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SERVICII SOCIALE 
 

În anul 2019, Fundaţia „Pentru Voi" a oferit servicii sociale pentru 181 de adulți cu dizabilități 
intelectuale, având la bază valorile fundamentale ale egalității drepturilor și incluziunii sociale. 

Fundatia Pentru Voi este acreditată ca furnizor de servicii sociale conform Certificatului de 
Acreditare seria AF nr.001232 din data de 23.06.2014 și are  9 servicii licențiate: 3 centre de zi și 6 locuințe 
protejate. 
 
Finanțare publică servicii sociale: 
 
Servicii subvenţionate 
 
În baza Convențiilor pentru acordarea de servicii de asistenţă sociale, încheiate între Fundaţia „Pentru Voi” 
şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, s-a acordat subvenţie pe anul 2019, pentru 
serviciile sociale de tip centre de zi și locuinţe protejate de la bugetul local al Muncipiului Timişoara, 
conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. În baza acestor convenţii, au 
beneficiat de subvenţie 176 de persoane adulte cu dizabilităţi intelectuale cu domiciliul sau reşedinţa în 
Municipiul Timişoara. 
 
Servicii contractate  
 
În anul 2019, Primăria Comunei Giroc a contractat servicii sociale de tip „centru de zi” de la Fundaţia 
“Pentru Voi” pentru 3 persoane adulte cu dizabilităţi  intelectuale,  domiciliate  în localităţile Giroc şi 
Chişoda.  
 
CENTRE DE ZI  
 
Cele 3 centre de zi ale Fundaţiei „Pentru Voi”: Centrul de zi  „Împreună”, Centrul de zi „Ladislau Tacsi” şi 
Centrul de zi „Orizonturi Noi” au oferit, în anul 2019, servicii sociale pentru 181 de persoane cu dizabilităţi 
intelectuale. 
Pe parcursul anului au fost admiși 11 beneficiari noi, iar pentru 11 beneficiari au încetat contractele de 
furnizare de servicii.  
 
Pentru toți beneficiarii  a fost efectuată evaluarea nevoilor individuale, în lunile martie și septembrie. Pe 
baza evaluării, s-au întocmit Planurile Individuale de Intervenție, în lunile ianuarie, martie și octombrie, pe 
baza cărora s-au desfășurat activități și s-au furnizat terapii și servicii. 
Activităţile şi serviciile planificate şi realizate au fost: Informare și consiliere socială, Consiliere psihologică, 
Abilitare și reabilitare (kinetoterapie, fizioterapie, termoterapie, art-terapie, terapie prin muzică, dans, teatru, 
stimulare psiho-senzorio-motorie, terapie ocupațională, altele), Deprinderi de viață independentă 
(dezvoltarea/consolidarea aptitudinilor cognitive, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor zilnice, 
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de comunicare, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de mobilitate, 
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autonomie personală/autoingrijire, dezvoltarea/consolidarea 
deprinderilor de ingrijire a propriei sănătăți, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autogospodarire, 
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de interacțiune, dobândirea independenței economice), Dezvoltarea 
abilităților lucrative/sprijin pentru menținerea locului de muncă, Integrare și participare socială și civică, 



Alimentație, ingrijire și asistență (servire 2 mese, sprijin pentru asigurarea igienei personale, transport zilnic 
etc.), Asistență  pentru sănătate, Asistență și suport pentru luarea unei decizii.  
 
Rezultate obținute: 
 
În anul 2019, în cadrul centrelor de zi au fost furnizate servicii de asistenţă socială pentru 181 adulţi cu 
dizabilităţi intelectuale, după cum urmează: 
 

