrijirea copiilor
cu handicap si dezvoltarea relatiilor cu leaganele si sectia de neuropsihiatrie
infantila Botosani.
Metodologie:
• cumpararea si reabilitarea unei cladiri din municipiul Botosani
• transferul copiilor aflati actualmente in caminul spital Ionaseni
• asigurarea personalului de specialitate pentru educarea si reeducarea
copiilor cu handicap
Parteneri:
• Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Botosani
• Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap Botosani
• Consiliul Municipal Botosani
• Consiliul Judetean Botosani
Cladirea este cumparata de Fundatia SERA Romania si va fi donata Primariei
Botosani.
Raport de situatie
♦ S-a incheiat etapa reabilitarii si reamenajarii cladirii cumparate de catre
fundatie
♦ S-au transferat copiii din caminul spital Ioneseni prin constituirea unei sectii
exterioare a acestui camin spital in municipiul Botosani
♦ S-a asigurat personalul de specialitate pentru educarea si reeducarea copiilor
cu handicap din centru
♦ S-au asigurat cursuri de pregatire speciala pentru personalul de specialitate
in vederea cresterii calitatii actului de ingrijire si de reintegrare
♦ Am inceput, impreuna cu partenerii, constituirea unei retele de institutii si
specialisti pentru educarea, reeducarea si integrarea sociala a copiilor cu
handicap mediu si sever din judetul Botosani

4. Sprijinirea familiei - mediu privilegiat pentru dezvoltarea copilului prin crearea de servicii
sociale care sa identifice familiile cu risc si care sa intervina pentru prevenirea
institutionalizarii si a abandonului, a neglijarii copilului, a violentei familiale, s.a.
♦ Dezvoltarea in parteneriat cu Consiliile Judetene si Directiile Judetene pentru
Protectia Drepturilor Copilului a Serviciilor sociale de acest tip.
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Fundatia continua aceste proiecte incepute in 1996, pentru acest an in 11 judete:
Bistrita Nasaud, Botosani, Calarasi, Caras-Severin, Dâmbovita, Gorj, Hunedoara,
Mehedinti, Salaj, Suceava, Vâlcea.
Obiectiv:
Corespunde obiectivelor HGR nr 205/1997 si ale OUG 26/1997, favorizând in
special, pentru acest an, dezvoltarea de retele de asistenti maternali.
Metodologie:
• sustinerea financiara si materiala pentru Directiile Judetene pentru Protectia
Drepturilor Copilului;
• asistenta tehnica de specialitate pentru cresterea calitatii muncii asistentilor
social;
• formarea de asistenti maternali.
Parteneri:
• Consiliul Judetean
• Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului
Raport de situatie :
• Conform obiectivelor Legii 108/1998 si HG 205/1997 s-a continuat
colaborarea si sprijinul direct acordat Directiilor Judetene pentru Protectia
Drepturilor Copilului
• S-au dezvoltat programele de sprijin pentru pregatirea asistentilor maternali
din Directiile Judetene precum si cele de sprijin pentru angajarea acestor
profesionisti
• S-au continuat programele de asigurare a asistentei tehnice necesare pebtru
asistentii sociali ai Directiilor Judetene

5. Sprijinirea copiilor in dificultate prin:
c) promovarea conceptiei care porneste de la nevoia si dreptul copilului de a creste
intr-o familie sau intr-un mediu cât mai apropiat de aceasta, indiferent de vârsta,
boala, handicapul pe care il are.
Aceasta directie de actiune este continuta ca sub-proiect in Programul de
sprijinire al Directiile Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului
prin incurajarea plasamentului ca masura aplicata copilului in dificultate si prin
constituirea, formarea si sustinerea retelelor de asistenti maternali.
Raport de situatie :
• in cadrul acestei componente fundatia a sprijinit toate actiunile Directiilor Judetene
care au condus la dezinstitutionalizarea copiilor aflati in institutii prin reintegrarea
in familia naturala, plasamentul la asistentii maternali.
• Adesea fundatia SERA ROMANIA s-a implicat direct in selectionarea, recrutarea
si pregatirea asistentilor maternali

b) actiuni pentru restructurarea institutiilor rezidentiale
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Proiecte care vizeaza cresterea calitatii ingrijirii si educarii copilului din
institutie, precum si asigurarea unui climat cât mai apropiat de cel
familial.
Metodologie:
• suplimentarea personalului existent cu personal specializat pentru educatia
copiilor.
Proiectele se desfasoara in: Leaganul de Copii nr.1 - Botosani, Casa de
Copii nr.2 - Craiova, Leaganul de Copii Tg. Carbunesti, Leaganul de Copii Alexandria.

