




Cuprins
Resume sau ESTUAR ÎN TIMP
Gala Gesturilor de Suflet în Sănătate Mintală 2012
Despre noi
Centre Sociale, Locuințe Protejate și Consiliere la Domiciliu  
Proiectele Estuar
Activități generatoare de venituri 
Rezultate financiare 
Finanțatori
Prieteni și parteneri 
Voluntarii noștri
Estuarienii 
Unde ne puteți găsi 



Gala Gesturilor de Suflet în sănătate 
mintală este un eveniment cu tradiție 
organizat de Fundația Estuar în 
parteneriat cu DGASPC sector 6, în care 
sunt premiate toate gesturile de suflet 
făcute pentru sănătatea mintală din 
România. 

În 2012 Gala Sănătății Mintale a ajuns 
la cea de-a VII-a ediție și a avut ca scop 
celebrarea celor 19 ani de activitate în 
acest domeniu ai Fundației Estuar și 
recompensarea celor care și-au adus 
contribuția în dezvoltarea sănătății 
mintale.

Premiile anului 2012 au fost acordate 
persoanelor publice, specialiștilor, 
angajaților și voluntarilor, care au 
contribuit la îmbunătățirea domeniului 
sănătății mintale din România, au 
susținut prin orice mijloace campanii în 
favoarea persoanelor cu dizabilități sau 
au încadrat în muncă persoane cu 
probleme de sănătate mintală. 
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“Gala gesturilor de suflet în sănătatea 
mintală organizată de Fundația Estuar a 
intrat frumos și eficient în conștiința 
publică din România. Vedete cu un grad 
înalt de inteligeță morală au participat la 
această gală, oferind lucruri de suflet 
pentru o licitație în interesul persoanelor 
cu probleme de sănătate mintală. La 
rândul lor, acești oameni minunați ai 
Estuarului s-au făcut înțeleși mai bine ca 
oricând. Multumim! „

Dr. Cristian Andrei 
 
Personalități autohtone ca: 
Maia Morgenstern, Cristian Andrei, Teo 
Trandafir, Paula Seling, Andreea Răducan, 
Victor Ciutacu, Anca Rusu, Maria 
Dragomiroiu, Stela Popescu, Mihaela 
Călin, Liza Panait, Mirabela Dauer, 
Manuela Hărăbor și Corina Crețu și-au 
unit forțele pentru a susține serviciile de 
sănătate mintală oferite de către 
Fundația Estuar în România. Obiectele 
lor personale au fost donate și licitate în 
scop caritabil în cadrul evenimentului. 

Alți susținători ai sănătății mintale de 
anul acesta au fost: Bianca Brad, Roxana 
Iliescu, Felicia Filip, Val Vîlcu, Cristian 
Brancu, Gabriel Jugaru, Gabriel Coveșanu.
Momentele artistice au fost oferite 
pro-bono de: Mirabela Dauer, Nico, 
Fuego și Cristian Gog. 

Gazdele evenimentului din acest an au 
fost Andreea Marin și Dr. Cristian Andrei.

“Toți avem nevoie de echilibru în viață. Și 
sănătatea mintală menține acest echilibru. 
În seara aceasta au fost recompensați, în 
cadrul Galei Gesturilor de Suflet, toți cei 
care au contribuit în 2012 pentru ca cei ce 
suferă de o problemă de sănătate mintală 
să fie echilibrați. Este cea de-a șaptea 
ediție a Galei, sunt alături de dr. Cristian 
Andrei și de Estuar pentru a patra oară și...
pot să spun că nu există sănătate fără 
sănătate mintală.” 

Andreea Marin 
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Fundația Estuar a fost fondată în septembrie 1993 de către Asociația Penumbra 
din Scoția și Liga Romană de Sănătate Mintală și este prima organizație din 
România care a creat  pentru adulții cu probleme de sănătate mintală o rețea de 
servicii de îngrijiri comunitare de zi și locative acreditate și recunoscute la nivel 
local, național și internațional.

Prin intermediul rețelei noastre naționale de Centre Sociale din București 
(sectorul 1 și 6), Giurgiu, Ploiești, Cluj, dar și prin intermediul filialei Botoșani, 
oferim servicii în sănătate mintală. 

