
1 iulie 2000 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 
 
 
Raportul de activitate al Fundatiei SERA ROMANIA pentru anul 1999 este prezentat in 
functie de obiectivele si activitatile fundatiei. Raportul cuprinde informatii despre cele mai 
importante programe desfasurate in 1999, partenerii din program, metodologia de lucru si 
situatia existenta in prezent. Unele din programele anului 1999 au fost continuate in 2000 
fie utilizandu-se aceeasi termeni de referinta fie prin schimbarea completa a interventiei. 
 
Programele sunt prezentate in functie de judetul de desfasurare si de tipul programului.  
 
SERA ROMANIA sustine trei tipuri de programe : 
 
1. Programe de ameliorare a conditiilor de viata din institutiile de tip rezidential si 

incercarea de apropiere de conditiile de tip familial. Aceste programme includ : 
• Programe de ajutor umanitar in regim de urgenta sau periodic ; 
• Programe de modulare a institutiilor existente ; 
• Programe de transfer si/sau de inchidere de institutii care functioneaza in conditii 

inumane ; 
• Programe de reparatii si reabilitari de cladiri. 

2. Programe de parteneriat cu serviciile publice specializate judetene pentru 
restructurarea institutiilor de mare capacitate, diversificarea activitatilor, sustinerea 
familiei (substitutive sau naturala), crearea de servicii specializate (centre naternale, 
centre de zi, centre de plasament si de recuperare pentru copii cu handicap etc.  

3. Programe de protectie a dreptului la sanatate al copiilor cu diferite afectiuni, aflati in 
dificultate. Interventiile vizeaza simultan integrarea sociala si reducerea riscului de 
excludere datorita afectiunilor. 

Programele SERA ROMANIA prezentate in acest raport au fost selectate ca fiind cele mai 
importante si cu impact determinant atat pentru viata copiilor cat si pentru dezvoltarea 
serviciilor de specialitate ale autoritatilor competente la nivel judetean. 
 
Prezentul Raport are anexate urmatoarele documente : 
 
1. Raport al Comisiei de Cenzori la 31.12.1999 
2. Raport de Gestiune 
3. Bilantul Financiar Contabil la 31.12.1999 si Balanta de Verificare Sintetica 1999 
4. Certificat de inregistrare fiscala (copie) 
5. Structura bugetului previzionat pentru anul 2000 pe tipuri de activitati. 
6. Organigrama SERA ROMÂNIA. 
7. Curriculum Vitae ale persoanelor angajate in executivul Fundatiei. 
8. Articole de presa din anul in curs care mentionau activitatea Fundatiei. 
9. Buletinul Informativ al SERA ROMANIA pentru anul 2000. 
 
Director de Programe 
 
Cristian Liviu Tabacaru 
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JUDETUL    BACAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAM DE INCHIDERE A CAMINULUI SPITAL UNGURENI 
 
Programul se incadreaza in cadrul interventiilor de  reforma a institutiilor de 
protectie si de sustinere a serviciilor pubice spec ializate pentrua gasi cea mai buna 
solutie pentru protejarea copiilor. 
 
OBIECTIV GENERAL: 
 
• Crearea, in Judetul Bacau a unor complexe de servicii pentru copiii cu handicap pentru 

a proteja atat copiii din caminul spital Ungureni cat copii cu handicap din comunitate. 
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• Inchiderea caminului spital Ungureni si transferarea celor 200 de copii cu handicap in 
cadrul Centrelor de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever nou create in cadrul 
Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Bacau. 

 
Proiectul a inceput in 1998, in urma evaluarilor realizate de USAID/UNICEF si SERA.  
SERA ROMANIA a hotarit s-a intervina pentru ameliorarea conditiilor de viata si de 
educatie a copiilor din caminul spital Ungureni. Copiii din caminul spital Ungureni 
“beneficiaza” de cele mai slabe conditii de ingrijire si de educatie, comparativ cu cele din 
celelalte 7 camine spital evaluate la acea data. Aceste conditii sunt rezultatul plasarii 
caminului spital intr-o zona geografica si profesionala in care sint imposibil de asigurat 
resursele necesare unei interventii profesionale si adecvate patologiilor existente. 
 

 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 
 
• Crearea a doua Centre de Plasament 

pentru Copilul cu Handicap, unul in 
Bacau (capacitate 42 locuri) si unul in 
Onesti (capacitate 32 locuri). 

• Crearea unui complex de servicii in 
Bacau care prevede un Centru de 
Plasament pentru Copilul cu 
Handicap Sever cu o capacitate de 
75 de locuri si un Centru de 
Recuperare complexa cu servicii de 
kinetoterapie, educatie si 
hidroterapie. 

• Crearea unui Centru de Plasament 
pentru Copilul Seropozitiv in Bacau 
(capacitate 18 locuri). 

• Crearea a doua Centre de Ingrijire si 
Recuperare de Zi pentru Copilul cu 
Handicap, unul in Bacau (capacitate 
de 25 locuri) si unul in Onesti 
(capacitate 25 de locuri). 

• Crearea a doua Centre de Pregatire 
si Sprijinire a Integrarii si Reintegrarii 
Copilului in Familie, unul in Bacau si 
unul in Onesti. 

• Crearea a doua Centre de Consiliere 
si Sprijin pentru Parinti, unul in Bacau 
si unul in Onesti.  

• Scaderea numarului de copii 
institutionalizati in cadrul Centrului de 
Plasament nr. 3 Onesti cu 50 % (70 
de copii) si din cadrul Centrului de 
Plasament nr. 1 Bacau cu 30 % (25 
de copii). 
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PARTENERI 
 

METODOLOGIE:  
 
• evaluarea complexa a copiilor 

internati in caminul spital Ungureni. 
• evaluarea nevoilor de servicii 

specializate pentru copilul cu 
handicap din familiile aflate in zona 
localitatilor Bacau si Onesti. 

• reabilitarea cladirilor in care vor fi 
transferati copiii proveniti din 
caminul spital Ungureni (achizitii 
cladiri, lucrari de constructii-montaj 
si instalatii, instalare centrale 
termice, lucrari instalatii sanitare, 
achizitii mobilier, dotare spatii de 
kinetoterapie si educatie etc). 

• recrutarea echipelor de educatori 
specializati, a celorlalti specialisti in 
recuperare si a personalului auxiliar. 

• asigurarea finantarii integrale 
necesare functionarii centrelor pina 
in luna iunie a anului 2000, si apoi 
preluarea treptata a finantarii de 
catre DGJPDC Bacau (25 % pe 
trimestru). 

• asigurarea programelor specifice de 
educatie, kinetoterapie, hidroterapie, 
logopedie, ergoterapie si socializare 
a copiilor din program. 

• evaluari de etapa si evaluare finala a 
programului la inchiderea caminului 
spital Ungureni. 

 

• Asociatia SERA – Franta 
• Organizatia European Children’s Trust - Anglia  
• Consiliul Judetean BACAU 
• DGJPDC BACAU 
• ANPDC 
• Banca Mondiala si FDSC prin Programul de Reforma a Sistemului de Protectie a 

copilului in Romania 
• ONG-uri locale specializate in recuperarea handicapului la copii 
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STADIUL ACTUAL 
 
• s-au transferat pina acum 105 copii din totalul de 200 internati in caminul spital 

Ungureni. Transferul s-a facut in centrele descrise mai sus. 
• Restul copiilor se vor transfera pina in decembrie 2000. 
• Centrele de ingrijire si recuperare de zi pentru copilul cu handicap vor fi operationale 

incepind cu luna august 2000. 
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JUDETUL BOTOSANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PROGRAMUL COLIBRI 

Programul s-a desfasurat in Centrul de Plasament Co libri si se incadreaza in 
programele de ameliorare a conditiilor de viata si de recuperare ale copiilor 
institutionalizati si in faza a doua, prin crearea serviciului de consiliere, in 
programele de restructurare. 

Prin intrarea in vigoare a OUG nr. 26/1997, Direcţia Sanitara Botoşani trebuia sa transfere 
Consiliului Judeţean patrimoniul Leagănelor 1 si 2. Transferul nu s-a realizat decât pentru 
clădirile  Leagănului 1 (Str. I.C. Brătianu), pentru Leagănul 2 existând opoziţie din partea 
Direcţiei Sanitare Botoşani. Consiliul Judeţean a obţinut in instanţa dreptul de proprietate 
asupra clădirii fostului Leagăn 2, acesta trebuind sa fie reamenajat conform destinaţiei 
iniţiale de protecţie a copilului. 
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In perioada neutilizarii clădirii fostului Leagăn 2 (actualmente Centru de Plasament Colibri) 
pentru scopul sau iniţial, copiii au fost gazduiti in imobilele Pavilionului 4 din incinta fostului 
Leagăn 1 (actualmente Centru de Plasament Sf. Andrei) in condiţii improprii pentru 
funcţionarea normala a unui centru de plasament. 