Raport de situatie :
• s-a continuat finantarea echipelor suplimentare specializate din aceste
institutii

6. Sprijinirea copilului cu deficiente
♦ Programul de interventie in cadrul Caminul Spital Bâlteni - judetul Gorj
continua proiectul inceput acum 3 ani.
Obiectiv general
Crearea unei dinamici locale si judetene in ceea ce priveste educarea si
socializarea copilului cu handicap
Obiective specifice
• formarea continua a personalului de ingrijire si educatie din Caminul Spital
Bâlteni
• dezinstitutionalizarea copiilor si adolescentilor recuperabili si insertia lor
sociala
Metodologie:
• sustinerea materiala si financiara a echipei educative si de recuperare
formata din 25 de angajati suplimentari;
• formarea continua prin cursuri a personalului suplimentar de specialitate;
• asigurarea materialului educativ si a diverselor furnituri necesare Caminului
Spital;
• sustinerea materiala a functionarii Caminului Spital;
• asigurarea unui mijloc de transport.
Parteneri:
• Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap
• Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Persoane cu Handicap Gorj
Raport de situatie :
• A fost asigurata finantarea pentru echipa suplimentara de educatori
• S-au asigurat continuu cursurile de formare a personalului de specialitate
• Au fost asigurate nevoile caminului spital in special in domeniul educativ
si de intretinere
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•

A fost initiat un program de schimburi interculturale cu doua institutii
similare din Franta. In acest proiect o grupa de 25 de copii din cadrul
caminului spital s-au deplasat in Franta intr-o vizita de 3 saptamini.

♦ Gradinita experimentala pentru copii cu nevoi speciale - Slatina judetul Olt
Obiectiv:
• socializarea copiilor cu nevoi speciale din gradinita speciala Slatina prin
integrarea unei grupe de copii proveniti din familiile din cartier
• formarea personalului de educare si recuperare a copilului cu nevoi speciale
Metodologie
• sprijinirea materiala si financiara a echipei de 10 specialisti pentru educarea
si recuperarea copiilor cu nevoi speciale
• formarea continua a personalului specializat, precum si a restului
personalului din gradinita
• continuarea amenajarii spatiului necesar copiilor
• aplicarea de programe educative integrate pentru copiii din grupele speciale
si cei din grupa normala
• continuarea dotarii spatiului amenajat in 1997 de fundatie in colaborare cu
Inspectoratul Scolar Olt
Parteneri:
• Inspectoratul Scolar Olt
• Directia Judetean pentru Protectia Drepturilor Copilului OLT
Cladirea in care se desfasoara proiectul apartine Inspectoratului Scolar Olt.
Raport de situatie :
• S-a incheiat etapa de reabilitare si dotare completa a cladirii
• S-au transferat integral copiii din vechea institutie
• Au fost implementate programe de socializare, educare si reinsertie a
copiilor
• O parte din copii au fost recuperati fiind transferati in institutii ale Directiei
Judetene

7. Imbunatatirea conditiilor de viata a copiilor abandonati aflati in institutiile de ocrotire
prin :
a) reabilitarea institutiilor in vederea obtinerii cadrului necesar bunei dezvoltari a
copiilor
Proiecte de reabilitare se vor aplica in anul 1998 in urmatoarele institutii:
• Leaganul de Copii nr. 2 Botosani
• Leaganul de Copii Calarasi
• Spitalul Vidra
REABILITAT
• Casa de Copii prescolari nr.2 Constanta
• Casa de Copii nr.2 – Craiova
• Casa de Copii - Baia de Cris

REABILITAT

REABILITAT
REABILITAT
REABILITAT
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•
•
•
•
•
•

Casa de Copii nr.1 – Deva
Casa de Copii nr.2 – Deva
Casa de Copii La Violette – Hateg
Casa de Fete - Orastie
Casa de Copii – Patulele
Casa de Copii Prescolari – Vâlcea