Consiliul director:

Dr. Cristian-Ion Andrei, Președinte
Dr. Ana-Zvetlana Văideanu, Membru
Dana-Nicoleta Niculescu, Membru
Lector drd. Mihaela-Beatrice Lambru, Membru
Roxana-Cecilia Braga, Membru 

Principiile noastre sunt:

• Respect pentru beneficiari. Ei sunt 
tratați ca oameni cu drepturi egale 
cu ale tuturor. 

• Respect pentru confidențialitatea 
informațiilor primite de la 
beneficiari.

• Lupta împotriva practicilor 
discriminatorii.

• Încurajarea beneficiarilor să-și 
asume riscurile unui trai obișnuit.

• Lupta pentru creșterea toleranței și 
înțelegerii față de persoanele cu 
nevoi speciale.

• Respect pentru individualitatea și 
demnitatea beneficiarilor.

• Garantarea dreptului la intimitate.
• Promovarea șanselor egale pentru 

toți membrii comunității.
• Cultivarea competenței și 

profesionalismului în cadrul 
serviciilor oferite.

• Cultivarea spiritului de echipă și a 
abordării interdisciplinare. 
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Despre noi 

Misiunea noastră este de a oferi opțiuni sociale și alternative 
adulților cu probleme de sănătate mintală, pentru reintegrarea lor în 

comunitatea românească.
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Noi lucrăm cu:
adulți 

cu probleme de 
sănătate mintală

reprezentanți ai 
autorităților locale 

și centrale și 
membri  ai 

comunitățiilor

specialiști în 
sănătate mintală

adulți cu 
probleme temporare 

de adaptare și 
comunicare 

familii și prieteni 
ai persoanelor cu 

probleme de 
sănătate mintală

• Servicii de consiliere psihiatrică, 
psihologică, juridică, socială și de 
informare în sănătate mintală 
(managementul bolii psihice, 
școala aparținătorilor, reprezentare 
socială etc.)

• Sprijin pentru integrarea 
profesională (activități educative 
de instruire, ateliere lucrative, 
consiliere, consiliere pre și post 
angajare, activitate de job club)

• Reintegrare în comunitate (grupuri 
de auto-suport pentru beneficiari 
și aparținători, activități de zi 
recreative, ateliere creativ-
terapeutice)

• Terapie ocupaţională (ateliere 
creativ-terapeutice)

• Servicii de recuperare, reabilitare și 
reinserţie socială (grupuri de 
suport pentru beneficiari și 
lucrători, activități recreative și 
creative, ateliere lucrative, 
activități terapeutice, spălătorie, 
realizarea unei reviste a 
beneficiarilor, etc.)

• Servicii de prevenţie și educare în 
domeniul sănătăţii mintale 
(campanii de informare privind 

De 19 ani suntem activi în domeniul sănătății mintale 
și oferim beneficiarilor noștri: 

sănătatea mintală, educație 
timpurie în școli, licee și facultăți, 
întâlniri cu cadrele didactice, 
consilieri școlari)

• Instruire în domeniul sănătăţii 
mintale (managementul stresului, 
managementul crizei, 
managementul resurselor umane, 
management de caz, 
managementul timpului, abilități 
de viață independentă)

• Servicii locative printr-un proiect 
de locuințe protejate  
(3 apartamente în cartierele 
bucureștene), care permit 
familiarizarea deprinderilor 
casnice, activități sociale, suport 
moral, management financiar 
personal etc.

• Consiliere la domiciliu persoanelor 
care din diferite motive decid sau 
sunt nevoite să trăiască izolat de 
comunitate. În cadrul acestuia 
oferim servicii de consiliere 
psihologică, psihiatrică, socială.

• Advocacy și lobby,  prin 
apartenența la federații de 
protecție a drepturilor oamenilor și 
inițiative strategice 



• Fundația Estuar a oferit servicii 
sociale  pentru 607 beneficiari 
direcți, dintre care 155 s-au înscris 
în 2012

• Am organizat Gala Gesturilor de 
Suflet în Sănătate Mintală, 
eveniment caritabil dedicat 
persoanelor cu probleme de 
sănătate mintală

• Am organizat 12 evenimente cu 
sprijinul beneficiarilor, de tipul: 
expoziții, teatru, ateliere lucrative 
la diverse companii

