RAPORT DE ACTIVITATE
privind calitatea și performanța serviciilor sociale derulate de
Centrul de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situație de nevoie
al Episcopiei Slatinei și Romanaților

2019
În cadrul Centrului de zi și-au desfășurat activitatea, în anul 2019: Preotul Constantin ALDEA consilier social, doamna Andreea CONSTANTIN - asistent social și, pentru asigurarea evaluării și
consilierii de specialitate psihologică, d-na psiholog Neptina Elena NEAGOE de la Direcția Protecție
și Asistență Socială a Consiliul Local al Municipiului Slatina, în baza unui acord de parteneriat.
Centrul de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situație de nevoie este
amplasat în comunitate permițând accesul facil al beneficiarilor. Capacitatea centrului este de 30 de
locuri, centrul fiind înființat la data de 26.05.2017 prin Hotărârea Permanenței Consiliului Eparhial nr.
1397/ 26.05.2017.
Acesta dispune de spatii suficiente, igienizate și adaptate tipului de servicii furnizate, respectiv:
sală de primire, birou consilier social (conducătorul centrului) și asistent social, cameră depozitare
alimente, cameră depozitare produse vestimentare, rechizite școlare, jucării, etc, spațiu de depozitat
materiale igienico-sanitare și două grupuri sanitare, unul destinat personalului și unul destinat
beneficiarilor (grup sanitar ecologic aflat în curtea centrului). Centrul este dotat cu echipamente de
comunicare prin telefonie mobilă, materiale, aparatură și mobilier necesar pentru desfășurarea
activităților, autoturism pentru transportul alimentelor și cu o rampă de acces mobilă pentru persoanele
aflate în fotoliu rulant. Spațiile în care se desfășoară activitatea prezintă siguranță.
SCOPUL serviciului social Centrul de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în
situații de nevoie este de a asigura servicii sociale menite să conducă la îmbunătățirea calității vieții
familiei și a persoanelor aflate în nevoie, pentru a depăși anumite situații de criză, precum și de
prevenire a marginalizării sociale.
MISIUNEA Centrului este diminuarea suferinţei nevoiaşilor şi ajutorarea persoanelor aflate în
dificultate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în general, şi ale categoriilor sociale
defavorizate, în special.
OBIECTIVE:
- respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
- asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
- promovarea unei imagini pozitive în societate a categoriilor de persoane vulnerabile, sau aflate
în situaţie de nevoie;
- colaborarea cu alte instituţii responsabile, pentru a facilita accesul persoanelor la aceste
drepturi, precum şi pentru a dezvolta programe de asistenţă socială de interes local;
- diminuarea situaţiilor de risc social.
Întrucât activitățile Centrului s-au intensificat, sediul din Casa Brâncoveanu devenind insuficient,
în anul 2019 a fost reparat, amenajat și inaugurat un nou spațiu, situat în apropiere, pe strada Grădiniței,
nr. 16, denumit “Casa Sfântul Vasile” – pentru activitatea de distribuire a hranei și alimentelor către
asistații sociali aflați în evidența acestuia.
În cursul anului 2019, Centrul de zi și-a dezvoltat serviciile, venind în sprijinul persoanelor aflate
în dificultate, prin:
a. distribuirea de alimente, acordarea unor ajutoare materiale și bănești;
b. intervenții la instituțiile competente, pentru rezolvarea unor probleme ale beneficiarilor;
c. servicii de consiliere socială, individuală și de grup, consiliere spirituală, suport emoțional și,
după caz, consiliere psihosocială, integrare/reintegrare socială, evaluare și elaborare plan de
intervenție;
d. servicii de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor programelor socialmisionare.
În scopul promovării Centrului de zi, au fost acordate mai multe interviuri ziarului Lumina al
Patriarhiei Române și unor publicații locale și au fost realizate reportaje video pentru televiziunile
locale.