Nr 
crt Activităţi / servicii / terapii 

Număr beneficiari 
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec 

1 Transport  90 94 93 96 95 96 88 113 112 94 97 101 

2 Alimentație  138 146 142 148 157 150 150 138 142 142 148 162 

3 Ingrijire si asistenta 106 115 111 116 115 110 102 102 115 115 117 118 

4 Asistenta pentru sanatate  140 144 138 95 87 83 78 91 83 111 85 108 

5 Admitere beneficiari noi 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 5 

6 Incetare servicii  5 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 

7 Evaluare  4 1 162 0 1 1 0 0 164 0 1 7 

8 Plan personalizat  167 1 162 0 1 3 0 0 1 160 1 7 

9 Informare si consiliere sociala 143 145 95 163 159 164 158 149 141 127 157 166 

10 Consiliere psihologica 91 106 104 118 123 115 108 88 105 113 109 93 

11 Kinetoterapie 54 59 60 63 58 62 63 54 61 50 56 45 

12 Fizioterapie  7 7 10 6 11 11 13 5 6 9 9 4 

13 Art-terapie  104 75 83 127 129 134 121 107 136 137 140 141 

14 Terapie prin muzica si dans 107 107 84 122 134 112 106 98 124 114 129 148 

15 Stimulare psiho-senzorio-motorie 59 60 58 47 43 43 43 46 45 47 48 49 

16 Terapie ocupationala 132 138 135 135 131 127 104 103 124 117 118 75 

17 Terapii de relaxare 51 58 57 12 13 12 13 12 13 0 0 0 

18 Activitati vocational-ocupationale 0 1 0 8 19 19 9 8 10 18 10 16 

19 Dezvoltarea aptitudinilor 
cognitive 

131 137 130 82 79 84 86 66 70 89 92 119 

20 
Dezvoltarea deprinderilor zilnice 
de organizare 0 0 0 111 108 109 100 98 103 108 116 121 

21 
Dezvoltarea deprinderilor de 
comunicare 0 0 0 84 82 108 102 98 77 61 66 95 

22 Dezvoltarea deprinderi de 
mobilitate 

0 0 0 10 12 12 10 10 10 10 10 11 

23 
Dezvoltarea deprinderi de 
autonomie  
personala/ autoingrijire 

0 0 0 76 78 76 66 61 73 18 25 34 

24 
Dezvoltarea deprinderilor de 
sanatate  
 

0 0 0 27 27 79 50 53 61 43 65 59 



 
 
Centrul de zi “Împreună” 
 
Centrul de zi “Împreună” a împlinit 22 de ani de activitate şi a deservit 83 de adulţi cu dizabilităţi 
intelectuale.  Activităţile s-au împărţit în ateliere lucrative pentru dezvoltarea abilităţilor de muncă, în ateliere 
nelucrative în care  s-au desfășurat  activități de artterapie, terapie prin muzică, terapie prin mișcare și 
dans, ludoterapie, activități educaționale, suport emoțional religios, abilități de viață independentă 
(comunicare, autogospodărire, autoservire),  ieșiri în comunitate, plimbări în aer liber  dar şi activităţi de 
recuperare medicală prin Fiziokinetoterapie. 
 
Centrul de zi “Ladislau Tacsi” 
 
Centrul de zi “Ladislau Tacsi” este primul centru de zi pentru adulţii cu dizabilităţi intelectuale severe şi 
comportament provocator din România, înfiinţat în anul 2007. În cursul anului 2019, Centrul Ladislau Tacsi 
a sărbătorit 12 ani de activitate. 56  de persoane cu dizabilităţi intelectuale profunde au beneficiat de 
serviciile oferite de acest centru. Beneficiarii au fost repartizaţi în patru grupe de activităţi care se 
focalizează pe o gamă diversă de obiective specifice centrate pe persoană. 
 
Centrul de zi “Orizonturi Noi” 
 
Centrul de zi “Orizonturi Noi” a furnizat servicii sociale comunitare pentru un număr de 42  de beneficiari.  În 
cursul anului 2019, Centrul de zi “Orizonturi Noi” a sărbătorit 7 ani de activitate. În acest centru se 
desfăşoară activităţi cu profil ocupaţional, care includ activităţi lucrative în grupă, consiliere şi orientare 
profesională şi sprijin pentru angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.  

 
Servicii rezidenţiale: Locuinţe protejate “  
 
 27 de persoane cu dizabilităţi intelectuale au beneficiat de  locuinţele protejate “Pentru Voi”. Locuinţele 
DINA, OVIDIU şi CRISTIAN sunt locuinţe maxim protejate, în cadrul cărora se oferă îngrijire, găzduire de tip 
familial în sistem maxim protejat, precum şi asistenţă şi sprijin pentru o viaţă decentă, autonomă şi activă 
şi pentru participarea, în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni, la viaţa comunităţii, supraveghere 
permanentă pentru 15 adulţi cu dizabilităţi severe şi dizabilităţi accentuate însoţite de tulburări de 
comportament. La locuinţele minim protejate LAURA ,DORA și DINU, Fundaţia “Pentru Voi” oferă găzduire 
de tip familial în sistem minim protejat.   
Activităţile şi serviciile planificate şi realizate au fost:  

25 
Dezvoltarea deprinderilor de 
autogospodarire  
 

0 0 0 104 105 114 94 88 92 99 98 105 

26 Exersare abilitati sociale 
 

155 147 96 91 94 89 92 89 102 71 75 79 

27 
Independenta economica  
 0 0 0 9 40 13 4 9 6 4 5 6 

28 

Dezvoltarea abilităţilor lucrative, 
pregătirea pentru muncă, 
angajarea în muncă şi sprijin 
pentru menţinerea locului de 
muncă   

23 24 24 105 110 115 104 99 106 106 107 110 

29 
Integrare şi participare socială şi 
civică 16 100 129 139 157 163 146 151 139 145 143 157 



 Îngrijire și asistență: sprijin pentru imbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, algerea hainelor adecvate, 
sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat și șters, îngrijirea propriului corp și a părților 
acestuia, igiena eliminărilor etc., sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita 
competenței, pe baza recomandărilor medicului de familie / specialist, sprijin pentru probleme 
specifice de tip cateterizare, tratarea escarelor și altele, sprijin pentru transfer și mobilizare, pentru 
deplasarea în interior / exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru deplasare la 
instituții medicale, unități spitalicești, farmacii etc., sprijin pentru efectuarea analizelor recomandate, 
sprijin pentru prepararea hranei, sprijin pentru menaj, sprijin pentru comunicare;    

 Deprinderi de viață independentă – dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de mobilitate : aplicarea 
de tehnici și exerciții pentru schimbarea poziției corpului, aplicarea de tehnici și exerciții pentru 
mutarea sau manipularea obiectelor, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport; 

 Implicare și participare socială și civică , cunoașterea mediului social, stimularea/invățarea unui 
comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea în activități sportive, culturale, artistice în 
comunitate, participare la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, vizite. 

