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Raport de activitate 2021

Denumirea activității: Centrul de zi Rafael – terapie, consiliere, educație și programe de
dezvoltare pentru persoanele adulte cu dizabilități.
Scop: Scopul Fundației și, implicit, al Centrului de Zi este susținerea și promovarea celor mai
eficiente modalități de îngrijire, educare, orientare, formare, integrare în comunitate și
bunăstare a persoanelor cu dizabilități, valorizarea și dezvoltarea maximă a potențialului
acestora, astfel încât să trăiască mai independent.
Obiective:


Cât mai mulți posibili beneficiari să cunoască oferta organizației, astfel încât aceștia să
aibă șansa de a avea acces la programe și la activități terapeutice,



Oferirea accesului gratuit la intervenții terapeutice și la programe de dezvoltare,
adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități,



Sprijinirea integrării în instituții de învățământ, în muncă și pregătirea beneficiarilor
pentru o viață cât mai autonomă și mai activă din punct de vedere social,



Consilierea persoanelor cu dizabilități și medierea integrării lor sociale și profesionale.



Identificarea cât mai multor posibili beneficiari, integrarea acestora în proiectele oferite
de Fundație, integrarea persoanelor cu dizabilități copii și adulți, în programul centrului
de zi, pregătirea beneficiarilor pentru implicarea activă în viața socială. Integrarea cât
mai multor beneficiari minori în învățământul special sau cel de masă.

Proiectul se desfășoară pe o durată de timp nelimitată, adresându-se persoanelor cu
dizabilități din Municipiul Codlea și din împrejurimi.

Fundația Rafael este înființată din anul 2007, oferă servicii acreditate din anul 2009,
reacreditate conform legislației în 16/04/2014 prin CERTIFICAT DE ACREDITARE seria AF
nr.00341 eliberat de Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
licențiată cu Licența de Funcționare seria LT nr. 0000039 eliberat de autoritatea națională
pentru persoanele cu dizabilități.
În cursul anului 2021 activitățile în cadrul Centrului de Zi s-au desfășurat în condiții de
pandemie. Astfel, dacă în primele luni am desfășurat activitățile predominant online,
beneficiarii lucrând cu specialiștii organizației, sistematic, în grup și/sau individual, prin
intermediul rețelelor WhatsApp și Skype (video) sau telefonic, după ce incidența cazurilor a
scăzut, am reluat activitățile cu prezență fizică. Întrucât unii dintre beneficiari au rămas un pic
mai temători în legătură cu ieșirea din casă, pentru ei am păstrat și legătura online. Astfel, chiar
dacă în prima parte a anului a avut loc o scădere a prezenței beneficiarilor, ulterior a avut loc o
revenire și ne propunem ca numărul prezențelor să fie asemănător cu cel dinaintea pandemiei.
Conform standardelor de calitate, fiecare beneficiar nou primit intră în procedura de
admitere, după care i se face evaluarea inițială a nevoilor, i se întocmește de către specialiști
planul de intervenție și participă la programele terapeutice și/sau de dezvoltare recomandate.
Periodic, se realizează, pentru fiecare beneficiar, evaluări, în vederea observării evoluției și
adaptării tehnicilor de lucru, metodelor și pentru revizuirea obiectivelor, astfel încât să se
urmărească în mod constant atingerea zonei proximei dezvoltări. Cu frecvență zilnică sau cel
puțin săptămânală, are loc monitorizarea evoluției beneficiarilor în cadrul activităților, astfel
încât să avem o imagine constantă asupra eficienței intervențiilor.
Dacă în perioada în care s-a lucrat online s-a pus accentul predominant pe menținerea
capacității de socializare, pe exerciții scurte și plăcute, care aveau menirea de a-i păstra activi și
conectați afectiv, motivațional și cognitiv pe copii, adulți și pe aparținători, în perioada care a
urmat ei au fost din nou incluși în programe adaptate terapeutice și de dezvoltare adaptate
nevoilor personale.