1

Servicii sociale derulate
În anul 2019, Centrul pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situație de nevoie a
asigurat servicii sociale unui număr de 873 beneficiari: 225 de beneficiari direcți și 648 indirecți, cu
probleme sociale, de tipul:
- persoane și familii cu resurse insuficiente pentru satisfacerea nevoilor de bază - 252;
- persoane aflate în căutarea unui loc de muncă - 11;
- persoane vârstnice - 239;
- persoane cu dizabilități - 114;
- grupuri de tineri care provin din familii cu risc social crescut, prezentând un risc mare de abandon
școlar - 121;
- tineri care au părăsit sistemul de protecție al D.G.A.S.P.C. - 7;
- victime ale violenței în familie - 1;
- persoane fără asigurare medicală - 104;
- persoane fără adăpost - 24.

Sumele necesare desfășurării activității Centrului de zi
sunt asigurate integral de Centrului Eparhial.
POIECTE ȘI PROGRAME DERULATE:
1. Programul național „Masa Bucuriei”
Prin acest program, Centrul de zi a oferit gratuit, în regim catering 1276 porții de mâncare caldă
unui număr de 28 familii nevoiașe (vârstnici nedeplasabili, persoane cu dizabilități și familii cu resurse
insuficiente pentru satisfacerea nevoilor de bază).
Per total, pentru acest program Centrul Eparhial a cheltuit suma de 14.046 lei.
2. Campania „Ajută și tu un școlar!”, ediţia a IV-a
Organizată de Centrul de zi în perioada 1 aug. – 15 sept. 2019, pentru sprijinirea copiilor proveniți
din familii defavorizate, cu scopul prevenirii abandonului școlar.
În cadrul acestei campanii, Centrul Eparhial finanţat rechizite şcolare pentru 739 copii, în valoare
de 17.020,17 lei, după cum urmează:
 295 copiii din Centrele de Plasament şi din Casele de tip familial ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-Olt -cost rechizite 4.204,96 lei;
 120 copii de la Şcoala Profesională Specială Balş - cost rechizite: 1.319,12 lei;
 158 copii din Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Balş - cost rechizite 7.634,45 lei;
 39 copii cu dizabilităţi de la Organizaţia „Trebuie!” Fil. Olt - cost rechizite 2.676,67 lei;
 15 copii cu deficienţe de auz şi vorbire din cadrul Asociaţiei Naţionale a Surzilor din
România filiala Olt - cost rechizite 227,60 lei;
 112 copii din familii nevoiaşe de la Centrul Social al episcopiei - cost rechizite 957, 37 lei.
3. Campania de Crăciun „Un dar, din suflet…”, ediția a IV-a
Este o colectă organizată în perioada 22 noiembrie – 22 decembrie, cu scopul de a aduce o rază
de bucurie în sufletele celor cărora soarta le-a zâmbit mai puțin. Centrul Eparhial a acordat, în cadrul
acestui program, pachete cu dulciuri și iconițe de Crăciun unui număr de 408 copii, în valoare de 1.877
lei.
4. Proiectul „Dăruiește (cu) bucurie!”
Această campanie, desfășurată în toate bisericile din Mun. Slatina, vizează ajutorarea oamenilor
fără adăpost din oraș. Numai în anul 2019 au fost identificate 24 persoane fără adăpost. Unele locuiau
în mașini abandonate, altele sub balcoane de bloc sau în clădiri părăsite, fără geamuri și uși.
Reprezentanții Centrului de zi împreună cu tinerii voluntari au pregătit zilnic, pe timpul iernii, o
mâncare caldă și ceai fierbinte pentru acești oameni, iar episcopia a continuat acest proiect social
oferind zilnic, pe tot parcursul anului, o masă caldă de care aveau mare nevoie (felul unu și doi).
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Urmare promovării acestei campanii în mass-media locală, multe persoane dornice să se implice în
această acțiune au făcut donații la bisericile din Slatina sau la Centrul nostru Social, care au suportat
costurile înmormântării a două persoane fără adăpost aflate în grija Centrului. De asemenea, împreună
cu Direcția de Asistență Socială a Primăriei Slatina, Centrul nostru a mai acordat sprijin de
înmormântare și altor două persoane nevoiașe fără aparținători legali, care au fost înhumate la cimitirul
Strehareți.
Centrul Eparhial a cheltuit pentru întregul proiect suma de 18.762 lei, care reprezintă c/v a 1.810
porții de mâncare caldă, felul I și II, oferite persoanelor fără adăpost din Slatina.