Pentru toți beneficiarii a fost efectuată evaluarea nevoilor individuale, în lunile: martie și septembrie iar 
pentru 2 dintre aceștia și în luna aprilie.  Activitățile s-au desfăşurat conform Planurilor personale de viitor 
întocmite în martie și în octombrie pentru toți cei 27 de beneficiari, în urma evaluării nevoilor individuale. În 
anul 2019, în cadrul locuinţelor protejate au fost furnizate servicii de asistenţă socială pentru adulţi cu 
dizabilităţi intelectuale, după cum urmează: 

 

Nr crt Activităţi / servicii  
Număr beneficiari 

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec 
1 Îngrijire şi asistenţă 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

2 Deprinderi de viata 
independenta – dezvoltarea / 
consolidarea deprinderilor de 
mobilitate 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

3 Deprinderi de viata 
independenta – 
dezvoltarea/consolidarea 
deprinderilor de autoingrijire 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

4 Deprinderi de viata 
independenta – 
dezvoltarea/consolidarea 
deprinderilor de 
autogospodarire 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

5 Implicare si participare 
sociala si civica 

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

 6 Evaluare 0 0 27 2 0 0 0 0 27 0 0 0 

 7 Planificare 0 0 27 2 0 0 0 0 0 27 0 0 

8 Monitorizare 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 



 

 
REZULTATELE CONTROALELOR 
 
Lunar, pe tot parcursul anului 2019, locuințele protejate și centrele de zi au fost monitorizate de către DAS 
Timiș, comisia de verificare acordare subvenții, referitor la acordarea serviciilor de asistență socială, cu 
respectarea prevederilor legale, în special a standardelor de calitate. Nu au fost semnalate nereguli.  
 
Locuințele  protejate „Dora” și „Ovidiu”, precum și centrele de zi “Orizonturi Noi” și „Împreună” au fost 
monitorizate/evaluate în teren de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș 
 
ACTIVITATE ECONOMICĂ 

 
Am participat la târguri şi evenimente de promovare:  
 

- 7 târguri de Primăvară  
- 1 târg de Toamnă  
- 1 târg de sărbători de iarnă  

 
Cifra de afaceri: 27.893,64 EUR .  

 
SERVICIU DE ANGAJARE ÎN MUNCĂ ASISTATĂ 
 
În anul 2019 au beneficiat de serviciii de angajare asistată 25 de persoane cu dizabilități intelectuale, din 
care 18 angajate pe piața liberă a muncii și 7 angajate în cadrul centrelor de zi.  
10 beneficiari au participat la 2 întâlniri la Bursa Locurilor de Muncă organizate de AJOFM Timiș, Direcția 
de Asistență Socială a municipiului Timișoara  și la un eveniment de recrutare organizat de Fundația 
Motivation România. 
 
ADVOCACY ȘI SELF-ADVOCACY 
 
Self-advocacy 
 
În perioada 22-23 martie 2019, Luminița Căldăraș - autoreprezentant și membru în Comitetul Femeilor din 
cadrul Formului European al Dizabilității (EDF), a participat la București la două evenimente organizate de 
EDF și Consiliul Național al Dizabilității din România: workshop-ul ”Drepturile tale în UE” și seminarul 
„Tinerii cu dizabilităţi şi (ne)angajarea în muncă”. În cadrul evenimentelor, Luminița a fost invitată șă-și 
împărtășească experiența privind angajarea în muncă și provocările pe care le-a întâmpinat ca persoană cu 
dizabilități în căutarea unui loc de muncă.    
   
În data de 11 aprilie, Gianina Gendelon - autoreprezentant al Fundației „Pentru Voi” a participat la 
seminarul ”Tranziția spre viață independentă și îngrijire în comunitate pentru adulți și copii cu dizabilități 
intelectuale din România”, eveniment organizat de Comisia Europeană, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. În cadrul seminarului s-a discutat despre procesul 
de dezinstituționalizare în România și provocările acestuia, ocazie cu care Gianina a fost invitată să-și 
povestească viața pe care a trăit-o în instituții și cât de mult s-a schimbat aceasta după ce a părăsit mediul 
instituțional.   



 
În perioada 12-14 mai 2019, Luminița Căldăraș a participat la Bruxelles la grupul de lucru privind 
implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în Europa și statele membre.  
 