Astfel, avem în derulare următoarele programe de dezvoltare și de terapie:

-program de stimulare a motricității generale și specifice,
-program de dezvoltare cognitivă,
-program de terapie ocupațională și dezvoltare a creativității și a abilităților manuale.

Programul de stimulare a motricității generale și specifice se adresează tuturor
beneficiarilor adulți pe partea de stimulare a motricității generale și unui grup mai restrâns de
beneficiari, cu care se lucrează specific. Sunt incluse în program activități de kinetoterapie, de

masaj terapeutic și jocuri sportive, utile stimulării capacitărilor motrice și apreciate de toți
beneficiarii.

Programul de dezvoltare cognitivă este destinat tuturor beneficarilor Centrului de Zi Rafael și
cuprinde activități de informare, de stimulare a curiozității, de motivare cognitivă și de
încurajare a căutării creative de noi informații.

Programul de terapie ocupațională și de dezvoltare a creativității și a abilităților manuale îi
implică pe toți beneficiarii adulți în activități care le stimulează atât atenția concentrată și cea
distributivă, cât și abilitățile manuale și creativitatea, dar nu neglijează nici capacitatea de a
lucra în echipă. Terapia ocupațională îi ajută să își regleze stima de sine, să vadă rodul efortului
creativ și fizic, să se simtă satisfăcuți și eficienți.

De asemenea, au acces la consiliere individuală, la servicii de socializare, de dezvoltare a
autonomiei personale, de mediere a integrării școlare și profesionale și de consiliere a
aparținătorilor.

În centrul de zi lucrează o echipă formată din 25 de persoane, dintre care angajati: un
pedagog social, care are și funcția de manager, trei asistenți social, un kinetoterapeut, un
logoped, un masor, un educator, un asistent de relații publice și promovare şi o femeie de
serviciu, iar

voluntari: un jurist, un psiholog, doi asistenți sociali, doi profesioniști în alte

domenii, patru studenți și cinci elevi.
Costul anual al Centrului de zi este în 2021 de 217.092,56 lei.
Pentru a asigura vizibilitatea eforturilor pe care beneficiarii, echipa de specialiști și de
voluntari le fac, dar și pentru a strânge fonduri, astfel încât să reușim să asigurăm gratuitatea
fiecărui demers terapeutic la care au acces copiii și adulții cu dizabilități, am organizat și
organizăm și în acest an 3 semnificative competiții sportiv-caritabile : Andurant Sprint Rafael,
Maratonul Montan Rafael și România Andurantă, evenimente care atrag atenția comunității
asupra problematicii dizabilității și îi stimulează, atât pe beneficiarii noștri, cât și pe alergătorii
amatori să facă sport și să se implice în ajutorarea semenilor. De asemenea, pentru a-i ajuta pe
copiii din Codlea să îndrăgească sportul și caritatea, organizăm pentru ei Junior Cros, un
adevărat festival al mișcării și al carității.

S-au stabilit parteneriate de colaborare cu organizații cum ar fi:
-Primăria Codlea,
-D.G.A.S.P.C. cu scopul efectuării de activități de asistență a beneficiarilor serviciilor
sociale de tip rezidențial pentru copii și adulți din subordinea D.G.A.S.P.C.,

-bisericile locale, instituțiile de învățământ din Codlea.
-Pentru 3 luni din acest am avut și o frumoasă colaborare cu Fundația Alber, care ne
sprijină să-i motivăm pe voluntari și pe beneficiari.
-Crucea Roșie
-Rețeaua CAN.

Deși a fost un an greu pentru toată lumea, cu temeri și plin de încercări, un an care ne-a
pus în mod serios la încercare capacitatea de adaptare și creativitatea, fiind nevoiți să ne
organizăm și să ne reorganizăm continuu activitățile și programele, combinând munca în online
cu cea cu prezență fizică, ne bucurăm să constatăm, la finele lui, că beneficiarilor le sunt de
folos eforturile echipei de profesioniști și de voluntari și că progresele se mențin.

Numele persoanei de contact: Jugariu Emma
Numele președintelui: Ștaier Claudiu