• Am organizat 16 evenimente de 
Mediere a Muncii și 7 Burse de 
locuri de muncă pentru persoane 
cu dizabilități

• 85  beneficiari au fost angajați pe 
piața liberă a forței de muncă

• 93 beneficiari  au  absolvit cursuri 
de formare profesională 

• 390 de aparținători ai persoanelor 
cu probleme de sănătate mintală 
au fost informați și consiliați 

• Am informat peste 1900 de 
reprezentanți ai autorităților 

publice locale, societății civile și 
membri ai comunității cu privire la 
problemele de sănătate mintală 

• 59 voluntari, dintre care 4 irlandezi 
s-au implicat activ în proiectele 
noastre 

• 5 centre sociale active, deschise 
persoanelor cu probleme de 
sănătate mintală în București și în 
țară

• 17 workshopuri dedicate sănătății 
mintale susținute de specialiștii 
Fundației Estuar 

• Centrul Social de la Cluj a fost 
vizitat de 18 studenți de la 
Rutgers, the State University of 
New Jersey School of Social Work, 
iar în urma vizitei, 3 studenți au 
făcut voluntariat timp de o lună în 
cadrul centrului

• Centrul Social din Giurgiu a fost 
vizitat de ambasadorul Irlandei în 
România, Excelența Sa Oliver 
Grogan și de 4 voluntari din 
Irlanda

• Au fost organizate  36 expoziții și 
evenimente stradale, unde au fost 
promovate și vândute produse 
realizate de beneficiari

• 11 emisiuni TV cu teme de 
specialitate în sănătate mintală la 
care au participat specialiști și 
beneficiari ai  Fundației Estuar

• Peste 30 de participări la 
conferințe, seminarii și instruiri 

• 3 rapoarte de cercetare rezonabilă 
a locului de muncă pentru 
persoanele cu probleme de 
sănătate mintală

• Trei întâlniri și schimburi de 
experiență între partenerii 
internaționali, una la Roma și două 
la Patras, în Grecia6 

Realizările noastre 
în 2012 
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Prin intermediul centrelor noastre 
sociale, locuințelor protejate, filialei 
locale, cât și prin intermediul 
serviciului de consiliere la domiciliu, 
dorim să îmbunătățim viața 
beneficiarilor noștri și să le acordăm 
acestora șansa de a trăi o viață decentă 
și independentă. 

Centrul Social Sectorul 1, București

Centrul de zi “Un Pas Împreună”, 
înființat împreună cu DGASPC sector 1, 
a avut în 2012 un număr de 75 de 
beneficiari, care au primit în mod 
constant serviciile Fundației. 

În cadrul centrului au fost organizate: 
activităţi educative (Job-club/Simulare 
interviu, tehnoredactare și realizarea 
unui CV, „Să ne cunoaștem drepturile”, 
Grupul de Revistă), terapeutice 
(Comunicare, Viața Independentă, 
Terapie prin Pictură, Teatru, Grup de 
Suport, Dezvoltare Personală, 
Psihoeducație, Meloterapie), lucrative 
(realizarea de produse decorative 
precum mărtișoare, podoabe pentru 
brad, cutii decorative, icoane pe sticlă, 
bijuterii și alte produse decorative) și 
de socializare și recreative (ieșiri lunare 
la muzee, în parcuri, la restaurante, 
excursii), gospodărești (igienizarea 
sălilor de activități) și activităţi pentru 
dezvoltarea conștiinţei ecologice 
(plantarea de copaci la Belciugatele).

Viața te poartă prin ape necunoscute. 
În munca cu beneficiarii Centrului 
Social am învățat să cred în puterea de 
schimbare și adaptare a oamenilor. Am 
învățat căte ceva despre entuziasmul 

Centre Sociale, Locuinţe Protejate 
și Consiliere la Domiciliu 

realist și răbdarea necesară, despre 
pașii mici pe care îi poți face alături de 
beneficiari, dar niciodată în locul lor.

Diana Costache, psiholog – angajat 
Centrul Social București Sector 1

În 2012 au fost concepute și testate 3 
workshopuri pentru aparținători, 
beneficiari și profesioniști, “Help for 
recovery/Ajutor pentru revenire”, fiind 
workshopul testat în “Centrul de zi Un 

pas Împreună”, care a dus la o implicare 
activă a beneficiarilor în activitățile 
desfășurate și în realizarea 
portofoliului de competențe. Angajați 
ai centrului au participat la 2 întâlniri 
și schimburi de experiență între 
partenerii internaționali la Roma și la 
Patras, în Grecia. 