REABILITAT
REABILITAT

REABILITAT
IN CURS

d) Descongestionarea institutiilor supra-aglomerate prin construirea de cladiri noi
fara cresterea capacitatii de primire a institutiilor
♦ Proiectul de reabilitare si transfer a unei parti a copiilor din Casa de
Copii prescolari Vâlcea si crearea unui centru de Plasament temporar
Parteneri:
• Consiliul Judetean
• Directia judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Valcea
• Casa de Copii Prescolari Valcea
Cladirea va apartine Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Valcea
Raport de activitate :
♦ Proiectul de reabilitare si transfer al copiilor este incheiat. S-a constituit
Centrul de Plasament OSTROVENI.
♦ Este in derulare un proiect de integrare si reintegrare a copiilor din acest
centru in familiile naturale sau la asistentii maternali.
♦ Acest centru a fost completat printr-un proiect de Centru Maternal care a
fost reabilitat si dotat de catre fundatie. Acest centru este functional la
aceasta data.
♦ Proiectul de construire a unei case de tip familial pentru copiii din Casa
de copii scolari Constanta, pentru un numar de 12 copii
Parteneri:
• Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta
• Casa de Copii scolari Constanta
Raport de situatie :
♦ Proiectul s-a incheiat prin darea in folosinta a Casei de tip familial
Constanta.
♦ Constituirea unui centru cu functiuni complexe in Calarasi.
Obiectiv:
• descongestionarea Leaganului de Copii Calarasi;
• crearea unui centru de plasament pentru copilul in dificultate
• crearea unui centru maternal in interiorul aceleasi cladiri;
• crearea unui centru de zi
Metodologie:
• constuirea unui spatiu adecvat centrului cu functiuni complexe;
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• colaborarea cu Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor
Copilului Calarasi pentru functionarea acestui centru
Raport de situatie :
♦ Centrul a fost dat in folosinta in luna mai 1999.
♦ Concomitent cu construirea centrului s-a derulat un program intensiv
de reintegrare si plasament al copiilor din centrul de plasament.
Acest program a facut sa scada numarul copiilor institutionalizati in
centru, astfel incit odata cu transferul complet al copiilor din fostul
Leagan acesasta institutie va fi inchisa.

c) Transferul unitatilor de ocrotire existente izolat in mediul rural, in orase, cu scopul
unei mai bune integrari a copiilor in viata sociala
♦ Proiectul de transfer al Caminului Spital Ionaseni
Obiectiv
Transferul Caminului Spital din localitatea Ionasani aflata la 35 km de
Botosani, intr-o cladire aflata in Municipiul Botosani, acest fapt asigurând o
accesibilitate mai mare a copiilor internati la posibilitatile de socializare si o
imbunatatire a pregatirii personalului de ingrijire si educare. De asemenea
noul centru va fi deschis si pentru copiii cu handicap din familii, evitându-se
astfel institutionalizarea acestora pe motivul lipsei serviciilor de sustinere a
familiei.
Raport de situatie :
♦ Proiect incheiat prin transferul copiilor din caminul spital Ioneseni in noul
centru din municipiul Botosani si depararea completa a institutiilor in doua
sectii : de adulti si de copii.
♦ Proiectul de transfer al Caminului Spital Ungureni
Obiectiv
Transferul celor 212 copii din localitatea Ungureni aflata la 38 km de Bacau, in
mai multe casute cu o capacitate de primire de maxim 20 de copii,
construite in orasele Bacau, Onesti si Comanesti.
Metodologie
• construirea de casute cu o capacitate de primire de maxim 20 copii;
• pregatireapersonalului de educare si ingrijire;
• transferul copiilor in aceste casute;
• colaborarea cu trei asociatii de parinti din cele trei orase, asociatii care au
deschis centre de recuperare neuro-psiho-motorie pentru copilul cu
handicap;
• educarea, recuperarea si integrarea sociala si familiala prin programe
specifice.
Parteneri:
Consiliul Judetean Bacau
Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Bacau
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Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap
Raport de situatie :
♦ S-a incheiat Acordul de Colaborare cu Secretariatul de Stat pentru Persoane
cu Handicap care atesta dorinta acestuia de a asigura o ingrijire si conditii
de viata mai bune pentru acesti copii
♦ S-a incheiat Acordul de Colaborare cu autoritatile locale (Consiliul
Judetean, Directia Judetean pentru Protectia Drepturilor Copilului Bacau,
Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap Bacau) precum
si cu ONG-uri locale specializate in ingrijirea copilului cu handicap.
♦ S-au stabilit modalitatile de colaborare cu Banca Mondiala pe Programul de
Reforma al Sistemului de Protectie a Copilului pentru atingerea obiectivelor
acestui proiect care vizeaza caminul spital Ungureni
♦ Au fost definite spatiile necesare pentru transferul copiilor si a fost
achizitionata o casa care va functiona in model familial pentru o grupa de
copii seropozitivi proveniti de la caminul spital Ungureni.

