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Raport anual de activitate 

Centrul de Zi pentru persoane în dificultate Cuza Vodă 

anul 2021 

 

„Centrul de consiliere și informare pentru persoane aflate în dificultate - Cuza Vodă” reprezintă unul dintre 

serviciile sociale înființate în cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru comunitate”. Proiectul are ca obiectiv 

principal al proiectului scăderea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru 640 de persoane care 

locuiesc în zone marginalizate în care există populație romă din comuna Cuza Vodă, județul Constanța, prin 

realizarea și implementarea unor măsuri destinate dezvoltării locale integrate, centrate pe o abordare 

multisectorială, corelând și asigurând complementaritea dintre investițiile în infrastructură și cele destinate 

dezvoltării capitalului uman.  

 

Contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivului vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie din comunitatea marginalizată Cuza Vodă cu 640 de persoane, dintre care 192 de etnie romă prin 

aplicarea unui set de măsuri integrate în domeniile educației, ocupării, serviciilor sociale și medicale, 

îmbunătățirii condițiilor de locuit, acordării asistenței juridice și combaterii discriminării. 

De asemenea, proiectul își propune să implementeze măsuri de creștere a nivelului de bunăstare, inclusiv a 

nivelului de fericire, a satisfacției cu privire la viață, a stimei de sine, a sentimentului de control, a sănătății 

fizice, precum și a duratei de viață, de prevenire a instituționalizării, în acord cu Strategia Națională pentru 

Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 2015–2020, astfel încât să 

îmbunătățească situația persoanelor vârstnice din localitățile rurale. Proiectul răspunde obiectivelor din 

Strategia Nationala pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020 prin personalizarea 

activităților educaționale destinate copiilor și părinților având la bază anchete sociale realizate de specialist 

în domeniul social și medical. 

 

Scopul serviciului social „Centrul de consiliere și informare pentru persoane aflate în dificultate - Cuza Vodă” 

este refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială, 

economică sau juridică și aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor aflate în situații 

de nevoie, mai ales a acelora aflate în risc de sărăcie severă, prin acordarea de servicii sociale privind 

prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea reintegrării sociale, în raport cu capacitatea psihoafectivă. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul acestui Centru sunt persoanele cu dizabilități (14) și vârstnici 

(20) în situație de nevoie, persoane fără venit sau cu venit redus, familiile persoanelor cu dizabilități, înscrise 

în grupul țintă. Fiecare beneficiar a primit sprijin în cadrul Centrului pe o perioadă de cel puțin 6 luni, până la 

24 de luni, în funcție de nevoile identificate și de planul individual de acțiune. Acest Centru vine în sprijinul 

persoanelor vârstnice/persoanelor cu dizabilități, prin creșterea confortului psihic, prin implicarea în activități 

ce au caracter recreativ si socio-cultural, precum și prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între 

semeni, dezvoltând o serie de activități. 

 
Nr. angajați: 2 (1 coordonator, 1 asistent social) 

Acreditări: Licență de funcționare seria LF, nr. 0004367 – Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane în 

dificultate Cuza Vodă” (cod serviciu social: 8899 CZ-PN-III)  
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Activităţile și serviciile „Centrului de consiliere și informare pentru persoane aflate în dificultate - 

Cuza Vodă”: 

 informare şi consiliere: cu privire la drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente 

care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în familie, traficul de persoane, 

delincvenţă), precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi 

inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate; 

 consiliere psihologică; 

 educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor 

transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, 

educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea şi 

combaterea comportamentelor anti-sociale, precum şi instruire pentru utilizarea limbajului mimico-gestual, 

pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor cu dizabilităţi, lucrul cu câinii utilitari; 

 promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea 

acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi de educaţie fizică sau sportive, organizarea 

evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi drumeţii, promovarea 

activităţilor de voluntariat; 

 comunicare şi monitorizare situaţii de risc: monitorizare persoane vârstnice singure şi bolnavi cronic cu 

venituri mici; 

 acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale; 

 procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate); 

 alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare 

a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de 

asistenţă socială, mediere socială 

 

 

1. Sesiuni de grup: 

În acord cu Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020, scopul 

activităților sociale din cadrul proiectului este de a determina creșterea calității vieții în ceea ce privește 

autonomia, securitatea, demnitatea, decizia și responsabilitatea personală. Punctul de pornire îl constituie 

principiile afirmate de Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

Centralizarea activităților/sesiunilor desfășurate cu beneficiarii „Centrului de consiliere și informare pentru 

persoane aflate în dificultate - Cuza Vodă” pe parcursul anului 2021: 

 

Luna Data Tema sesiunii Număr participanți 

 

Ianuarie 

12.01.2021 „Consolidarea deprinderilor și abilităților 

manuale prin arte combinate” 

3 

18.01.2021 „Diminuarea comportamentelor maladaptative 

prin arte combinate” 

3 
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Februarie 

19.02.2021 „Determinarea unor stări de deconectare – 

descoperirea unor emoții artistice” 

3 

19.02.2021 „Dezvoltarea sentimentelor de cooperare și 

întrajutorare a spiritului de stăpânire de sine” 

2 

25.02.2021 „Identificarea nevoilor psihosociale la vârsta a 

treia” 

3 

25.02.2021 „Determinarea unor stări de deconectare – 

descoperirea unor emoții artistice” 

3 

 

Martie 

11.03.2021 „Vârsta a treia. O prioritate pentru comunitate” 