Lunar, este scrisă și publicată revista 
Fereastra, realizată exclusiv de 
beneficiarii Centrului de Zi și 
coordonată de un beneficiar angajat de 
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DGASPC Sector 1 București. Revista a 
fost distribuită beneficiarilor Centrelor 
Sociale Estuar Sector 1 și 6 București, 
în cadrul Spitalului de Psihiatrie Al. 
Obregia, în cadrul instituției DGASPC 
sector 1, medicilor de familie, medicilor 
psihiatri și altor organizații 
neguvernamentale din București și 
țară. Unul dintre cele mai importante 
ateliere ale centrului este cel de 
realizare de bijuterii, în cadrul căruia 
beneficiarii, coordonați de către un 
terapeut ocupațional, realizează 
mărgele, cercei, broșe și multe altele 
din sticlă de murano și plastilină fimo. 
Activitățile importante realizate pe 
parcursul anului trecut de specialiștii 
Centrului au fost: participarea la 
conferințe, evenimente, workshopuri și 
emisiuni dedicate sănătății mintale, 
dintre care amintim de “Forumul 
Național al Sănătății Mintale” organizat 
de Asociația Aripi , workshopul 
“International Center for Club House 
Development” susținut de Jack Yatsko, 
workshopul “Durerea și creierul 
emoțional” în cadrul Brain Awareness 
Week, emisiunile de la Radio Vocea 
Speranței, Radio Maria și Speranța TV.  
Întreaga echipă a centrului  a participat 
la instruirea anuală a personalului 
proiectului, care a avut loc la Covasna.  

Frecventând acest Centru am înteles că 
nu sunt singur. Aici, am câștigat mai 
mulți prieteni, fapt care mă ajută mult 
în viața de zi cu zi. De asemenea, am 
devenit mai sigur pe mine, mi-am 
îmbogățit modul de a comunica, am 
învățat cum să fac față mai bine 
stresului și nu în ultimul rând, am 
înțeles că trebuie să fiu eu însumi și 
să-mi accept boala așa cum e.

C.J. – beneficiar Centrul Social București 
Sector 1

Centrul Social Sectorul 6, București

Pe parcursul anului trecut, 254 de 
beneficiari au trecut pragul Centrului 
Social din Sector 6, București. Aceștia 
au participat la activități de suport: 
consiliere, recreative, terapeutice sau 
lucrative.

Suntem o echipă care alege să nu își 
exprime convingerile, obiectivele sau 
realizările prin intermediul cuvintelor. 
Alegem ca valorile noastre să se 
manifeste direct în relația pe care o 
stabilim cu beneficiarii, deoarece 
credem că în funcție de implicarea 
noastră personală vom putea reuși să 
depășim barierele impuse de boala 
psihică sau de limitele profesiilor 
noastre. Realizările noastre, deși se vor 
a fi cuantificabile și observabile, vor fi 
întotdeauna dincolo de orice, iar 
satisfacția noastră va fi dată tocmai de 
acele realizări individuale ce nu se pot 
înscrie în rapoarte și analize statistice.

Echipa Centrului Social București 
Sector 6

Foarte importante pentru activitatea 
Centrului sunt cele 5 ateliere lucrative: 
atelierul de lumânări, atelierul de 
artizanat, atelierul de decorațiuni, 
atelierul de grădinărit și atelierul 
foto-print. În toate aceste ateliere, 
beneficiarii creează produse pentru 
diferite expozitii, evenimente, târguri. 
Toate acestea fiind parte integrantă din 
economia socială a Fundației. 
Evenimentele organizate au oferit 
beneficiarilor posibilitatea de a 
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prezenta produsele realizate în cadrul 
atelierelor ocupaționale, dar și de a 
prezenta momente artistice precum 
spectacole de teatru, cor de colinde și 
întreceri sportive. În anul 2012 Centrul 
Social 6 a informat 438 de persoane cu 
privire la sănătatea mintală.
 