Urmare a neutilizarii clădirii timp de 2 ani si a pagubelor survenite in aceasta perioada, 
clădirea fostului Leagăn nr. 2, a necesitat reparaţii importante, pentru funcţionarea in regim 
de centru de plasament.  

OBIECTIVUL GENERAL   

Obiectivul Proiectului a fost de a infiinta Centrul de Servicii COLIBRI prin amenajarea 
spatiilor, organizarea si susţinerea funcţionarii următoarelor servicii: 

• centru de plasament 
• centru de consiliere 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 

Faza I - 1999:   

• crearea condiţiilor pentru funcţionarea centrului de plasament 
• susţinerea funcţionarii centrului de plasament 

Faza II - 2000: 

• amenajarea de spatii noi, multifuncţionale pentru centrul de plasament 
• crearea condiţiilor pentru funcţionarea centrului de consiliere 
• susţinerea funcţionarii centrului de servicii 
 
METODOLOGIA DE LUCRU 
 
Pentru a se putea asigura pentru copii condiţii mai bune de îngrijire pe timpul iernii, s-a 
hotărât de către conducerea DJPDC Botosani, împreuna cu SERA ROMANIA, efectuarea 
in 1999, in Faza 1 a Proiectului, a unor lucrări de amenajare pentru îndeplinirea 
necesitaţilor minime de funcţionare ale unui centru de plasament urmând ca Faza 2, 
cuprinzând alte amenajări si activitati, sa se desfasoare pe parcursul anului 2000. 
 

In conformitate cu prevederile HGR nr. 117/1999 si cu Proiectul de Acţiune privind 
Protecţia Copilului aflat in Dificultate pentru anii 1999-2001 al Consiliului Judeţean 
Botoşani (HCJ Botosani nr. 62/30.11.98), DJPDC Botosani împreuna cu Fundaţia SERA 
ROMANIA au hotărât organizarea in incinta clădirii fostului Leagăn 2 a unui Centru de 
Servicii pentru protecţia copilului alcătuit dintr-un centru de plasament capabil sa ofere si 
servicii de consiliere pentru familii in vederea sprijinirii reintegrării. 

Lucrările au fost integral suportate de către Fundaţia SERA ROMANIA si ele au permis 
transferul, la 31 ianuarie 2000, a tuturor celor 81 copii institutionalizati in C.P. “Colibri” in 
aripa renovata a clădirii. Transferul s-a făcut cu sprijinul Fundaţiei SERA ROMÂNIA.  
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SITUATIA ACTUALA: 

Proiectul este incheiat prin terminarea lucrarilor de reparatii in luna aprilie 2000. In prezent 
se lucreaza la pregatirea unui program educativ, adecvat nevoilor copiilor, care va 
presupune amenajarea de spatii de petrecere a timpului liber si elaborarea de proiecte 
individualizate pentru fiecare copil. 

 
 
2. PROGRAMUL DE SUSTINERE A CENTRULUI DE PLASAMENT SFANTUL ANDREI 
 
Programul se incadreaza in cadrul interventiilor ca re vizeaza ameliorarea conditiilor 
de ingrijire a copiilor institutionalizati si ameli orarea mandatului institutiei. 
 
Centrul de Plasament Sf. Andrei (126 copii) functioneaza in clădirile fostului Leagăn 1 
Botoşani. Conceput sa funcţioneze in stil pavilionar, centrul are o clădire principala plus 
inca doua pavilioane in care sunt gazduiti copii. Bucătăria si spălătoria sunt situate la 
distante variabile intre 70 si 350 m fata de cele 3 pavilioane in funcţiune. 
 
In centrul de plasament copiii sunt organizaţi in 10 grupe de cate 12 - 13. Personalul care 
lucrează direct cu copiii este format din: 
 
• 1 inspector 
• 1 psiholog (1/2 norma) 
• 21 educatori puericultori 
• 27 îngrijitori copil 
• 16 instructori de educaţie  
 
OBIECTIVUL PROIECTULUI 
 
Obiectivul proiectului este reprezentat de: 
  
• Amenajarea a doua bucătarii, in clădirea principala: una la parter si cealaltă, dietetica, 

la etaj. Tipurile de lucrări sunt prevăzute in Anexa 1.  
• Asigurarea programului educativ pentru copii prin susţinerea fondului de salarii pentru 

instructorii de educaţie si stabilirea proiectelor individualizate pentru fiecare copil. 
 
 
METODOLOGIA 
 
• SERA ROMÂNIA a contractat lucrarile de amenajare si a supravegheat, in colaborare 

cu DGPDC Botoşani, lucrarile. 
• Personalul educativ a fost recrutat de catre DGPDC si a urmat cursuri de pregatire 

specifice sustinute de catre specialisti, colaboratori ai SERA ROMÂNIA. 
• Personalul educativ (9 instructori de educaţie), a fost retribuit in anul 1999 de către 

DGPDC Botoşani cu fonduri extrabugetare transferate in acest scop de către Fundaţia 
SERA ROMANIA. 
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SITUATIA ACTUALA 
 
• Lucarile de amenajare sunt incheiate, componenta respectiva a proiectului fiind inchisa. 
• Personalul educativ specializat isi continua activitatea si in anul 2000, considerandu-se 

o prelungire a Programului initial. 
 
 
3. PROGRAMUL DE SUSTINERE A CENTRULUI DE RECUPERARE  SI EDUCARE 
PENTRU COPII CU HANDICAP MEDIU SI SEVER - BOTOSANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programul se incadreaza in cadrul interventiilor ca re vizeaza ameliorarea conditiilor 
de ingrijire a copiilor institutionalizati si ameli orarea mandatului institutiei. 

 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
 
• Specializarea personalului din sectia de neuropsihiatrie infantila Botosani pentru 

ingrijirea copiilor cu handicap mediu si sever si dezvoltarea relatiilor cu serviciul public 
specializat Botosani. 

• Suplimetarea personalului medical cu personal educativ. 
 

METODOLOGIE: 
 
• colaborare cu Spitalul de Psihiatrie Botosani pentru finantarea personalului educativ si 

de recuperare din centru; 
• asigurarea unor conditii de viata adecvate copiilor din centru prin suplimentarea hranei 

si realizarea de mici amenajari. 
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RAPORT DE SITUATIE : 
 
• S-a continuat colaborarea cu Spitalul de Psihiatrie nr. 4 Botosani pentru sustinerea 
acestui centru atat in 1999 cat si 2000 
• S-a continuat programul de sustinere a personalului angajat in aceasta unitate 
• Componenta de amenajari prevede pentru anul 2000 schimbarea linoleumului si unele 
reparatii. 
4. CENTRUL DE EDUCARE, REEDUCARE SI RESOCIALIZARE A  COPIILOR CU 
HANDICAP DIN CAMINUL-SPITAL IONASENI - JUDETUL BOTO SANI 

 
 
 
Programul se incadreaza in cadrul interventiilor care vizeaza ameliorarea conditiilor de 
ingrijire a copiilor institutionalizati si ameliorarea mandatului institutiei. 
 
 
OBIECTIV GENERAL: 
 
Oferirea unor conditii normale d recuperare si integrare sociala pentru copii din Caminul 
Spital Ionaseni prin punerea la dispozitia ISTPH Botosani a unui spatiu adecvat in 
Municipiul Botosani.  
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
 
• Specializarea personalului din centru pentru ingrijirea copiilor cu handicap si 

dezvoltarea relatiilor cu serviciul public specializat judetean. 
• Dezvoltarea de actiuni recuperatorii si educative cu copiii din centru. 
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METODOLOGIE: 
 
• asigurarea personalului de specialitate pentru educarea si reeducarea copiilor cu 

handicap 
• crearea unui centru de zi pentru desfasurarea de activitati educative si de recuperare. 
 

 
 
 
RAPORT DE SITUATIE: 
 
 
Programul s-a desfasurat pe parcursul anului 1999 si continua in 2000: 
 
• Se asigura personalul de specialitate pentru educarea si recuperarea copiilor cu 

handicap din centru 
• S-au asigurat cursuri periodice de pregatire speciala pentru personalul de specialitate 

in vederea cresterii calitatii actului de ingrijire si de reintegrare 
• In anul 2000 se vor crea o noua sala de recuperare motorie si 1 sala de educatie si se 

asigura personal adecvat. 
• In anul 2000 se vor intia activitati cu copii cu handicap aflati in situatii dificile proveniti 

din comunitatea Municipiului Botosani sau imprejurimi. 
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JUDETUL CALARASI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CENTRUL DE SERVICII PENTRU COPII IN DIFICULTATE 
 
 
 
 
Centrul a fost creat in 
1998 avand ca obiective: 
 
• 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  

 
 

 
 
Programul desfasurat in 1999 se incadreaza in cadru l programelor de reforma si 
restructurare. 
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OBIECTIVUL GENERAL 
 
Obiectivul general a fost reprezentat de sustinerea functionarii centrului si de atingerea 
parametrilor prevazuti de functionare. 
 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 
 
• aportul de personal de specialitate  

  (educativ si de recuperare) 
• elaborarea de proiecte  

  individualizate ale copiilor 
• amenajarea bucatariei, retele externe,  

alte lucrari 
• supliment hrana 
• scutece de unica folosinta 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
In colaborare cu  DGPDC Calarasi au fost stabilite  
obiectivele specifice care  trebuiau atinse pentru  
functionarea  centrului la   parametrii asteptati.  
Personalul  suplimentar a fost recrutat si angajat  
de catre DGPDC cu asistenta din partea  
SERA ROMANIA. Fondul de salarii pentru  
o perioada de 6 luni a fost integral suportat  
de SERA ROMANIA. Ulterior fondul de salarii  
a fost integral  preluat  de  catre DGPDC.  