În perioada 19-22 noiembrie 2019, Luminița a răspuns invitației de a reprezenta Forumul European al 
Dizabilității, în India, în cadrul proiectului susținut de Comisia Europeană „Construirea de parteneriate 
pentru obiective de dezvoltare durabilă: abilitarea organizațiilor pentru persoanele cu dizabilități” (DPO). 
Obiectivul călătoriei a fost ca reprezentanții EDF să primească informații cu privire la progresele și evoluțiile 
realizate de persoane cu dizabilități în statul Rajasthan. A fost o oportunitate de a face schimb de 
experiență cu organizațiile locale și de a stabili interacțiuni cu reprezentanții EDF. Reprezentanții EDF s-au 
întâlnit, de asemenea, cu reprezentanții delegației UE în India pentru a schimba actualizări și progresul 
proiectului, precum și pentru a defini planurile de viitor.   
 
În perioada 27-29 noiembrie 2019, Luminița a fost invitată și a participat la două evenimente la Bruxelles: 
întâlnirea Comitetului de femei din cadrul Forumului European al Dizabilității (EDF), în data de 27 noiembrie 
2019 și la Conferința „Ziua Europeană a persoanelor cu dizabilități”, în perioada 28 -29 noiembrie 2019, 
organizată de către Comisia Europeană. Luminiţa a fost invitată să participe la cele două evenimente în 
calitate de autoreprezentant din partea Inclusion Europe și în calitate de membră a Comitetului de femei din 
cadrul EDF. Conferința s-a centrat pe evaluarea Strategiei Europene privind Dizabilitatea 2010-2020 și 
obiectivele următoarei strategii 2020-2030.  
 
Advocacy  
 
În perioada 15-17 mai, un reprezentant al Fundației ”Pentru Voi” a participat la București la conferința 
organizată de European Associations of Service Providers for Persons with Dizabilities, cu tema Investind 
in servicii sociale, investim in oameni, eveniment în cadrul căruia au fost prezentate și dezbătute patru 
modele de finanțare a serviciilor sociale, dezvoltate la nivelul Europei.  
 
În data de 27 mai 2019, 2 reprezentanți ai Fundației Pentru Voi au participat la dezbaterea organizată de 
Centrul de Resurse Juridice, la Timișoara, cu tema Sprijin în luarea deciziilor, în cadrul căreia au discutat 
despre tutelă, despre dreptul persoanelor cu dizabilități de a lua decizii legate de viața lor: unde și cu cine 
să locuiască, cum să iși cheltuie banii, cum să iși petreacă timpul.  
 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 
Fundaţia  „Pentru Voi” a acordat sprijin financiar şi material beneficiarilor şi familiilor acestora, în anul 2019, 
după cum urmează: sprijin financiar (2 beneficiari),. îmbrăcăminte şi încălțăminte (27 de beneficiari), 
produse de igienă şi curăţenie (27 de beneficiari)  şi produse alimentare (181 de beneficiari).   
 
ACTIVITĂȚI CULTURALE, SPORTIVE ȘI DE LOISIR 
 
Karate 

 
În  25 mai, la Campionatul Național de Para-Karate - Memorialul "Dan Olaru", echipa de karate "Pentru Voi" 
a concurat pe echipe la kata și a câștigat locul 1. La individual s-au obținut: 1 medalie de aur, 3 medalii de 
argint si 1 medalie de bronz.  



În 24 iunie, echipa de karate "Pentru Voi" a fost prezentă la workshopul organizat de Comisia Națională de 
Para-Karate împreună cu Federația Romană de Karate la Hotel Angelis, Timișoara. 
În 17 august, echipa de karate "Pentru Voi" a participat la Cluj, la Cupa Înternațională de Para Karate 
Transilvania a obținut 2 beneficiare auobtinut : 2 medalii de aur, 1 medalie  de argint si 2 medalii de bronz. 
În 23 septembrie, la Concursul International de Karate Open 2019 de la Belgrad: 1 medalie de argint  și 3 
medalii de bronz. 
Anul manifestărilor sportive pentru echipa de karate „Pentru Voi” s-a încheiat cu o competiție internațională 
la Ljubliana, în Slovenia, sportivii fiind din nou pe podium , obținând 1 medalie de aur, 1 medalie de argint și 
2 medalii de bronz.  
 
Excursii 
 
Pe parcursul anului 2019, au fost organizate  3 excursii.  
 
În  22  august  2019  a  fost  organizată  o  excursie pentru beneficiarii centrului de zi „Ladislau Tacsi”, la 
Valea lui Liman si Mănăstirea Românești, unde au participat 48 de persoane, beneficiari și însoțitori.  
 
În 30 august 2019 a fost organizată o excursie pentru beneficiarii centrului de zi „Orizonturi Noi”, la 
mănăstirea Călugara, unde au participat 19 beneficiari.  
 
În 19 septembrie 2019 a fost organizată o excursie pentru beneficiarii centrului de zi „Împreună”, la 
mănăstirea Călugara, unde au participat 44 de beneficiari.  