Au fost organizate 5 întâlniri de 
Mediere a Muncii și 2 Burse de Locuri 
de Muncă pentru persoane cu 
dizabilități, în urma cărora 18 
beneficiari ai Fundației au fost angajați.  
Pe parcursul anului trecut activitățiile 
recreative și de socializare s-au 
defășurat outdoor, în excursii, picnicuri, 
ieșire la restaurant, ieșiri la gradina 
zoologică și în săli de sport. Au fost 
încheiate importante parteneriate și 
colaborări cu instituții precum Liceul 
Sf. Sava din București, pentru 
organizarea de evenimente informative, 
Institutul Teologic Adventist, prin care 
8 stundeți și-au realizat practica de 
specialitate la Fundația noastră, 
DGASPC Sectorul 6, care ne-a fost 
partener în realizarea proiectului 
Dreptul la Șanse Egale și firma 
Hellmann Worldwide Logistic SRL unde 
a fost plasată o cutie de donații pentru 
beneficiarii Fundației Estuar.  Echipa 
Centrului Estuar Sector 6 a participat 
pe parcursul anului 2012 la diferite 
evenimente de informare despre 
sănătatea mintală cum ar fi: Conferința 
Servicii Clubhouse, o oportunitate 
pentru România, o întâlnire cu Fundația 
SensiBlu, o întâlnire cu Adunarea 
Generală a Consiliului Național al 
Dizabilității din România. Centrul 

Social 6 s-a bucurat anul trecut de 
vizita a 10 specialiști în sănătate 
mintală din cadrul Organizației 
Suedeze de Ajutor Umanitar Individual, 
5 specialiști din Portugalia, 6 specialiști 
din Olanda și de vizita unor reporteri 
de la Realitatea TV, Speranța TV  și 
ziarul Evenimentul Zilei, care au 
promovat activitățiile Fundației.

Ce înseamnă Fundația Estuar pentru 
mine? Înainte eram o fire închisă, m-a 
ajutat să-mi spun părerea și să-mi 
mențin punctul de vedere, să mă 
cunosc pe mine și să mă gândesc la 
viitor. Și am învățat să nu trec 
neobservată! Fundația Estuar m-a făcut 
să înțeleg că indiferent de problemele 
mintale pot fi utilă pentru cunoscuți și 
pentru societate.

Marinela D. – Beneficiar Centrul Social 
București Sector 6



Centrul Social Cluj

80 de beneficiari și 19 voluntari au fost 
implicați în activitățile desfășurate în 
Centrul Social Cluj al Fundației Estuar, 
în anul 2012. Aceste activități s-au axat 
pe oferirea serviciilor de consiliere  
psihologică, socială, juridică, 
vocațională, psihiatrică, activități 
terapeutice (terapie prin pictură, 
dezvoltare personală, comunicare, 
spiritual, teatru), activități lucrative 
(arta decorativă, croitorie, foto-print), 
activități instructiv-educative (cultură 

generală, engleză, revista Evrika, 
calculatoare, ședință săptămânală cu 
beneficiarii), socializare și petrecerea 
timpului liber (excursii, aniversări, filme, 
jocuri etc.), consilierea aparținătorilor, 
activități de informare și promovare a 
sănătății mintale în cadrul instituțiilor, 
ONG-urilor și angajatorilor din 
comunitate, precum, și sprijin pentru 
reintegrare profesională (grup de 
comunicare - pregătire pentru 
angajare). 

Jumătate de zi ne-o petrecem la birou 
și cumva a devenit o „a doua casă”, 
unde fiecare e special și aduce în 
relația cu cei din jur ceea ce are mai 
bun. Aici am reușit să învățăm să ne 
completăm unul pe celălalt, să folosim 
umorul, să oferim feedbackuri, să 
tratăm lucrurile cu „mănuși” și să 
așteptăm cu răbdare după rezultate 
care uneori sunt spectaculoase, alteori 
apar doar în timp. La Estuar simți că 
ceea ce faci schimbă ceva în viața celor 
de lângă tine, că fiecare mic pas este 
important și că fiecare cuvânt capătă o 
semnificație pentru cei din jur, asta îți 
dă multă satisfacție însă și o mare 
responsabilitate.