5. Campania umanitară „Dăruiește sănătate!”
Această campanie are scopul de a sprijini persoanele nevoiașe care nu au asigurare de sănătate, prin
achiziționarea medicamentelor de care au nevoie. Astfel, 104 persoane nevoiașe au beneficiat, în anul
2019, de consultații gratuite, au primit gratuit medicamente, ori sprijin pentru realizarea unor intervenții
chirurgicale, valoarea acestora fiind de 28.011,33 lei, din care 11.919,18 lei din fondurile proprii ale
episcopiei, iar 16.092,15 lei, din colecte.
6. Campania „Donează sânge, salvează o viaţă!”
În data de 24 februarie, Centrul nostru Social a demarat campania „Donează sânge, salvează o
viață!”, aflată la a VII-a ediție, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină din Slatina. Urmare
acestei campanii, un număr de 164 persoane au donat sânge, fiind astfel alături de cei aflați în suferință
nu numai prin rugăciune, ci și prin faptă.
7. Proiectul ,,Să dăruim un zâmbet!”
Cu ocazia zilei de 1 iunie, Centrul de zi a oferit jucării, baloane, cretă colorată și dulciuri unui
număr de 408 copii de la: Organizația “Trebuie!” – Filiala Olt, A.N.S.R. Olt, copiilor aflați în casele
de tip familial ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Olt și copiilor de la
Centrul nostru social. Total cheltuieli – 1.625,93 lei.
8. Proiectul „Zâmbet și Bucurie” pentru copiii Secției de Recuperare Neuromotorie a
Spitalului Județean Slatina
În data de 29 mai, Pr. Aldea Constantin, consilier social-misionar și Pr. Stănculeț Gigi de la biserica
Spitalului Județean, au vizitat copiii internați la Secția de Recuperare Neuromotorie a spitalului,
oferindu-le dulciuri, fructe, baloane colorate, suc, precum și o proiecție cu personaje îndrăgite din
desenele animate preferate. Acest program s-a desfășurat săptămânal, în fiecare zi de joi.
9. Proiectul „Este 8 Martie și pentru tine!”, ediția a II-a
Având drept scop realizarea unei atmosfere de bucurie și sărbătoare pentru doamnele internate la
secția Oncologie, pentru mămicile și gravidele internate la secția Neonatologie - Spitalul Județean
Slatina și pentru d-nele de la Căminul de bătrâni Slatina, Sectorul nostru, reprezentanți ai Colegiului
N.V. N. Titulescu din Slatina și Pr. Stănculeț Gigi de la Spitalul Județean au vizitat toate mămicile,
viitoarele mămici și personalul medical din această secție (87 persoane), oferindu-le iconițe și flori.
De asemenea, au vizitat Secția de Recuperare Neuromotorie Copii a aceleiași unități medicale,
oferind flori și iconițe personalului medical și mămicilor care au copii cu dizabilități motorii și vin aici
pentru recuperare.
10. Atelierul de creație „Ne jucăm și învățăm …”
Acesta se adresează copiilor cu vârsta între 7-14 ani, care provin din familii nevoiașe, având ca
scop prevenirea abandonului școlar. În anul 2019 numărul beneficiarilor a crescut la 24.
În fiecare zi de vineri, copiii sunt provocați să-și folosească și să-și dezvolte imaginația, spiritul
creativ, abilitățile de comunicare, încrederea, spiritul critic, bunul gust, gândirea logică și păstrarea
tradițiilor printr-o serie de activități specifice. În acest fel, copiii se joacă creând, învață jucându-se și
sunt implicați într-o gamă variată de activități interactive, creative și recreative: jocuri, lucrul în grup,
vizionarea unor filme educative, concursuri și bună dispoziție.
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ÎNTÂLNIRI DE LUCRU
1. Sesiunea de formare pentru Managementul serviciilor sociale
În data de 14 februarie, la Centrul Naţional pentru Formare continuă „Dumitru Stăniloae“ al
Patriarhiei Române, a avut loc examenul de absolvire a cursurilor Manager de servicii sociale,
acreditate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, la care au
participat consilierii coordonatori ai Sectoarelor social-filantropice din cadrul eparhiilor, dar și
coordonatori, directori sau manageri de centre și servicii sociale din țară. Episcopia noastră a fost
reprezentată de consilierul de resort, care a obținut cu brio Certificatul de absolvire Manager servicii
sociale.