 
SERVICIUL DE SPRIJIN ÎN COMUNITATE 
 
În anul 2019, Fundația “Pentru Voi” a sprijinit un număr de 18 persoane cu dizabilități intelectuale, care nu 
beneficiază de servicii sociale din partea Fundației. 
Sprijinul a constat în: 
1) consiliere  - beneficiarii au pastrat legătura cu asistentul social, au  fost consiliați la nevoie 
2) sprijin: transport și acompaniament social, în accesarea diferitelor servicii comunitare :  

a) servicii medicale  
b) servicii publice: ridicarea cupoanelor de indemnizație și a biletelor gratuite de tren etc. 

3) acte de caritate – au primit pachete cu produse de igienă personală, pachete cu produse de curățenie, 
pachete cu produse alimentare și dulciuri de  Paște și Crăciun. 

 
 
 
 
 
FUNDAŢIA PENTRU VOI – TUTORE   
 
Fundaţia are calitatea de tutore pentru 6 persoane cu dizabilităţi intelectuale. În această calitate, am 
administrat bunurile şi veniturile curente, am asigurat evidenţa cheltuielilor pentru cei 6 beneficiari, păstrând 
legătura  cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Timişoara, de la care am solicitat autorizarea 



operaţiunilor financiare când a fost cazul. Fundaţia a asigurat  servicii sociale  în funcţie de nevoile 
fiecăruia,  pentru cele 6 persoane cu dizabilităţi intelectuale, astfel: 
În cadrul centrelor de zi au beneficiat de: Informare și consiliere socială, Consiliere psihologică, Abilitare și 
reabilitare (kinetoterapie, fizioterapie, termoterapie, art-terapie, terapie prin muzică, dans, teatru, stimulare 
psiho-senzorio-motorie, terapie ocupațională, altele), Deprinderi de viață independentă 
(dezvoltarea/consolidarea aptitudinilor cognitive, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor zilnice, 
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de comunicare, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de mobilitate, 
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autonomie personală/autoingrijire, dezvoltarea/consolidarea 
deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți, dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autogospodărire, 
dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de interacțiune, dobândirea independenței economice), Dezvoltarea 
abilităților lucrative/sprijin pentru menținerea locului de muncă, Integrare și participare socială și civică, 
Alimentație, ingrijire și asistență (servire 2 mese, sprijin pentru asigurarea igienei personale, transport zilnic 
etc.), Asistență  pentru sănătate, Asistență și suport pentru luarea unei decizii;  
 În cadrul  locuinţelor protejate, unde li s-a oferit cazare pe perioadă nedeterminată, au beneficiat de: 
Ingrijire si asistenta: sprijin pentru imbracat/dezbracat, incaltat/descaltat, algerea hainelor adecvate, sprijin 
pentru asigurarea igienei zilnice (spalat si sters, ingrijirea propriului corp si a partilor acestuia, igiena 
eliminarilor etc., sprijin pentru administrarea medicamentatiei, in limita competentei, pe baza recomandarilor 
medicului de familie / specialist, sprijin pentru probleme specifice de tip cateterizare, tratarea escarelor si 
altele, sprijin pentru transfer si mobilizare, pentru deplasarea in interior / exterior, inclusiv efectuarea de 
cumparaturi, sprijin pentru deplasare la institutii medicale, unitati sptitalicesti, farmacii etc., sprijin pentru 
efectuarea analizelor recomandate, sprijin pentru prepararea hranei, sprijin pentru menaj, sprijin pentru 
comunicare;   Deprinderi de viata independenta – dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de mobilitate : 
aplicarea de tehnici si exercitii pentru schimbarea pozitiei corpului, aplicarea de tehnici si exercitii pentru 
mutarea sau manipularea obiectelor, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport; 
Implicare și participare socială și civică , cunoașterea mediului social, stimularea/invățarea unui 
comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea în activități sportive, culturale, artistice în comunitate, 
participare la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, vizite. 
Starea de sănătate a fost monitorizată pe tot parcursul anului 2019, medicaţia s-a administrat la centru şi la 
locuinţa protejată zilnic, sub supravegherea pedagogilor, conform fişei de medicaţie săptămânală, au umat 
program de kinetoterapie, precum şi regim alimentar normo/hipocaloric 
 
CAMPANII DE INFORMARE ȘI CREȘTEREA CONȘTIENTIZĂRII 

Pe parcursul anului 2019, Fundația „Pentru Voi” a organizat 2 evenimente de conștientizare: 

Ziua Mondială a Sindromului Down, 21 martie, a fost marcată de beneficiarii Fundației Pentru Voi în cadrul 
celor trei centre de zi, cu tema: ”Să nu lăsăm pe nimeni în urmă”, tema fiind preluată din Agenda ONU 2030 
pentru dezvoltare durabilă.  

Ziua Internațională de conștientizare a Autismului, 2 aprilie, a fost marcată de beneficiarii Fundației Pentru 
Voi printr-o ieșire în comunitate, îmbrăcați în albastru, culoarea simbolizând conștientizarea autismului, sub 
sloganul: „ O nouă viziune pentru autism: dragoste necondiționată." #AutismDay2019. 