Echipa Centrul Social Cluj

Una dintre activitățile deosebite a 
Centrului a fost organizarea Conferinței 
județene “Bune Practici în Sănătate 
Mintală” în parteneriat cu Asociația 
Transilvania și Facultatea de Sociologie 
și Asistență Socială a Universității 
Babeș-Bolyai Cluj. Evenimentul a 
adunat specialiști din domeniul 
sănătății mintale și reprezentanți ai 
autorităților locale importanți pentru 
domeniul sănătății mintale și a creat 
legături cu noi colaboratori în vederea 
atingerii a cât mai multe și bune 
rezultate în acest domeniu. De 
asemenea, în cadrul centrului a fost 
organizată cu ocazia Brain Awareness 
Week o vizionare de film documentar 
despre funcțiile creierului, urmată de 
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workshopul “Antrenament Cognitiv”, 
care a cuprins o serie de activități de 
antrenare a atenției și memoriei. Mai 
mult, pe parcursul anului 2012 au fost 
prezentate piesele de teatru: “Așa e 
viața”, “Petalele Vieții”, “Obiceiuri de 
iarnă”, în cadrul mai multor  
evenimente la care Fundația Estuar a 
luat parte în comunitatea clujeană. 
Scenariul și regia pieselor de teatru au 
fost contribuția beneficiarilor și 
voluntarilor implicați în această 
activitate sub supervizarea unuia dintre 
angajați. În anul 2012, începând cu 
luna iulie, Baumax Cluj le-a oferit 
beneficiarilor Centrului Social Cluj 
posibilitatea de a realiza diverse 
activități tematice împreună cu 
angajații companiei cum ar fi: “Colț de 
Creație - pictură pe ghivece”, atelierele 
de decorațiuni, Atelierul lui Moș 
Crăciun  și voluntariat. 
Serviciile și programele derulate de 
Fundația Estuar au fost prezentate 
studențiilor din Cluj din cadrul 
Facultății de Sociologie și Asistență 
Socială, Psihologie și Științe ale 
Educației Universitatea Babeș-Bolyai și 
unor studenți din New Jersey , 3 dintre 
ei rămânând voluntari pentru o lună în 
cadrul Centrului. 

Estuarul pentru mine înseamnă și a 
însemnat mult. Am și prieteni cu care 
mă înțeleg și aceștia sunt majoritatea. 
Suntem fiecare părticică dintr-un 
întreg.  Adevărul este că m-am regăsit 
prin participarea mea la activităti și 
prin integrarea între oameni sănătoși. 

Nu mi-e rușine de boala mea, aceasta 
mi-e crucea și trebuie s-o duc cu 
demnitate. Este nevoie de Estuar, este 
nevoie sa-mi iau în continuare 
medicamentele și recunosc că am 
ajuns pe linia de plutire și vreau să 
rămân așa. Simt nevoia de oameni, nu 
numai cu probleme de sănătate 
mintală, dar simt nevoia și de o 
societate sănătoasă în care să putem 
conviețui în libertate și democrasie.

Felician - beneficiar Centrul Social Cluj

Centrul Social Ploiești 

Deschis în noiembrie 1998, Centrul 
Social Ploiești a devenit locul în care 
adulții cu probleme de sănătate 
mintală, aparținătorii, reprezentanții 
Autorităților Publice Locale și nu în 
ultimul rând membrii comunității din 
Ploiești, primesc servicii de specialitate. 
Anul trecut 128 de beneficiari au primit 
serviciile furnizate de specialiștii din 
Centrul Social. 

Estuar – o lume mică cu un suflet mare, 
care mi-a oferit șansa să mă dezvolt 
personal și profesional și să-mi dau 
seama că prejudecățile oamenilor sunt 
o problemă mai acută decât 
dizabilitatea în sine.

Cătălin - angajat Centrul Social Ploiești

În anul 2012, au avut loc 290 de 
activități lucrative în cadrul atelierelor 
de croitorie, artizanat și tâmplărie. 
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În cadrul acestor activități au fost 
confecționate obiecte decorative din 
lemn, din panză și alte materiale, care 
au fost expuse într-o expoziție cu 
ocazia Zilei Mondiale a Sănătății 
Mintale.  30 de beneficiari, persoane cu 
dizabilități au participat și au absolvit 
cursuri de formare profesională 
acreditată în meseriile de: bucătar, 
lucrător comercial și operator 
introducere în validare date. În 2012, în 
cadrul celor 7 întâlniri de mediere și 
informare a angajatorilor au fost 

informați 65 de agenți economici, 
societăți comerciale, potențiali 
angajatori cu privire la legislația în 
domeniul dizabilității, facilităților 
fiscale oferite la angajarea persoanelor 
cu dizabilități. 