2. Cursuri de formare privind asistența socială
În perioada 22 - 24 iunie, D-na Constantin Andreea – asistent social – a participat la o conferinţă
organizată de către Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţa Socială,
împreună cu Asociaţia Asistenţilor Sociali şi Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali, unde au
participat reprezentanţi ai mai multor instituţii publice și furnizori de servicii sociale. Conferința a vizat
transferul de cunoștințe și experiențe din diverse domenii sociale pentru dezvoltarea profesională și
aplicarea tehnicilor moderne de intervenție socială și a avut scopul de a structura profesia de asistent
social și de a evidenția rolul și competențele sociale.
3. Întâlnirea consilierilor eparhiali, coordonatori ai sectoarelor social-filantropice
din cuprinsul Patriarhiei Române
În data de 26 noiembrie, la Centrul Naţional pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae“ al
Patriarhiei Române, a avut loc întâlnirea anuală a consilierilor sociali, episcopia noastră fiind
reprezentată de consilierul de resort, Pr. Constantin Aldea. Evenimentul a avut ca scop evaluarea
activităților desfășurate în anul 2019 și implementarea de proiecte noi în domeniul social în anul 2020.
PARTENERIATE:
În vederea realizării a cât mai multe și mai rodnice acțiuni social-filantropice, Centrul de zi a
promovat, în anul 2019, o seamă de parteneriate, astfel:
1. Protocol de colaborare cu Serviciul Public Protecție și Asistență Socială (D.A.S.) Slatina,
în vederea colaborării între instituții, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale, menite să
soluționeze problemele persoanelor aflate în nevoie;
2. Parteneriatul cu D.G.A.S.P.C. Olt, prin intermediul căruia 27 de preoți au oferit asistență
religioasă unui număr de 472 de beneficiari, precum și unele ajutoare constând în alimente,
îmbrăcăminte și încălțăminte;
3. Parteneriatul încheiat cu A.N.S.R. Olt, pentru a veni în sprijinul persoanelor cu deficiențe de
auz și vorbire – 175 la număr, dintre care 107 înregistrate la Slatina. Obiectivul parteneriatului
a fost acela de a asigura asistența religioasă doritorilor, sens în care Pr. Drăghici Ionuț,
specializat în limbajul mimico-gestual, le slujește Sfânta Liturghie;
4. Parteneriatul cu organizația “TREBUIE!” - Slatina, privind creșterea calității vieții copiilor
și adulților cu nevoi speciale din cadrul Organizației “TREBUIE!” - Slatina, în baza căruia
episcopia noastră a asigurat asistență religioasă, a participat la diferite activități de terapie
ocupațională și la serbările organizate cu diverse ocazii, oferind daruri, rechizite, dulciuri și
jucării beneficiarilor;
5. Protocol de Colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Slatina.
OBIECTIVE DE PERSPECTIVĂ
Pentru anii următori, Centrul de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în
situație de nevoie își propune:
1. Crearea și menținerea, în continuare, a unor rețele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau grupurile sociale aflate în dificultate;
2. Informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării și sensibilizării acesteia;
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3. Desfășurarea de campanii publice în vederea implicării comunității în rezolvarea diferitelor
probleme sociale;
4. Extinderea Programului Social Masa Bucuriei la cât mai multe persoane nevoiașe din cuprinsul județului;
2. Elaborarea și implementarea de proiecte și programe de asistență socială pentru diferite alte
categorii vulnerabile;
3. Dezvoltarea serviciilor și activităților de prevenire, precum și a celor de suport, acordate
beneficiarilor sistemului de asistență socială;
4. Înscrierea asistenților sociali care lucrează în instituții social-filantropice bisericești în programe de formare și perfecționare;
5. Demararea unor campanii privind drepturile copilului și violența în familie, egalitatea de șanse
și combaterea discriminării;
6. Mediatizarea activităților social-filantropice.
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