 
 
 
 
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. 

• Programul este incheiat iar centrul functioneaza la capacitate. 
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JUDETUL CONSTANTA 
 

 
1. ASOCIATIA CASA SPERANTA - MODUL FAMILIAL PENTRU COPILUL 
SEROPOZITIV 

 
Programul se inscrie in cadrul interventiilor care protejeaza dreptul la sanatate al 
copiilor aflati in dificultate.  
 
In anul 1999 in Sectia de Copii Seropozitivi Floarea Soarelui din cadrul Spitalului Colentina 
se aflau 5 copii abandonati proveniti fie din familii fie din alte institutii de ocrotire. Fundatia 
SERA ROMANIA in colaborare cu sectia de spital, cu Asociatia Casa Speranta din 
Constanta si cu DJPDC Constanta crearea unui modul de tip familial pentru acesti copii. 
 
OBIECTIV GENERAL: 
 
Asigurarea unor conditii normale de viata si ingrijire, precum si integrarea scolara 
corespunzatoare virstei pentru copii abandonati in Sectia Floarea Soarelui. 
 
OBIECTIV SPECIFIC: 
 
Crearea unui spatiu special pentru acesti copii si asigurarea ingrijirii lor prin asigurarea  
personalului specializat, a tratamentului specific, a integrarii scolare si a socializarii. 
 
METODOLOGIE: 
 
• evaluarea complexa a copiilor   
• achizitionarea, amenajarea si dotarea unui apartament in Constanta 
• recrutarea personalului necesar centrului 
• asigurarea finantarii integrale a functionarii modulului familial 
 
PARTENERI: 
 
• Asociatia Casa Speranta – Constanta 
• DJPDC CONSTANTA 
• Spitalul Colentina 
• Spitalul Municipal Constanta 
 
STADIU ACTUAL 
 
Copiii locuiesc in acest modul de tip familial, sunt integrati in reteaua scolara de masa si nu 
au avut probleme majore de sanatate. 
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2. COMPLEX DE SERVICII PENTRU COPIII CU HANDICAP DI N CAMINUL SPITAL 
NEGRU VODA SI DIN COMUNITATEA NAVODARI  

 
In anul 1999, in urma evaluarilor realizate de catre SERA ROMANIA, am hotarit sa 
intervenim pentru ameliorarea conditiilor de viata si de educatia a copiilor din caminul spital 
Negru Voda. 
 
Caminul spital Negru Voda este caracterizat printr-o plasare geografica defavorabila din 
punctul de vedere al resurselor profesionale necesare educarii, recuperarii si socializarii 
copiilor internati in el. Repartizarea copiilor rezidenti pe grupe de virsta ne arata ca 
incepind cu vara lui 2000 jumatate din rezidenti sint copii si jumatate sunt adulti. Aceasta 
structura ingreuneaza restructurarea acestei institutii. 
 
OBIECTIVE GENERALE: 
 
• Restructurarea caminului spital Negru Voda prin imbunatatirea conditiilor de viata si 

ingrijire a copiilor, separarea grupurilor de copii si adulti si implementarea unor 
programe adecvate fiecarei patologii si fiecarei grupe de virsta  

• Transferul unui grup de copii intr-un Centru de Plasament pentru Copilul cu Handicap 
nou creat in Navodari pentru descongestionarea institutiei. 

 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
 
• Crearea unui Centru de Plasament pentru Copilul cu Handicap in Navodari (capacitate 

40 de locuri). 
• Crearea a doua Centre de Ingrijire si Recuperare de zi pentru Copilul cu Handicap, 

unul in Navodari si unul in Negru Voda. 
• Crearea unui Centru de Pregatire si Sprijinire a Integrarii si Reintegrarii Copilului in 

Familie. 
• Scaderea numarului de copii institutionalizati in caminul spital Negru Voda si separarea 

copiilor de adulti. 
 
METODOLOGIE: 
 
• evaluarea complexa a copiilor internati in caminul spital Negru Voda 
• evaluarea nevoilor de servicii specializate pentru copilul cu handicap din familiile aflate 

in zona. 
• reabilitarea cladirilor in care vor fi transferati copiii proveniti din caminul spital Negru 

Voda (achizitii cladiri, lucrari de constructii-montaj si instalatii, instalare centrale 
termice, lucrari instalatii sanitare, achizitii mobilier, dotare spatii de kinetoterapie si 
educatie etc). 

• recrutarea echipelor de educatori specializati, a celorlalti specialisti in recuperare si a 
personalului auxiliar. 

• asigurarea finantarii necesare functionarii. 
• asigurarea programelor specifice de educatie, kinetoterapie, hidroterapie, logopedie, 

ergoterapie si socializare a copiilor din program. 
• evaluari de etapa si evaluare finala a programului. 
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PARTENERI: 
 
• Asociatia SERA – Franta 
• Consiliul Judetean CONSTANTA 
• DJPDC CONSTANTA  
• UNICEF 
 
 
STADIUL ACTUAL  
 
• DJPDC a realizat evaluarea initiala a copiilor din caminul spital Negru Voda 
• A fost identificata cladirea necesara Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap 

din Navodari 
 
 
 
JUDETUL DOLJ  
 
 
PROGRAMUL DE SUSTINERE A CENTRULUI DE PLASAMENT PRE SCOLARI 
CRAIOVA 
 
Programul se incadreaza in cadrul interventiilor ca re vizeaza ameliorarea conditiilor 
de ingrijire a copiilor institutionalizati si ameli orarea mandatului institutiei. 
 
OBIECTIV  
 
Imbunatatirea conditiilor de viata ale copiilor (86) din centrul de plasament prin : 
• Angajarea de educatoare care sa desfasoare un program educativ cu copiii. 
• Asigurarea unei parti a combustibilului (suplimentare). 
• Mobila, echipament, medicamente, auto Dacia. 
• Sustinerea cheltuielilor pentru tabara de vara. 
 
METODOLOGIE 
 
In colaborare cu DGPDC Dolj au fost stabilite obiectivele specifice. SERA ROMANIA a 
urmarit cheltuielile si lucrul cu copiii in centrul de plasament. S-a urmarit individualizarea 
activitatilor desfasurate cu copiii si deschiderea unitatii catre societate. 
  
RAPORT DE SITUATIE 
 
Programul continua in anul 2000.  In vederea ameliorarii conditiilor de viata au fost 
incepute de catre DGPDC Dolj lucrari de reabilitare la care contribuie si SERA ROMANIA. 
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JUDETUL GALATI 
 

 
 
PROGRAMUL DE INCHIDERE A SPITALULUI NICORESTI 
 
Programul se incadreaza in cadrul interventiilor ca re vizeaza ameliorarea conditiilor 
de ingrijire a copiilor institutionalizati si ameli orarea mandatului institutiei.  
 
Spitalul Nicoresti, prin conditiile de ingrijire si prin faptul ca in 1998 un copil a suferit o 
amputatie post traumatica avand suspiciuni de antropofagie, a constituit unul din cele mai 
dure subiecte de presa privitoare la institutiile rezidentiale pentru copii din Romania. 
 
OBIECTIV GENERAL 
 
Mutarea, in colaborare cu Directia Sanitara galati si Spitalul de Pediatrie, a copiilor (94) 
internati in Spitalul Nicoresti in mai multe sectii special amenajate in municipiul Galati si 
introducerea lor intr-un program coerent de recuperare si integrare sociala. 
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OBIECTIVE SPECIFICE 
 
• Identificarea spatiilor ce vor fi amenajate 
• Elaborarea proiectelor noilor institutii 
• Transferul copiilor 
• Elaborarea de programe individualizate 
• Includerea in rpogramele de recuperare si a altor copii aflati in dificultate din Galati 
 
 
METODOLOGIE 
 
In colaborare cu Spitalul de Pediatrie, au fost identificate spatiile, si in parteneriat au fost 
realizate lucrari de reparatii si amenajare. Au fost cumparate dotari minime (mobila etc) 
necesare functionarii. S-a trecut la evaluarea copiilor in vederea elaborarii de programe de 
recuperare conform nevoilor fiecaruia. Se lucreaza pentru programele de formare a 
personalului si pentru elaborarea profilului personalului de specialitate care treuie angajat. 
Se urmareste colaborarea cu organizatii neguvernamentale din Galati pentru a se asigura 
o perenitate actiunii. 
 