De asemenea, reprezentanții Centrului, 
angajații și beneficiarii au organizat 
campanii de promovare și 
conștientizare a ploieștenilor cu privire 
la problemele de sănătate mintală și 
expoziții cu ocazia Brain Awareness 
Week. Pe parcursul anului 2012 au fost 
informate despre problematica 
sănătății mintale, activitățile 
desfășurate în cadrul centrului social, 
despre Fundația Estuar și proiectele în 
derulare un număr de 500 persoane 
aparținând diverșilor actori sociali - 
autorități publice locale, agenții 
publice și private de ocupare, cadre 
didactice, manageri, categorii sociale 
vulnerabile.

Am venit la Fundație în urmă cu 
aproximativ 3 ani. Nici nu pot să cred 
că timpul a trecut atât de repede și 
acest lucru se datoreză simplului motiv 
că sunt un alt om. Eram o fire retrasă, 
singuratică și îmi pierdusem încrederea 
în mine. Acum mă simt mai optimistă, 
mi-am făcut o mulțime de prieteni, iar 
activitățile variate din cadrul Fundației 
m-au făcut să-mi deschid sufletul, 
mintea și să recapăt puterea de a lupta 
și învinge boala.

Cezarina - beneficiar Centrul Social 
Ploiești

12 
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Centrul Social Giurgiu 

Centrul Social Giurgiu al Fundației 
Estuar a fost realizat în parteneriat cu 
Fundația Comber și Fundația 
Motivation și are un număr de 70 
beneficiari și 15 voluntari, dintre care 4 
provin din Irlanda.  

Pe parcursul anului 2012, Centrul a 
oferit servicii de consiliere psihologică, 
psihiatrică, juridică, vocațională, socială 
și terapie ocupațională pentru 52 de 
persoane cu probleme de sănătate 
mintală, pentru ca acestea să fie mai 
bine pregătite, să aibă acces pe piața 
muncii, să se poată angaja sau să își 
poată menține locurile de muncă. 
Printre beneficiarii centrului se numără 
și persoane cu handicap mintal sever, 
care locuiesc în locuințele protejate ale 
DGASPC-ului. Pe parcursul celor 2 ani 
de activitate a Centrului Social Giurgiu, 
5 beneficiari au fost consiliați în 
vederea obținerii unui loc de muncă și 
ulterior au fost angajați. 

Cei care au accesat serviciile centrului 
au participat și la activități terapeutice 
de grup, precum grupul de comunicare, 
grupul de dezvoltare personală, 
meloterapie, terapie prin pictură, 
grupul de teatru, grupul de instruire 
calculator, grupul de terapie 
ocupațională, job-club, activități 
sportive, recreative, gospodărești și de 
socializare. 

Echipa Centrului Scocial Giurgiu a 
susținut în luna martie cu ocazia Brain 
Awareness Week workshopul „Bolile 
Psihice – disfuncționalități ale 
creierului sau probleme de adaptare”, 
iar cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății 
Mintale a susținut în cadrul 
Penitenciarului Giurgiu conferința cu 
tema: “ABC-ul sănătății mintale.”

La Estuar am învățat să simțim, să 
gândim și să acționăm în funcție de 
nevoile beneficiarilor, dar și să ne 
adaptăm la situațiile neprevăzute. 
Împreună am reușit să facem față 
stresului, să relaționăm cu ceilalți, să 
ne prezentăm în comunitate și să luăm, 
de fiecare dată, cele mai bune decizii. 
Nu a fost ușor, dar spiritul de echipă, 
optimismul, curajul de a explora cărări 
nebănuite si dorinta de reușită, ne-au 
ajutat de fiecare dată. Toate acestea nu 
au venit dintr-o dată, dar de la început 
am avut speranța că ele vor veni în 
timp.  
Estuar nu este doar locul în care ne 
petrecem 8 ore în fiecare zi, a devenit a 
doua ”familie” a noastră pentru că tot 
ceea ce se întâmplă aici are legătură cu 
respectul și dragostea față de oameni. 
Suntem mândri că putem contribui la 
bunăstarea celorlalți, iar cele mai mari 
bucurii ale beneficiarilor ne stimulează 
să mergem mai departe și să 
completăm întregul care se numește 
Estuar.