– 2 sesiuni 

4 

18.03.2021 „Primăvara în livadă. Grup de terapie 

ocupațională” – 2 sesiuni 

5 

 

Aprilie 

05.04.2021 „Vaccinarea” – 2 sesiuni 6 

15.04.2021 „Pregătirea pentru Paște – grup de terapie 

ocupațională” – 2 sesiuni 

6 

Mai 20.05.2021 „Bătrânețea și bolile ei” – 2 sesiuni 6 

Iunie 24.06.2021 „Arborele genealogic – povești de familie” – 2 

sesiuni 

7 

 

Iulie 

26.07.2021 „Importanța igienei personale” 3 

29.07.2021 „Importanța controalelor medicale periodice” – 

2 sesiuni 

4 

August 02.08.2021 „Ziua limbii române” – 2 sesiuni 4 

„Canicula și efectele sale asupra sănătății” 3 

Septembrie 16.09.2021 „Bunicii și rolul lor în dezvoltarea copiilor” 3 

Octombrie 28.10.2021 „Activități de expresie verbală: La gura sobei” 3 

Noiembrie 18.11.2021 „Socializarea în rândul bătrânilor și beneficiile 

sale asupra sănătății” 

2 

25.11.2021 3 

Decembrie 15.12.2021 „Sărbătorile prin ochii bătrânilor” 3 

Total: 29 sesiuni de grup 79 participanți 
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2. Informare şi consiliere, comunicare şi monitorizare situaţii de risc, acompaniere în scopul 

prevenirii şi combaterii izolării sociale 

Prin acordarea serviciilor de informare/consiliere, monitorizare a situațiilor de risc și acompaniere în scopul 

prevenirii şi combaterii izolării sociale în cadrul „Centrului de consiliere și informare pentru persoane aflate 

în dificultate - Cuza Vodă” se urmăreste sprijinirea beneficiarilor în depășirea situațiilor de dificultate, 

prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității 

vieții beneficiarilor.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Informare şi consiliere 

Comunicare şi monitorizare 
situaţii de risc 

Acompaniere în scopul 
prevenirii şi combaterii 

izolării sociale

Refacerea sau 
dezvoltarea 
capacităților 
individuale 

Consolidarea 
capacității 

familiei/persoanei 

Consolidarea rețelei 
sociale/potențialului 

comunitar a 
familiei/persoanei

Îmbătrânire 
activă

Dezvoltarea 
abilităților

Evaluarea 
socială 

Suport accesare 
prestații sociale, 
servicii medicale
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În urma realizării activităților directe cu beneficiarii „Centrului de consiliere și informare pentru persoane aflate 

în dificultate - Cuza Vodă” pe parcursul anului 2021 au fost atinse următoarele rezultate: 

 

 

 

 

 

Cuvânt de final 

În cursul acestui an, atât beneficiarii „Centrului de consiliere și informare pentru persoane aflate în dificultate 

- Cuza Vodă”, cât și noi, specialiștii, am trecut prin multe evenimente generate de situația pandemică și 

restricțiile impuse de către autorități în această perioadă. Locuitorii comunei Cuza Vodă s-au aflat în 

carantină, au avut nevoie de autorități pentru a-și procura hrana sau a-și satisface nevoile, nu s-au putut 

întâlni cu cei dragi, nu le-au putut fi alături în cele mai grele momente, unii dintre aceștia au trecut prin trauma 

de a-și pierde frații sau copiii în fața virusului.  

În cadrul „Centrului de consiliere și informare pentru persoane aflate în dificultate - Cuza Vodă” au avut loc 

atât ședințe de consiliere cu beneficiarii, cât și grupuri de lucru cu un număr restrâns de beneficiari pentru a 

2021

40 de 
deplasări în 

comuna Cuza 
Vodă

17 fișe 
referire caz

37 fișe de 
monitorizare 
post-servicii

70 fișe de 
monitorizare 
și consiliere 
pe parcursul 
intervenției

34 persoane 
asistate 

(vârstnici/persoane 
cu dizabilități)

36 planuri 
personalizate 

de  intervenție

73 note de 
întâlnire

2 fișe evaluare 
inițială
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limita răspândirea virusului. Cum suntem obișnuiți să vedem binele în orice situație, faptul că grupurile de 

lucru au avut loc cu un număr mai mic de participanți a dus, de fapt, la întărirea relațiilor dintre beneficiari. 

S-au creat prietenii noi, oamenii au discutat deshis, au lucrat în echipă, și-au expus viața, trăirile, neputința, 

nevoile, tristețea și bucuria în fața semenilor, iar astfel, timpul petrecut în prezența noastră și a membrilor 

comunității, a fost, de fapt, timp investit.  

Oamenii ne-au relatat adesea faptul că niciodată nu au avut ocazia să picteze, să coloreze, să facă activități 

de lucru manual, activități recreative, să vorbească în fața străinilor și să fie ascultați, deoarece nu li s-a dat 

ocazia sau au fost prea ocupați cu munca, iar timpul liber a fost mereu ceva tabu, însă împreună cu noi au 

avut șansa să se relaxeze, să se simtă copii, să „piardă timpul” cu bucurie. 

Considerăm că activitatea „Centrului de consiliere și informare pentru persoane aflate în dificultate - Cuza 

Vodă” a avut un impact pozitiv asupra promovării incluziunii sociale și asupra creșterii calității vieții 

beneficiarilor, prin activitățile dedicate acestora și susținute cu drag și implicare de către experții din cadrul 

proiectului. 
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