f) Ajutor umanitar constând din donatii umanitare (jucarii, haine, incaltaminte,
medicamente, alimente)
Ajutorul umanitar s-a distribuit in toate institutiile in care fundatia
intervine:
• Botosani: Leaganul de Copii nr.1, Leaganul de Copii nr.2, Sectia de
neuropsihiatrie infantila Botosani,
• Sectorul Agricol Ilfov: Spitalul Vidra
• Calarasi: Leaganul de Copii
• Dolj: Casa de Copii nr. 2 Craiova
• Gorj: Leaganul de Copii Tg. Carbunesti, Caminul Spital Bâlteni
• Hunedoara: Casa de copii Baia de Cris, Casa de Copii Brad, Casa de Copii
nr.1 Deva, Casa de Copii nr.2 Deva, Casa de Copii la Violette Hateg, Casa
de Fete Orastie,
• Mehedinti: Maternitatea Vânju Mare, Casa de Copii Patulele, Centrul de
recuperare medico-psiho-sociala Drobeta Turnu Severin,
• Olt: Gradinita Speciala Slatina
• Vâlcea: Casa de Copii prescolari
• Teleorman: Leaganul de Copii Alexandria.
8. Tratamentul medical al copiilor abandonati in institutiile de ocrotire sau provenind din
familii
♦ Continuarea amenajarii salii de chirurgie din Spitalul “Grigore
Alexandrescu” Sectia Chirurgie - Ortopedie si a unui salon destinat copiilor
din institutiile de ocrotire
Dotarea si amenajarea acestei sali de operatie permite, prin colaborarea cu
conducerea Sectiei de Chirurgie - Ortopedie, imbunatatirea accesibilitatii la
servicii medicale de calitate a copiilor cu probleme aflati in institutiile de
ocrotire.
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Sectia beneficiaza de consultanta de specialitate din partea medicilor francezi
care viziteaza serviciul in urma colaborarii cu Asociatia umanitara franceza
“SERA”.
Raport de situatie :
• Dotarea si amenajarea completa a salii de operatie a fost incheiata
• A fost amenajat un salon special pentru copiii care provin din institutii si
sint operati in aceasta sectie. De internarea in acest salon au beneficiat
peste 40 de copii.
9. Parteneriat cu alte organizatii neguvernamentale
♦ Sustinerea financiara a proiectelor “Asociatiei Române pentru Drepturile
Copiilor”
♦ Sustinerea materiala si financiara a asociatiei “Iubiti Copiii”
♦ Sustinerea materiala si financiara a proiectului Fundatiei “Inima de Copil” Galati in ceea ce priveste copiii cu SIDA prin infiintarea unui centru de tip
familial.
♦ Sustinerea materiala si financiara a Centrului de recuperare Bacau al
asociatiei « Centrul Daniel ».
♦ Colaborare cu Asociatia “Casa Speranta” – Constanta prin deschiderea unui
centru terapeutic de tip familial si transferul a 5 copii seropozitivi din Spitalul
de Boli Infectioase Colentina – Bucuresti.

10. Programe cu organizatii internationale:
♦ Fundatia SERA ROMANIA supravegheaza toate interventiile Asociatiei
umanitare franceze “Solidarité Enfants Roumains Abandonnés”. Aceasta
colaborare exista inca din anul 1996 de la data crearii Fundatiei SERA ROMANIA.
♦ Fundatia SERA ROMANIA este contractant al Programului DPC-EU/Phare
“Bridging TA to support the romanian authorities implement the global

child protection reform at county level”. Acest program are ca obiectiv
evaluarea situatiei copilului aflat in dificultate la scara nationala si elaborarea
impreuna cu Directiile Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului, de
strategii judetene si regionale privind problematica copilului in dificultate.
Acest program s-a incheiat, de rezultatele acestuia beneficiind Departamentul
pentru Protectia Copilului. Unul din rezultatele acestui program a fost
design-ul si implementarea unui sistem de monitorizare continua a sistemului
de protectie a drepturilor copilului.
♦ Din luna august a anului 1998 a fost stabilit un parteneriat intre The European
Children’s Trust si fundatia SERA ROMANIA. Acest parteneriat vizeaza judetele
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din Regiunea 6 (din septembrie 1998) si Regiunea 7 (din ianuarie1999). Actiunile
cuprinse in cadrul parteneriatului cuprind :
♦ Identificare, recrutarea, evaluarea si pregatirea asistentilor maternali
in fiecare judet al regiunilor
♦ Sprijinirea reintegrarii in familia naturala a unui numar de 40 de
copii din fiecare judet
♦ Dezvoltarea de servicii alternative pe modelul caselor de tip familial
acolo unde sint identificate nevoi specifice
♦ Sprijin logistic pentru toate Directiile Judetene din regiunile
respective.
Din luna iunie 1999 fundatia SERA ROMANIA a semnat Conventie de reprezentare a
The European Children’s Trust pentru toate activitatile desfasurate in domeniul
protectiei copilului pe teritoriul Romaniei.

Dr. Bogdan SIMION
Presedinte - SERA ROMANIA
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