 

FUNDRASING 

 



Pentru a asigura continuitatea serviciilor sociale pentru cei aproape 200 de beneficiari ai săi, Fundaţia 
“Pentru Voi” a derulat în anul 2019, două campanii de strângere de fonduri: campania de redirecţionare a 
3,5% din impozitul pe venit corespunzător anului fiscal 2018 şi  campania de sponsorizare cu 20 % din 
impozitul pe profit al companiilor, respectiv cu 20% din impozitul pe venitul microîntreprinderilor, astfel; 
Suma totală colectată din redirecţionarea a 3,5 % din impozitul pe venit în anul 2019 este 27.893,64 EUR. 
 
De asemenea, au fost organizate 2 evenimente caritabile: 

1) Gala Pentru Voi 2019 

Gala  “Pentru Voi”, ediția cu numărul XIII, a fost un eveniment caritabil organizat pe data de 18 iunie 2019, 
la Opera Națională Română din Timișoara, în scopul susținerii serviciilor sociale furnizate de către Fundația 
Pentru Voi, servicii de care depind aproximativ 200 de persoane cu dizabilități intelectuale. Cu această 
ocazie, studenții Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara au pus in scenă musical-ul ”Sunetul muzicii”, o 
binecunoscută piesă pe care au îndrăgit-o generații la rând. Evenimentul s-a bucurat de un succes 
remarcabil, reușind să adune peste 500 de persoane  aparținând mediului de afaceri, instituțiilor publice, 
ONG-urilor. Au participat  prieteni, colaboratori, beneficiari, părinți ai acestora și publicul larg. Gala a 
beneficiat de o amplă campaniee de promovare pe mai multe canale: online și social media, în mass media 
locală, regional și națională (presă, radio și tv). 

2) Gala Aniversară  “De 20 de ani acasa e la Pentru Voi” 

În anul 2019 s-au împlinit 20 de ani de la înființarea primei locuințe protejate pentru persoane cu dizabilitati 

intelectuale din România, locuința “DINA”. Fundația Pentru Voi a marcat acest moment prin organizarea 

unei Gale aniversare, în data de 4 decembrie, de la ora 18, în sala Barocă a Muzeului de Artă Timișoara. 

Prima parte a evenimentului a cuprins un moment aniversar, cu discursuri și mulțumiri adresate prietenilor, 

partenerilor și colaboratorilor care au ajutat Fundația de-a lungul celor 20 de ani pentru ca cele șase case 

protejate ale fundației să fie create și să funcționeze cu succes. 

În partea a doua a avut loc un micro recital simfonic cu muzică de operă. Acest eveniment a fost realizat în 

parteneriat cu  Muzeul de Artă Timișoara și  Liceul de Artă „Ion Vidu”.  

 
3) Gala de Operă "Art for Happiness" 

Gala de Operă "Art for Happiness", un eveniment caritabil, organizat de Clubul Rotary Timișoara 
Cosmopolitan  a avut loc în data de 30 noiembrie, orele 20, la Opera Națională Româna din 
Timișoara. O parte din  fondurile obținute la acest spectacol extraordinar de operă, operetă și 
balet, a fost direcționată către Fundației “Pentru Voi” 
 

Suma totală a sponsorizărilor în bani și bunuri în anul 2019 este 93.810,46 EUR.  
 
 
 

  



VOLUNTARIAT 
 

Pe tot parcursul anului ne-am bucurat de sprijinul a 4 părinți voluntari, care s-au implicat în activitățile celor 
3 centre de zi. 
Fundația „Pentru Voi” a marcat Săptămâna Naţională a Voluntariatului. Astfel, în data de 19 mai, beneficiari 
ai celor trei centre de zi au participat la activitatea recreativă „Meciul prieteniei”, la Clubul Helios din 
Timișoara, împreună cu voluntari din programul de mentorat „Un prieten pentru tine” și fotbaliști de la 
echipa  A.C.S. Poli Timișoara. 

 
 