RAPORT DE SITUATIE 
 
Programul este in curs. In 1999 au fost amenjate 2 cladiri si mutati aproximativ 50 copii. 
Cea de a treia cladire a fost amenajata in 2000, exclusiv cu fonduri SERA ROMANIA si au 
fost mutati inca 20 de copii. La Nicoresti au mai ramas 18 “copii”, in fapt adulti cu nevoi 
speciale a caror dezvoltare fizica este uneori corespunzatoare varstei de 10-12 ani. 
 
Programul continua in 2000 prin: 
 
• Cautarea de solutii pentru transferarea ultimilor copii de la Nicoresti 
• Evaluarea nevoilor copiilor transferati in vederea elaborarii unor programe 

individualizate de recuperare 
• Elaborarea profilului personalului ce trebuie recrutat pentru punerea in practica a 

acestor programe 
• Formarea personalului existent in sectiile in care copiii au fost transferati 
• Amenajarea, in functie de necesitati a spatiilor de recuperare si dotarea lor cu utilitatile 

adecvate. 
 
 

 
JUDETUL GORJ 
 
 
1. PROGRAMUL DE SUSTINERE A CENTRULUI DE PLASAMENT TG. CARBUNESTI  
 
Programul se incadreaza in cadrul interventiilor ca re vizeaza ameliorarea conditiilor 
de ingrijire a copiilor institutionalizati si ameli orarea mandatului institutiei. 
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OBIECTIV GENERAL 
 
Imbunatatirea conditiilor de viata a copiilor (84) din centrul de plasament 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 
 
Obiectivele specifice sunt reprezentate de: 
 
• Asigurarea personalului educativ necesar in numar si calitate (10 educatoare ?) 
• Suplimentarea hranei (lapte praf) si aisgurarea de scutece de unica folosinta, alte 

ajutoare materiale. 
 
RAPORT  DE SITUATIE 
 
Calitatea ingrijirii in Centrul de Plasament Tg. Carbunesti a crescut foarte mult in cursul 
anului 1999 atat datorita elaborarii programelor educative individualizate cat si datorita 
micsorarii numarului de copii din centru, prin eforturile DGPDC Gorj (62). Programul 
desfasurat in 1999 continua si in anul 2000. Anul acest se va introduce si o componenta 
recuperatorie, prin transferarea copiilor de la Centrul de istrofici Tg. Jiu la centrul de 
plasament. Intreaga interventie se desfasoara in colaborare cu DGPDC Gorj. 
 
 
2. PROGRAMUL DE INTERVENTIE IN CADRUL CAMINULUI SPI TAL BÂLTENI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programul, inceput acum 4 ani, se incadreaza intre programele de ameliorare a 
conditiilor de viata si de recuperare ale copiilor institutionalizati si de modificare a 
mandatului institutiei. 
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OBIECTIV GENERAL 
 
Crearea unei dinamici locale si judetene in ceea ce priveste educarea si socializarea 
copilului cu handicap utilizand Caminul Spital Balteni. 

 
OBIECTIVE SPECIFICE 
 
• formarea continua a personalului de ingrijire si educatie din Caminul Spital Bâlteni 
• dezinstitutionalizarea copiilor si adolescentilor recuperabili si insertia lor sociala 
• ameliorarea echipamentului si a conditiilor de viata 
• reparatii la instalatia de apa 
• antranarea bolnavilor in actiuni civice si deschiderea institutiei catre comuntate 
 
 
METODOLOGIE: 
 
S-a lucrat in parteneriat cu administratia caminului spital. A fost sustinuta material si 
financiar a echipa educativa si de recuperare formata din 25 de angajati suplimentari. Au 
fost realizate cursuri de formare continua a personalului suplimentar de specialitate. S-a 
asigurarat materialul educativ si diversele furnituri necesare Caminului Spital. A fost 
sustinuta material a functionarea Caminului Spital. S-au asigurat reparatii importante la 
mijlocul de transport al unitatii. 
 
RAPORT DE SITUATIE : 
 
• Programul continua si in 2000 
• Continua finantarea pentru echipa suplimentara de educatori si pentru personalul de 

recupare motorie 
• 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. 
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JUDEŢUL IAŞI 
 

 
 
1. PROGRAMUL DE SUSTINERE A SECŢIEI EXTERIOARĂ N.P.I. 
GALATA A SPITALULUI DE PSIHIATRIE IASI 
 
OBIECTIV GENERAL : 
 
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de recuperare pentru cei 78 de copii prezenţi în unitate. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE : 
 
• Elaborarea şi finanţarea proiectului de conectare a instituţiei la conducta de gaz 
• Instalarea unei noi centrale termice 
• Achiziţionarea de mobilier (12 paturi) 
• Finanţarea lucrărilor de amenajare şi dotare a Centrului de zi, deschis în cadrul 

instituţiei 
 
METODOLOGIE : 
 
În baza Convenţiei de Colaborare încheiată între Spitalul de Psihiatrie Socola , Secţia NPI 
Galata şi SERA ROMĂNIA s-a stabilit crearea Centrului de zi pentru copii cu deficienţe 
mentale din Iaşi şi judeţ. SERA ROMÂNIA a finanţat lucrările pentru înfiinţarea Centrului. 
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RAPORT DE SITUATIE : 
 
Lucrările începute în 1999 de SERA în Secţie s-au încheiat, în prezent s-a demarat un nou 
proiect în regim de urgenţă pentru asigurarea necesarului de personal de specialitate  
(instructori de educaţie, logoped) pe perioada transferului către DGPDC Iaşi. 
 
3. PROGRAMUL SECŢIEI EXTERIOARE BIVOLARI A SPITALULUI 

SFANTA MARIA DIN IASI 
  
OBIECTIV GENERAL : 
 
Ameliorarea condiţiilor de viaţă a  celor 51 de copii în dificultate, instituţionalizaţi în Secţia 
Bivolari. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE : 
 
• Amenajări interioare, reparaţii instalaţii electrice, sanitare şi instalare de centrală 

termică 
• Dotări materiale: 52 de paturi cu saltele şi aleze, lenjerie, aparatură electro-casnică, 

veselă, materiale de curăţenie, îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente, scutece de 
unică folosinţă 

• Ajutoare ocazionale de alimente (inclusiv lapte) 
 
METODOLOGIE : 
 
SERA ROMÂNIA a încheiat cu Secţia Bivolari o convenţie în baza căreia sprijină instituţia 
cu lucrări şi dotări materiale menite a îmbunătăţii condiţia copiilor instituţionalizaţi. 
 
 
RAPORT DE SITUATIE : 
 
În anul 2000 Secţia Bivolari a fost cuprinsă în Programul  alternative la instituţionalizare * 
Familia mea*,  desfăşurat de SERA ROMÂNIA în colaborare cu DGPDC Iaşi. 
 
 
3. PROGRAMUL CENTRULUI DE ASISTEN ŢĂ ŞI ÎNGRIJIRE HÂRLĂU 
 
OBIECTIV GENERAL : 
 
Ameliorarea condiţiilor de viaţă şi găsirea de alternative de recuperare medico-socială 
pentru cei 95 de copii cu deficienţe neuromotorii instituţionalizaţi alături de adulţi cu acelaşi 
tip de probleme, în Centrul Hârlău. 
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OBIECTIVE SPECIFICE : 
 
• Oferirea de noi condiţii de recuperare medico-socială pentru 20 copii, transferaţi într-o 

unitate de recuperare  
• Amenajări interioare, reparaţii si instalarea grupurilor sanitare 
• Ajutor ocazional pentru combustibil 
• Ajutor alimentar periodic 
• Diverse cheltuieli materiale 
• Achiziţionarea şi amenajarea unui nou spaţiu pentru 26 copii de la Hârlău 
 
METODOLOGIE : 
 
• Ca urmare a convenţiei încheiată cu ISTPH Iasi, SERA ROMÂNIA a oferit posibilitatea 

de locuire şi recuperare pentru 20 copii, într-o alta unitate coordonata de SSPH, 
finanţată integral de SERA ROMANIA. 

• De asemenea prin colaborare cu DGPDC Iaşi se caută soluţii de (re)integrare pentru 
copii rămaşi la Hârlău. 

 
RAPORT DE SITUATIE : 
 
Lucrările de amenajare şi dotare în noul imobil *Casa Stejar * pentru cei 26 copii sunt în 
desfăşurare. Se urmăreşte crearea unui spaţiu de tip familial. Toate cheltuielile precum şi 
cele de funcţionare ( pentru un an de zile ) sunt suportate de SERA ROMÂNIA. 
În noul Program de alternative la instuţionalizare este cuprins şi Centrul Hârlău. 
 
 
 

JUDETUL OLT 
 
 
1. PROGRAMUL DE SUSTINERE A  CENTRULUI DE PLASAMENT BALS 
 
Programul se incadreaza in cadrul interventiilor ca re vizeaza ameliorarea conditiilor 
de ingrijire a copiilor institutionalizati si ameli orarea mandatului institutiei. 
 
OBIECTIV GENERAL 
 
Imbunatatirea conditiilor viata ale copiilor (140) gazduiti in centru. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE  
 
• Reparatia tamplariei 
• Reparatia instalatiei electrice  
• Zugraveli si alte reparatii diverse  
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METODOLOGIE 
 
SERA Romania a stabilit obiectivele in colaborare cu DGPDC Olt si administratia centrului 
de plasament si a contractat executia lucrarilor. 
 
RAPORT DE SITUATIE 
 
Programul este in curs si in anul 2000. Se doreste reusirea reabilitarii intregului dentru de 
plasament in anul 2000. 
 
 
 
2. GRADINITA SPECIALA SLATINA 
 
Programul se incadreaza in cadrul interventiilor ca re vizeaza ameliorarea conditiilor 
de ingrijire a copiilor institutionalizati si ameli orarea mandatului institutiei. 
 
OBIECTIV GENERAL 
 
Imbunatatirea conditiilor viata ale copiilor (80) gazduiti in centru. Sustinerea unor progarme 
educative.   
 
OBIECTIVE SPECIFICE  
 
• Asigurarea personalului educativ in numar si calitate (10 educatoare) si a materialului 

educativ necesar. 
• Asigurarea de scutece de unica folosinta 
• Reparatii diverse (hidroizoltaie, gaze etc) 
 
METODOLOGIE 
 
Gradinita Speciala a stabilit impreuna cu SERA ROMANIA obiectivele specifice si 
activitatile ce trebuyiesc desfasurate. Programe educative individualizate au fost elaborate 
pentru fiecare copil. 
 
RAPORT DE SITUATIE 
 
Proiectul continua si in anul 2000 avandu-se in vedere conditiile dificile de functionare ale 
institutiei din invatamantul special. 
 

 
JUDETUL TELEORMAN 
 
1. PROGRAMUL DE ORGANIZARE A CENTRULUI DE PLASAMENT  ALEXANDRIA 
 
Programul se încadreaz ă în  cadrul interven ţiilor care vizeaz ă ameliorarea condi ţiilor 
de îngrijire şi recuperare a copiilor institu ţionaliza ţi. 
 
Programul a fost, in 1999, o continuare a programul ui inceput in 1998. 
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OBIECTIVE GENERALE 
 
• Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru cei 119 copii (cu vârste între 0-3 ani) din 

centrul de plasament. 
• Organizarea centrului de plasament in module de tip familial. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
  
• Asigurarea unui supliment de hrană  
• Îmbunătăţirea condiţiilor igienice a copiilor prin asigurarea de scutece de unică folosinţă  
• Asigurarea ocazională a combustibilului 
• Înfiinţarea şi dotarea sălilor  de educaţie-recuperare 
• Asigurarea  personalului de educaţie prin angajarea a 17 persoane 
• Suplimentarea personalului mediu de îngrijire  prin angajarea a 4 infirmiere 
• Construirea şarpantei şi învelitoare(tablă LINDAB) 
• Înlocuirea instalaţiilor electrice, sanitare, termice 
• Montarea unei noi centrale termice şi boiler pentru prepararea apei calde menajere 
• Repararea centralei termice existente 
 
METODOLOGIE: 
 
• În colaborare cu DGPDC Teleorman au fost stabilite obiectivele specifice care trebuiau 

atinse pentru funcţionarea centrului la parametrii aşteptaţi. 
• Există o claborare cu Fundaţia *Prietenii Copiilor* care a recrutat şi angajat persoanlul 

suplimentar . Fondul de salarii este suportat integral de către SERA ROMÂNIA, de la 
data de 1 septembrie 1999. 

• DGPDC Teleorman impreuna cu SERA ROMANIA au reorganizat institutia si grupele 
de copii in urma unei evaluari a acestora. Odata cu scaderea numarului de copii de la 
240 la 160 au fost reorganizate spatiile in module independente, s-a normat oersonal 
specific pentru fiecare modul, au fost individualizate inventarele si s-au facut cursuri de 
formare cu personalul. 

 
RAPORT DE SITUATIE 
 
• Actualmente programul este incheiat la inhiderea anului bugetar 1999. Au fost atinse 

toate obiectivele prevazute.  
• Se lucreaza, in colaborare cu DGPDC Teleorman in vederea crearii unor programe de 

integrare a copiilor mici cu nevoi speciale si de formare a asistentilor marnali pentru a 
primi copii cu handicap. Se doreste initierea unor actiuni de consiliere si de formare 
chiar in incinta vechiului centru de plasament, actualmente modulat. Simultan se 
initiaza actiuni de consiliere invederea reintegrarii in familia naturala, de catre DGPDC 
Teleorman. 
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2. PROGRAMUL DE TRANSFORMARE A CAMINULUI SPITAL VID ELE INTR-UN 
CENTRU DE SERVICII PENTRU COPII CU NEVOI SPECIALE                 
 
Programul ini ţiat şi desf ăşurat în aceast ă institu ţie se încadreaz ă în cadrul 
interven ţiilor care vizeaz ă ameliorarea condi ţiilor de via ţă şi recuperare a celor 
institu ţionaliza ţi şi  în faza a doua, crearea unor servicii  complexe destinate copiilor 
şi adolescen ţiilor cu nevoi speciale. 
 
 
 
OBIECTIV GENERAL: 
 
Transformarea Caminului Spital Videle dintr-o unita te inchisa, functionand in 
conditii deosebit de grele si fara posibilitatea de  a desfasura activitati de recuperare 
in conformitate cu necesitatile copiilor 
 
Îmbunătaţirea măsurilor de protecţie a celor 170 de copii şi adolescenţii cu nevoi speciale 
din Centrul Videle şi desfăşurarea de programe de recuperare medico-socială.  
Conform OU 26/1997 a HGR 117/1999 pentru cei instituţionalizaţi în Centrul Videle există 
necesitatea creării unor servicii adecvate nevoilor lor, de recuperare şi ameliorare a 
deficienţelor neuro-motorii. 
În acest sens se urmăreşte amenajarea, organizarea şi susţinerea funcţionării 
următoarelor servicii: 
 
• Centrul de zi pentru îngrijirea şi recuperarea copilului şi adolescentului cu deficienţe din 

instituţie / comunitate 
• Centrul de pregătire şi sprijinire a integrării copilului în familie şi societate  
• Centrul de informare, consiliere şi sprijinire pentru părinţi. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
 
Faza I –1999 
• Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin instalarea unei centrale termice 
• Oferirea de ajutoare în îmbrăcăminte şi încălţăminte 
• Diverse ajutoare materiale, aparatură electro-casnică, materiale de curăţenie 
• Amenajarea  şi dotarea sălilor de educaţie şi recuperare 
• Suplimentarea personalului de educaţie, prin angajarea a 5 instructori de educaţie 
• Angajarea de personal paramedical de recuperare, 2 kinetoterapeuţi şi 1 logoped 
•  Asigurarea de tratamente medicale şi găsirea de soluţii alternative la instituţionalizare 

pentru 5 copii 
 
Faza II –2000 
• Amenajarea de spaţii noi multifuncţionale pentru crearea complexului de servicii 
• Crearea condiţiilor pentru funcţionarea centrului de servicii 
• Recuperare psiho-socială a 12 copii şi oferirea de alternative la instituţionalizare 
• Elaborarea de programe de recuperare 
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METODOLOGIE : 
 
Conform prevederilor HGR nr.117/1999 şi a Proiectului de Acţiune privind Protecţia 
Copilului aflat în Dificultate, SERA ROMÂNIA împreună cu DGPDC Teleorman şi Centrul 
de Recuperare pentru Copii cu Handicap Videle au încheiat o Convenţie de Colaborare  în 
vederea funcţionării şi dezvoltării complexului de servicii pentru copii cu nevoi speciale. 
 
 
RAPORT DE SITUATIE : 
 
• Se derulează lucrările de amenajare pentru spaţiile destinate centrului de servicii şi se 

elaborează programe de recuperare pentru cei care vor beneficia de aceste servicii. Se 
stabileşte eşantionul de copii din comunitate care vor participa la serviciile centrului. 

• Se vor începe lucrările de reparaţii şi înlocuire a instalaţiei sanitare. Aceste investiţii vor 
fi suportate cu sprijinul Fundaţiei SERA ROMÂNIA. 