EVENIMENTE / VIZITE 
 
În anul 2019 au fost organizate mai multe evenimente de socializare, culturale și recreative, în cadrul 
centrelor de zi ale Fundației: 
În luna februarie, in asteptarea primaverii, la Centrul de zi “Ladislau Tacsi” beneficiarii au confecționat 
decoruri specifice, au învățat despre schimbarile in natura si sarbatorile specifice, iar în data de 28 februarie 
au participat la o petrecere cu această temă. La  Centrul de zi “Împreună” s-a desfășurat Petrecerea de 
Ziua Îndrăgostiților în data de 14 februarie. 
In data de 21 martie, cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor cu sindrom Down având mottoul „Să nu 
lăsăm pe nimeni în urmă”, a fost organizată o petrecere în toate centrele  
În data de 21 mai s-a desfășurat Carnavalul Florilor de Mai devenit  tradiție la centrul de zi Împreună.  
În data de 30 mai a fost organizată o petrecere pentru benficiarii  Centrului  de zi “Ladislau Tacsi”, pentru a 
sărbători „Luna florilor”. 
În data de 14 iunie, am primit vizita domnului  Peter Offer, director Rotary International, și key note speaker 
la Conferinta Districtuala Rotary, care s-a desfașurat  la Timișoara. Pentru  că Peter a înființat și coordonat  
o organizație care promovează sportul pentru persoanele cu dizabilități în Marea Britanie, sportivele noastre 
s-au întrecut în a-i arăta medaliile câștigate de ele la campionatele mondiale și europene. 
În data de 24 iunie a fost organizată o serbare câmpenească, devenită tradiție în cadrul organizației 
noastre, cu ocazia sărbătorii Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul (sau Sânzienele), declarată și Ziua Iei, 
pentru a celebra portul popular românesc. La eveniment au participat beneficiarii din toate cele 3 centre de 
zi ale Fundației. 
În data de 17 octombrie, un grup de angajați ai Flex-România au vizitat două dintre centrele de zi ale 
fundației și locuința maxim protejată “Cristian”. Musafirii noștri au interacționat cu beneficiarii, au pus 
întrebări și au primit răspunsuri la întrebări  despre serviciile pe care le oferă Fundația, despre viața de zi cu 
zi a celor 200 de adulți cu dizabilități intelectuale. 
În data de 24 octombrie s-a desfășurat Carnavalul de Toamnă, devenit tradiție la centrul de zi “Împreună”. 
În data de 6 decembrie, în Centrul de zi „Ladislau Tacsi” , în 11 decembrie la Centrul de zi „Împreună” și în 
13 decembrie la Centrul de zi „Orizonturi Noi” au fost organizate  petreceri de Crăciun, cu colinde în jurul 
bradului, cu cozonac si suc, dar și cu muzică și dans. Invitați de onoare au fost membrii trupei The 
Gears&Friends, care au încântat audiența în data de 13 decembrie. 
 
 
RESURSE UMANE 
 
Fundatia „Pentru Voi” a avut la începutul anului 2019, 71 de angajaţi, dintre care 9 angajați – persoane cu 
dizabilități. La 31 decembrie 2019 erau 70 de angajaţi, dintre care 9 angajați – persoane cu dizabilități.   
 



În cursul anului 2019, s-au inregistrat 19  sesiuni de formare profesională, dintre care 18 de instruiri interne 
cu formatori ai organizaţiei şi o participare la cursuri furnizate de alte organizații.  
 
PROIECTE 
 

1) Extinderea Centrului de zi Orizonturi Noi 

Perioada: 01.01.2018- 31.12.2019.   

Parteneri în proiect: Rotary Club Timisoara, Smithfield, Kromberg 

Natura parteneriatului:  RC Timișoara, Smithfield si Kromberg finanțează proiectul.    

Descrierea pe scurt a proiectului: Proiectul și-a propus creşterea numărului de persoane cu dizabilităţi 

intelectuale din Timişoara care beneficiază de servicii sociale de tip centru de zi prin dezvoltarea centrului 

de zi "Orizonturi Noi". Aceasta s-a realizat prin extinderea spaţiilor de activităţi, ceea ce a permis creşterea 

numărului de beneficiari, diversificarea serviciilor oferite şi creșterea calității acestora .  

2) Voluntariatul pentru persoanele cu dizabilitati , un alt fel de team building 

Perioada: 2016-2020 

Parteneri în proiect: Ursus Breweries  

Descrierea pe scurt a proiectului: Proiectul presupune desfășurarea unei acțiuni de voluntariat, la Fundația 

Pentru Voi,  cu angajați ai Ursus, o dată pe an, toamna. În 2019,  acțiunea de voluntariat s-a desfășurat în 

data de 10 noiembrie. Firma Ursus a trimis o echipă de angajați care a lucrat la amenajarea curții și a 

spațiului verde, la plantarea de  flori și zugrăvirea  exteriorului locuinței protejate “Cristian. Ursus Breweries 

a asigurat suportul financiar pentru procurarea materialelor necesare. 

 

3) „Karate incluziv: o nouă perspectivă de a reduce stilul de viață sedentar și de a crește 

încrederea în sine în Sindromul Down".  

Perioada: septembrie 2019- martie 2020 

Parteneri în proiect: Comisia Națională de para karate și Federația Română de karate 

Descrierea pe scurt a proiectului: proiectul propune o nouă perspectivă de a reduce stilul de viață sedentar 

și de a crește încrederea în sine la persoanele cu Sindrom Down. 11 beneficiari cu Sindrom Down de la 

Fundația Pentru Voi participă la activitățile din proiect.   

 

4) For you  

Perioada: 2018-2019  

Parteneri în proiect:  Artistul fotograf Oliver Merce și librăria Cărturești Timișoara  

Descrierea pe scurt a proiectului: 



Oliver Merce, artist fotograf, a conceput și realizat un proiect documentar cu tentă socială : photobookul 

“For You”, care prezintă persoanele cu dizabilități intelectuale de la Fundația “Pentru Voi”, în activitatea de 

zi cu zi. Timp de 1 an, artistul a facut mai multe vizite în centrele de zi și locuințele protejate ale Fundației, 

realizând mii de fotografii din care a ales 68 pe care le-a inclus într-un album foto, editat în condiții grafice 

excepționale. 