• Se realizeaza cursuri de formare cu personalul. 
 
 

 
JUDETUL TULCEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMUL DE AJUTOR IN REGIM DE URGENTA CAMINULUI S PITAL HORIA 
 
OBIECTIV GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigurarea unor conditii acceptabile de ingrijire p e timpul iernii 1999-2000 pentru 
copiii si adultii din caminul spital. 
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OBIECTIVE SPECIFICE  
 
• Asigurarea unui supliment 

de hrana. 
• Instalarea unei centrale 

termice si reconditionarea 
instalatiilor. 

 
METODOLOGIE 
 
Au fost evaluate nevoile 
primare. S-au transferat 
fonduri pentru suplimentarea 
hranei. S-au luat masuri 
pentru achizitionarea si 
instalarea centralei termice 
inainte de venirea iernii 
 
RAPORT DE SITUATIE 
 
Programul de ajutor umanitar 
in regim de urgenta a fost 
incheiat. In prezent se 
lucreaza in colaborare cu 
Consiliul Judetean Tulcea si 
DGPDC Tulcea la inchiderea 
caminului spital (proiect 
2000). 
 

 
 
.  
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JUDETUL VALCEA 
 

 
1. PROGRAMUL DE DESCONGESTIONARE A CENTRULUI DE PLA SAMENT 
PRESCOLARI VÂLCEA SI CREAREA CENTRULUI DE PLASAMENT  OSTROVENI 
 
Programul se incadreaza in cadrul programelor de re forma a institutiilor de protectie 
a copilului si sustinere a serviciilor publice spec ializate pentru crearea de noi 
servicii, adecvate nevoilor copiilor. 
Programul se constituie o continuare a proiectului de descongestionare a casei de 
copii prescolari initiat in 1997 
 
OBIECTIVUL GENERAL 
 
Protectia copiilor din cele doua centre de plasament in conditii cat mai apropiate de cele de 
tip familial si pregatirea cladirii centrului de plasament pentru copii prescolari pentru a 
gazdui un complex de servicii pentru protectia copilului. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 
 
• Amenajarea cladirii vechi pentru a gazdui noi tipuri de servicii: lucrari de constructii si 

instalatii, inclusiv reparatia sarpantei. 
• Lucrari de investitii la cladirea centrului Ostroveni (gaz, amenajari interioare) 
• Achizitia de mobilier adecvat. 
• Sustinerea fondului de salarii pentru un numar de 8 educatoare specializate. 
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• Realizarea unor programe de formare pentru personalul din centre. 
• Modularea celor doua centre de plasament. 
• Asigurarea unui supliment de hrana. 
 
METODOLOGIA 
 
Evaluarile initiale si fluxul de copii din centrele de plasament au influentat stabilirea 
obiectivelor specifice pentru anii 1999 si 2000. In colaborare cu CGPDC Valcea au fost 
elaborate noile proiecte ale institutiilor bazate pe lucrul cu grupuri mici de copii, sustinerea 
activitatilor de integrare si reintegrare, lucrul cu familia, diminuarea perioadelor de timp 
lipsite de activitate. 
 
RAPORT DE SITUATIE : 
 
• 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. 
• In spatiile eliberate, functioneaza centrul de plasament inregim de urgenta urmand ca 

acestuia sa I se alature un centru de consiliere pentru parinti si un centru de recuperare 
pentru copii cu handicap. 

 
2. PROIECTUL DE AJUTOR UMANITAR DE URGENTA ACORDAT SCOLII 
PROFESIONALE BISTRITA COSTESTI SI CAMINULUI SCOALA 
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Proiectul a fost initiat in regim de urgenta datori ta conditiilor deosebit de dificile in 
care functiona CAMINUL SCOALA. 
 
Proiectul se incadreaza intre interventiile care vi zeaza ameliorarea conditiilor de 
viata ale copiilor institutionalizati.   
 
 
OBIECTIV GENERAL 
 
Asigurarea conditiilor 
minime de viata pentru 
copii din caminul scoala 
Bistrita Costasti. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 
 
• Instalarea unei centrale 

termice pentru a 
asigura caldura si apa 
calda in cladirea 
"internatului". 

• Transferul copiilor din 
caminul scoala in 
incinta "internatului", la 
parter si izolarea lor de 
copiii scolii 
profesionale. 

• Reparatia instalatiilor 
sanitare. 

• Achizitionarea de 
combustibil pentru 
centrala termica. 

• Supliment de hrana, 
achizitionarea de 
imbracaminte si paturi. 

 

 
 
 
METODOLOGIA 
 
SERA ROMANIA a evaluat nevoile copiilor si, impreuna cu administratia complexului, a 
organizat transferul copiilor. SERA ROMANIA a contractat lucrarile de inalare a noii 
centrale termice, de reabilitare a instalatiei de caldura si de schimbare a grupurilor 
sanitare.  
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RAPORT DE SITUATIE 
 
Programul umanitar a continuat si in anul 2000.  
 
Simultan a fost realizata o evaluare detaliata a copiilor din caminul scoala (85) in vederea 
initierii unui proiect de transfer a acestora in centre specializate, adecvate nevoilor lor, in 
Municipiul Rm. Valcea. 
Se asteapta preluarea de catre DGPDC Valcea a complexului pentru a se putea obtine o 
mai mare capacitate a institutiei de adaptare la nevoile copilului si pentrua se initia noile 
proiecte. 
 

 
PROGRAMUL DE SPIJINIRE A FAMILIEI PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR PUBLICE 
SPECIALIZATE  
 
 
OBIECTIV GENERAL 
 
Obiectivul general este reprezentat de sprjinirea familiei - mediu privilegiat pentru 
dezvoltarea copilului - prin sustinerea activitatilor de prevenire a intrarii in situatie de risc a 
abandonului sau neglijarii copilului si a celor de recrutare de asistenti maternali, dezvoltate 
de catre serviciile publice specializate judetene (Bacau, Bistrita Nasaud, Botosani, Caras 
Severin, Calarasi, Dambovit, Gorj, Iasi, Hunedoara, Maramures, Mehedinti, Salaj, Satu 
Mare,Suceava, Teleorman, Valcea). Crearea de servicii specializate care sa identifice 
familiile cu risc si care sa intervina pentru prevenirea institutionalizarii si a abandonului, a  
neglijarii copilului, a  violentei familiale, s.a. 

 
Fundatia a continuat aceste proiecte incepute in 1996, pentru 1999 in judetele amintite. 
  
METODOLOGIE: 
 
• sustinerea financiara si materiala pentru Directiile Judetene pentru Protectia Drepturilor 

Copilului respective; 
• asistenta tehnica de specialitate pentru cresterea calitatii muncii asistentilor social; 
• formarea de asistenti maternali 
• alocarea de sume pentru acordarea de ajutor material familiilor in risc. 
 
RAPORT DE SITUATIE : 
 
Programul a fost incheiat la nivelul bugetului anului 1999:  
 
• 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. 
 
In majoritatea judetelor, programul a fost continuat prin sustinerea serviciilor specializate 
pentru diversificarea activitatilor prestate in favoarea copiilor si in programe de integrare a 
copiilor institutionalizati cu nevoi speciale.  
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CELE MAI IMPORTANTE PROGRAME INITIATE IN 2000 

 

 
JUDETUL BOTOSANI 
 
 
PROIECTUL ALTERNATIVE 
 
Demersul avut in vedere de acest Proiect ia in considerare faptul ca normalitatea sociala in 
privinta cresterii si dezvoltarii copiilor, este evolutia acestora in familie sau, in cazuri 
extreme, intr-un cadru care sa ofere copilului conditii apropiate de cele ale familiale, 
protectie afectiva si securitate pentru a se putea asigura o dezvoltare normala. 
Perioada de un an estimata pentru desfasurarea Proiectului, va crea cadrul si structura de 
funcţionare a unui mecanism care va sustine actiunile de integrare a copilului in familie sau 
forme substitutive familiei, cat si de urmarire si sustinere pe toate planurile (social, 
material, emotional) a copiilor in aceste familii. 
Prezentul proiect se doreste o incercare de demonstrare a eficientei metodelor de protectie 
care nu prevad institutionalizarea raportate la metodele clasice, generate de Legea 
3/1970. Proiectul, prin succesul sau ar trebui sa genereze un nou reviriment in modul de 
protectie al copilului in Judetul Botosani. 

 

SCOPUL PROIECTULUI 
 
Scopul proiectului este reprezentat de sustinerea autoritatilor competente din Judetul 
Botosani pentru garantarea protectiei drepturilor copiilor protejati in familie si accesul la 
protectie de tip familial al copiilor aflati in dificultate sau al celor protejati deja in regim 
rezidential. 
 
Secundar, Proiectul isi propune sa reduca cheltuielile DGPDC astfel incat la incheierea lui 
sa fie justificata cuprinderea cheltuielilor necesare derularii Proiectului in bugetul DGPDC 
Botosani. 
 
OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI 
 
• Garantarea protectiei drepturilor copiilor reintegrati in familie sau aflati in incredintare 

sau plasament la asistenti maternali profesionisti. 
• Promovarea protecţiei de tip familial prin angajarea de asistenţi maternali profesionişti. 
• Scăderea numărului de copii institutionalizati prin reintegrare sau utilizare de familii 

substitutive. 
• Protejarea copiilor aflati in institutii rezidentiale care functioneaza similar unui centru de 

plasament fara a avea mandat si autorizare din partea Comisiei pentru Protectia 
Copilului. 
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OBIECTIVELE SPECIFICE: 
 
• Elaborarea de programe individualizate de protectie pentru copiii protejati prin masuri 

de incredintare sau plasament sau pentru copiii reintegrati. 
• Promovarea asistentului maternal in comunitate. 
• Identificarea, recrutarea, formarea si angajarea a 20 asistenti maternali. 
• Formarea asistentilor maternali prevazuti. 
• Clarificarea situatiilor juridice si sustinerea (re)integrarii familiale pentru un numar de 80 

copii protejati prin incredintare/plasament in centre de plasament ale DGPDC Botosani. 
• Clarificarea situatiei juridice si sustinerea (re)integrarii familiale sau a protectiei conf. 

OU 26/1997, pentru copiii din Preventoriul Dersca. 
 
ACTIVITATILE PROIECTULUI 
 
• Evaluarea situatiei copiilor aflati in incredintare sau plasament, inregistrarea evolutiei 

acestora prin rapoarte.     
• Evaluarea celor 80 de copii protejati in centrele de plasament in vederea reintegrarii 

sau a gasirii unei solutii alternative. Elaborarea unui Program individualizat. 
• Publicarea de articole si difuzarea de mesaje in massmedia locala privind meseria de 

asistent maternal si drepturile copilului. 
• Efectuarea demersurilor pentru aplicarea prevederilor Legii 47/1993, atunci când este 

cazul si in conformitate cu Programul Individualizat. 
• Pregatirea dosarelor si supunerea atentiei Comisiei pentru Protectia Copilului a 

cazurilor care necesita modificarea sau revizuirea masurilor de protectie in conformitate 
cu Programul Individualizat si prevederile legislatiei in vigoare. 

• Stabilirea unor relatii de colaborare cu autoritatile locale (primariile) din localitatile din 
care provin copiii.  

• Informarea copilului asupra mediului si familiei unde va fi protejat. 
• Pregatirea treptata a copilului pentru reînceperea vietii de familie.  
• Informarea parintelui cu privire la consecintele institutionalizarii îndelungate.  
• Sustinerea parintilor pentru reintegrarea copilului. 
 
MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
 
• Proiectul este coordonat de catre coordonatorii desemnati de catre DGPDC si SERA 

ROMANIA dintre angajatii neimplicati direct in desfasurarea Proiectului. Informarea 
coordonatorilor asupra evolutiei Proiectului se realizeaza in sedinte de monitorizare 
bilunare.  

• Programul de lucru, graficul de urmarire a familiilor, se stabileste bilunar in sedintele de 
monitorizare. De asemenea se stabiliesc cazurile ce vor fi urmarite de fiecare echipa. 

• In sedintele de monitorizare se stabileşte si programul de utilizare a mijloacelor auto din 
cadrul Proiectului prin alternarea saptamanala a zilelor de lucru in birou sau in 
municipiul Botosani, cu cele de teren, pentru fiecare echipa in parte.  

• In sedintele de monitorizare se discuta masurile care se iau iar acestea se supun 
atentiei CPC sau conducerii DGPDC, când este cazul. 

• Lucratorii prevazuti la pct. 5.3. si 8.1. vor fi incadrati cu contract de munca de către 
DGPDC Botosani, in baza finantarii garantate de prezentul Proiect. Lucratorii se 
subordoneaza direct sefilor de serviciu din cadrul, si in conformitate cu, organigrama 
existenta a DGPDC Botosani. 
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• Urmare a sedintelor de monitorizare se întocmesc rapoarte lunare care se supun 
atentiei coordonatorilor Proiectului (reprezentantilor DGPDC si SERA ROMANIA) si 
CPC. Coordonatorii propun masuri care sunt obligatorii pentru lucratorii din cadrul 
Proiectului. 

• Lucratorii au datoria de a informa coordonatorii Proiectului despre orice problema care 
poate impieta desfasurarea normala a proiectului. 

• Toti participantii la Proiect vor coopera pentru depasirea perioadelor de criza apărute 
sau pentru rezolvarea problemelor dificile ale Proiectului. 

 
 

JUDETUL IASI 
 
 
PROGRAMUL ALTERNATIVE LA INSTITUTIONALIZARE *FAMILI A MEA* 
 
Proiectul îşi propune soluţionarea situaţiei copiilor aflaţi în dificultate din zona judeţului Iaşi, 
conform  principiului că evoluţia şi dezvoltarea normală a copilului trebuie să se realizeze 
în familia naturală sau într-un mediu cât mai apropiat de cel familial. 
 
Acest program se aliniaz ă legisla ţiei na ţionale şi interna ţionale cu privire la dreptul 
fundamental al copilului de a avea o familie cât şi la responsabilitatea familiei de a- şi 
creşte şi îngriji copilul. 
 
OBIECTIVUL GENERAL: 
 
Garantarea protec ţie drepturilor copiilor proteja ţi prin încredin ţare/plasament la 
asistentul maternal profesionist sau în alte forme alternative, precum şi copiilor 
(re)integra ţi în familia natural ă. 
 
În grupul ţintă a acestui program sunt cuprinşi şi copii aflaţi în Secţiile exterioare ale 
Spitalului *Sf.Maria* Iaşi –Poieni şi Bivolari şi copii din Centrul Hârlău.  
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OBIECTIVE SPECIFICE: 
  
• Evaluarea psihologică şi realizarea fişelor psihologice pentru copii ce reprezintă grupul 

ţintă 
• Construirea şi consiliera relaţiei părinte-copil 
• Realizarea anchetelor sociale şi clarificarea situaţiei juridice pentru aceşti copii 
• Elaborarea programelor individuale şi găsirea de soluţii de (re)integrare pentru fiecare 

caz în parte 
• Elaborarea de rapoarte de evaluare pentru familiile naturale/plasament  
• Susţinerea financiară a famililor naturale /plasament. S-a acordat ajutor financiar pentru 

11 familii 
• Ajutor material pentru instituţiile care instituţionalizează copii 
• Angajarea personalului lucrător la acest Program. S-au angajat 5 asistenţi sociali, 2 

şoferi, şi 2 coordonatori de program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA: 
 
În baza programului început în 2000 între DGPDC Iaşi şi SERA ROMÂNIA au fost stabilite 
obiectivele generale şi specifice. SERA ROMĂNIA suportă integral toate cheltuielile care 
implică derularea acestui Program. 
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S-a elaborat un proiect tip de program individualizat. Se realizeaza lucru in teren si sedinte 
de monitorizare saptamanale. 
 
 
RAPORT DE SITUAŢIE: 
 
• În momentul prezent s-au clarificat situaţia socială pentru 26 copii din Centrul Hârlău. 
• Se lucrează la dosarele copiilor de la Bivolari, urmărindu-se în perioada apropiată 

(re)integrarea a 10 copii cu hotărâri de abandon. 
• Se continuă susţinerea financiară pentru familiile naturale/plasament. 
 
 
 
 
 
 
JUDEŢUL GALA ŢI 
 
PROGRAMUL DE AMENAJARE ŞI REABILITARE A SEC ŢIILOR EXTERIOARE A 
SP.*SF.IOAN* GALA ŢI  
 
Programul se înscrie în cadrul interven ţiilor de ameliorare şi recuperare medical ă 
desfăşurate de SERA ROMÂNIA, în sprijinul copiilor cu nev oi speciale. 
 
OBIECTIV GENERAL : 
 
Creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea măsurilor de protecţie pentru cei 99 de copii  
instituţionalizaţi în Secţiile Spitalului de pediatrie Galaţi. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE - Creşa nr. 2 NPM: 
 
• Execuţia şi instalarea centralei termice automate 
• Realizarea  racordării la gaz metan 
• Donaţii mobilier (35 paturi cu saltele, aleze şi lenjerie), aparatură electro-canică 

(frigider, maşină de spălat, maşină de uscat rufe), mobilier inox, materiale de curăţenie 
(ocazional) 

• Donaţii îmbrăcăminte, încălţăminte, ocazional scutece de unică folosinţă 
• Donaţii ocazionale de alimente 
 
OBIECTIVE SPECIFICE - Creşa nr. 3 NPM : 

 
• Donaţii mobilier, aparatură electro-casnică, veselă inox 
• Donaţii îmbrăcăminte, încălţăminte 
• Donaţii ocazionale de alimente 
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OBIECTIVE SPECIFICE Creşa nr. 4 NPM : 
 

• Reabilitarea integrală a clădirii cu instalaţii aferente, sanitare, electrice, termice 
• Dotare materială, mobilier, lenjerie, aparatură electro-casnică, mobilier inox 
• Ajutor ocazional îmbrăcăminte 
 
METODOLOGIE : 
 
• Împreună cu Spitalul de Pediatrie Galaţi, SERA ROMÂNIA a stabilit obiectivele 

specifice pentru fiecare instituţie, suportând cheltuielile integral. 
• Aceste contribuţii ale Fundaţiei SERA ROMÂNIA s-au făcut în baza Convenţie de 

Colaborare încheiate cu Spitalul Galaţi. 
 