Fundația ”Pentru Voi” și librăria Cărturești Timișoara au organizat vernisajul expoziţiei fotografice “For You” 

Oliver Merce destinată persoanelor cu dizabilități de la Pentru Voi, în data de 22 martie 2019, la librăria 

Cărturești din Timișoara.  

Expoziția a prezentat viața persoanelor cu dizabilități intelectuale și modul în care pot fi integrate în 

societate. O parte din fotografii au fost făcute în cadrul fundației, iar o parte cu prilejul activităților 

desfășurate în afara fundației -tabere de vară, competiții sportive etc. În expoziție sunt 18 poze, iar în 

photobook sunt 68, care au fost selectate din câteva mii de poze. 

Albumul s-a vândut, fondurile realizate fiind donate Fundației Pentru Voi. 
 
FINANŢATORI 
 

 Primăria Municipiului Timişoara - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara 
 Primăria Comunei Giroc 

 
 
SPONSORI 

 Rotary Club Timișoara 
 Medici’s 
 Kromberg România 
 Smithfield 
 JT INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL 
 Berg Banat 
 Almas Office 
 EXEROM SRL 
 Steadforce SRL 
 Asko Group SRL 
 Total Protect SRL 
 HUB ROOT SRL 
 Camera Notarilor Publici 
 CORES SRL 
 Ovidiu Jugariu SRL 
 Evelina Consulting 
 Centocelle  
 Alin Ciontea SRL 



 EXIM LEMN SRL 
 ACS ASU Politehnica Timisoara 
 IDEA HUB SRL 
 ITP AGRI SRL 
 Agasi 
 FARM MATAND SRL-D 
 DENTALPRO MED SRL 
 Exclusiv Advertising & Stamps SRL 
 A&C CONSULTING CENTRE SRL 
 BLUMEN GARTEN SRL 
 HDM Consulting SRL 
 Todorut Spedition 
 ZONEMED BIOMETRIX SRL 
 Clinica Art Dentis SRL 
 Desitim SRL 
 Sipa Engineering 
 Precup Radu Emil 
 SOFTWARE TOGETHER SRL 
 PROFLEX VEST SRL 
 JFD Division  
 AF YES EVENTS SRL 
 SOFT WIZARD SRL 
 Dalconsulting 
 Ademonne Trans SRL 
 BZL AUTO PARTS 
 STEP IN SRL 
 CONSULTING CENTRE SRL 
 Rusmir &Rusmir Consulting 
 GIA CONSULTING SRL 
 About Training & Consulting 
 About 
 GRETA SERV 2010 SRL 
 Pro Financial 
 Camelia Neagoe SRL 
 ND Tom 
 FILER AMBIENT SRL 
 ALC METAL WORKS SRL 
 PIPETECH SRL 
 C-IMOZAV SRL 



 ABA Accounting 
 FVD Consulting 
 LNP CONSULTING SRL 
 Far Consult SRL 
 TAS ORTO CLINIC SRL 
 ZODIAC SRL 
 DEVENTURE SOFTWARE SRL 
 Associated Business Advisor 
 Siz Consulting  
 CDC PRAXIS Training SRL 
 Laborare Est Orare 
 Grimet Construct 
 Loxan Atraktive SRL 
 IMALO SRL 
 EXPERT OFFICE SRL 
 ARCA FIRE SRL 
 DC New Mode  
 CONSULT REM SERV SRL 
 CONT AGRI SRL 
 Sar Security 
 PODO BAUSTELLE SRL 
 LARADIA SERV SRL 

Donatori individuali 
 
COLABORATORI  
 

 Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara 
 Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
 Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş  
 Rotary Timișoara  
 Inclusion Europe  
 Filarmonica Banatul din Timişoara  
 Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest Timișoara 
 Liceul de Artă „ Ion Vidu” 
 Muzeul de Artă Timișoara – Palatul Baroc 
  Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara, Facultatea de Stomatologie  
 Tree Web Solutions S.R.L. 
 GoiN.mobi 

 
 



PARTENERI MEDIA  
 

 TVR Timişoara  
 Ziua de Vest 
 Radio Timișoara 
 Digi24 Timişoara 
 
 
 

 
Implică-te!  Cum poți să AJUȚI? 
 
Persoană fizica 
 

 Redirecționează  3,5% din impozitul pe venit! 
 Fă o donație! 
 Fii voluntarul nostru! 

 
Persoană juridică 
 

 Sponsorizează cu 20% din impozitul pe venit/profit! 
 Angajează persoane cu dizabilități! 

 
Comandă : 

 produse  create în atelierele fundației, de către beneficiarii noștri: fețe de masă tradiționale, 
decorațiuni etc. 

 tipărituri  în cadrul atelierului de Copy Center ! 



 