RAPORT DE SITUATIE : 
 
• Acţiunea Fundaţiei SERA ROMÂNIA în 2000 în instituţiile din Galaţi, vizează activitati 

de recuperare medicală şi integrare socială a copiilor. 
• În acest sens se derulează evaluarea psihologică urmând a se stabili programe individuale. 
 
Sustinerea materiala si financiara a proiectului Fu ndatiei “Inima de Copil” - Galati in 
ceea ce priveste copiii seropozitivi prin infiintar ea unui centru de tip familial. 
 
Se urmareste integrarea sociala a tuturor copiilor seropozitivi « internati » de catre spitalele 
din Galati.  
 
RAPORT DE SITUATIE : 
 
• Programul este o continuare a interventiei din anii precedenti. 
• Sectia de copii seropozitivi a fost inchisa prin integrarea tuturor copiilor seropozitivi 

abandonati in familii substitutive sau in centrele Fundatiei « Inima de copil ». 
• Se lucreaza pentru recuperarea de integrare sociala a fiecarui copil. 
 
 
 
 
 
JUDETUL TULCEA 
 
PROGRAMUL DE INCHIDERE A CAMINULUI SPITAL HORIA 
 
OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI 
 
Garantarea protectiei drepturilor copiilor aflati in Caminul Spital Horia, in Tulcea, Babadag 
si imprejurimi, prin crearea unor complexe de servicii capabile sa garanteze atat protectia 
temporara in regim rezidential cat si recuperarea si sustinerea reintegrarii familiale si 
integrarea copiilor in comunitate. 
 
Proiectul isi propune sa creeze in orasele Tulcea s i Babadag urmatoarele servicii: 
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Centru de plasament pentru copilul cu handicap - va asigura ingrijire (inclusiv medicala 
pentru afectiuni cronice specifice daca este cazul) pentru copii, in grupe de tip familial. 
 
Centru de ingrijire si recuperare de zi pentru copi lul cu handicap - va asigura ingrijire 
de zi (inclusiv medicala pentru afectiuni cronice specifice daca este cazul), recuperare, 
educatie, si consiliere pentru copii din centrul de plasament, pentru copii cu handicap si 
pentru copii din comunitate. Centrul de zi va lucra in program zilnic 8 - 16h, de luni pana 
vineri.    
 
Centru de pregatire si sprijinire a integrarii si r eintegrarii copilului in familie - va 
pregati si va asigura pastrarea legaturii permanente a copilului cu familia (naturala sau de 
plasament), pentru copii din centrul de plasament pentru copii cu handicap si simultan va 
asigura evaluarea, pregatirea si consilierea familiilor potential adoptatoare sau de 
plasament si a parintilor biologici ai copiilor.   
 
Centru de consiliere si sprijin pentru parinti  - va monitoriza integrarea copiilor in 
familiile naturale si de plasament si va oferi consiliere si sprijin pentru familiile naturale si 
de plasament monitorizate de centru. 
  
Obiectivele Generale ale Proiectului se inscriu in Strategia Judeteana pentru dezvoltarea 
serviciilor adecvate pentru garantarea protectiei tuturor drepturilor copilului in Judetul 
Tulcea. Crearea serviciilor este in conformitate cu prevederile OU 26/1997 privind protectia 
copilului aflat in dificultate si cu prevederile HGR 117/1999 si se incadreaza in cadrul 
obiectivelor “Proiectului de Reforma a Sistemului pentru Protectia Copilului in Romania”.   
 
Obiectivele Generale ale Proiectului sunt in conformitate cu prevederile Cap.III - 
Reorganizarea activitatilor de ingriijire si protectie a copiilor cu handicap si a celor aflati in 
dificultate din OU 192/1999. 
REZULTATE CONCRETE, IMPACT SI TRANSFERURI DE COMPET ENTE ASTEPTATE 
LA INCHEIEREA PROIECTULUI : 
 
• Proiectul va oferi protectie si servicii adecvate de recuperare si integrare pentru cei 79 

de copii aflati in Caminul Spital Horia. 
• Proiectul va oferri servicii adecvate de recuperare pentru un numar de 110 copii cu 

handicap din Tulcea, Babadag si imprejurimi. 
• Proiectul va reprezenta inceputul dezvoltarii serviciilor publice pentru protectia copiilor 

cu handicap, a colaborarii cu organizatiile neguvernamentale in acest domeniu. Se vor 
putea initia ulterior crearea si dezvoltarea de servicii adecvate pentru prevenirea intrarii 
in situatii de dificultate a copiilor din Judetul Tulcea, de catre autoritatile locale 
(comunale, orasenesti, municipale), in conformitate cu necesitatile locale si cu actele 
normative in vigoare. 

• Proiectul va permite aplicarea prevederilor OU 26/1997 privind caracterul 
nediscriminator si accesul la servicii adecvate pentru copiii aflati in dificultate si va 
permite punerea in practica a prevederilor OU 192/1999 privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitatilor de protectie 
a copilului. 

• Proiectul va permite eliminarea Caminului Spital Horia ca “subiect de presa” critic la 
adresa protectiei copiilor cu handicap din Romania. 
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PROGRAMUL DE RECUPERARE MEDICALA A COPIILOR CU AFEC TIUNI GRAVE, 
AFLATI IN DIFICULTATE 
 
OBIECTIVUL GENERAL : 
 
Protectia dreptului la sanatate si la o viata normala pentru orice copil aflat in dificultate. 
Eliminarea riscului de excludere sociala datorata bolii sau handicapului. 
 
 
OBIECTIVE SPECIFICE : 
 

1. Continuarea amenajarii salii de 
chirurgie din Spitalul “Grigore 
Alexandrescu” Sectia Chirurgie - 
Ortopedie si a unui salon destinat 
copiilor din institutiile de ocrotire 

 
2. 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”. 
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RAPORT DE SITUATIE : 
 
• Programul este o continuare a 

interventiei din anii precedenti si se 
bazeaza pe colaborarea extraordinara 
dintre Sectia de Ordopedie a Spitalului si 
Administratia acestuia si SERA 
ROMANIA. 

• 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 80 de 
copii. 

• Au fost achizitionate 60 de truse de 
scolioza pentru interventii reparatorii. 
Peste 30 copii aufost deja operati. 
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PROGRAMUL DE AJUTOR UMANITAR PENTRU INSTITUTIILE RE ZIDENTIALE 
PENTRU PROTECTIA COPILULUI OFERIT DE COUNCIL OF EUR OPE BANK 
 
Programul se inscrie in categoria interventiilor de  urgenta in vederea ameliorarii 
conditiilor de ingrijire ale copiilor institutional izati. 
 
 
Programul a fost determinat de situatia dificila existenta la nivelul institutiilor rezidentiale 
pentru copii in anul 2000, datorita deficitului financiar, al datoriilor si al consecintelor plicarii 
cu intarziere a prevederilor OU 192/1999 privind transferul institutiilor de copii de la 
Ministerul Sanatatii, Ministerul Invatamantului si Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu 
Handicap la Consiliile Judetene, in coordonarea Agentiei Nationale pentru Protectia 
Copilului. 
 
La Program au mai participat si alte organizatii neguvernamentale romanesti (Salvati 
Copiii, etc).  
 
OBIECTIV  
 
Livrarea de alimente si combustibil (motorina, alte  tipuri de combustibil lichid, 
electricitate) in suma totala de 332.000 Euro. 
 
METODOLOGIE 
 
S-au realizat evaluari la nivel local asupra unitatilor care necesita ajutor. CEB a dispus 
unitatile in care se va acorda ajutorul si organizatiile neguvernamentale. Pe baza 
propunerilor facute au fost aprobate de catre CEB cantitatile alimentelor. 
SERA ROMÂNIA a realizat, la nivel local selectie de treoferte si a achitat contravaloarea 
marfurilor dupa livrare, prezentare factura si NIR. 
 
Programul vizeaza 119 unitati din 19 judete. Benefi ciari ai Programului sunt 13.700 
copii.  
 
SITUATIA ACTUALA 
 
Programul se afla in curs si se va incheia la 17 iulie 
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