Echipa CS Giurgiu 



Pe parcursul anului 2012, estuarienii 
din Giurgiu au participat la „Festivalul 
Primăverii” organizat de Centrul de 
afaceri transfrontralier Danubius și 
Consiliul Județean Giurgiu, “Târgu de 
Moșu”, organizat de Muzeul Teoharie 
Antonescu, Expoziția de la Casa de 
Cultură Ion Vinea, unde au promovat și 
au vândut obiecte decorative realizate 
de beneficiarii Fundației. 
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Am venit la centru în luna martie 2011, 
la o lună de la deschidere. De la 
început am legat acel sentiment de 
prietenie între mine, angajați și ceilalți 
beneficiari. Aici am reușit sa descoper 
ceea ce uitasem cu adevărat ca se află 
în mine dragostea de viață. Am 
descoperit ca am un sens în viață și că 
vin în centru de plăcere. 

M.R- beneficiar Centrul Social Giurgiu 

Locuinţe Protejate 

Proiectul “Locuințe Protejate” este un 
proiect model de servicii sociale pentru 
adulții cu probleme de sănătate 
mintală din România. În cadrul celor 3 
locuințe protejate aflate în proprietatea 
Fundației Estuar, locuiesc și beneficiază 
de servicii sociale 9 adulți cu probleme 
de sănătate mintală. Fiecare locuință 
protejată are trei dormitoare și o 
cameră de zi, în care beneficiarii își 
desfășoară activitățile recreative. 

Cei 9 beneficiari cu o situație socială 
precară, învață să-și administreze 
singuri bugetul personal și pe cel al 
locuinței, beneficiază de sprijin pentru 
a dobândi deprinderile unei vieți 
independente, au relații cu membrii 
comunității, aparținători și diferite 
instituții, își dezvoltă abilitățile de 
comunicare și relaționare și participă 
la activități de consiliere psihologică, 
psihiatrică și socială. 

În 2012 beneficiarii locuințelor 
protejate au participat la activități 
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terapeutice (terapie prin teatru, dans, 
pictură), activități pentru dezvoltarea 
abilităților de comunicare și 
relaționare, activități de igienă 
personală, activități cu caracter 
recreativ (vizionare de filme, spectacole, 
vizite la muzee, expoziții, plimbări în 
aer liber, audiții muzicale), activități de 
consiliere la domiciliu și suport.
Prin intermediul acestui serviciu, 
persoanele cu probleme de sănătate 
mintală beneficiază de găzduire pe o 
perioadă determinată, au parte de 
sprijin emoțional, informare și 
îndrumare, socializare și petrecerea 
timpului liber, îngrijire personală, 
consiliere și totodată integrare socială.

Proiectul Locuințe Protejate a 
beneficiat, în 2012, de promovare prin 
intermediul unui reportaj realizat de 
Realitatea TV și prin intermediul a 2 
emisiuni realizate de Speranța TV, la 
care au participat 2 beneficiari ai 
serviciului de locuințe protejate și un 
medic psihiatru. 

Programul de Consiliere la Domiciliu 

Inițiat cu ajutorul Consiliul Local Sector 
4 prin D.G.A.S.P.C . Sector 4, serviciul de 
consiliere la domiciliu se adresează 
adulților cu probleme de sănătate 
mintală de pe raza sectorului 4, din 
București. Prin intermediul acestui 
serviciu dorim să sprijinim adulții cu 
probleme de sănătate mintală, astfel 
încât aceștia să își redobândească și 
dezvolte abilitățile de relaționare și 
reintegrare socială. 

O echipă mobilă formată dintr-un 
asistent social, un psiholog și un 
psihiatru s-a deplasat la domiciliul 
beneficiarilor și a oferit servicii de 
consiliere psihologică, socială și 
psihiatrică în vederea recuperării și 
reabilitării, activități de consiliere și 
suport emoțional a beneficiarului și a 
membrilor familiei acestuia și 
dezvoltarea abilitaților de comunicare 
ale beneficiarilor. 

În 2012, angajații Estuar au  consiliat 
114 adulți cu probleme de sănătate 
mintală și 70 de aparținători, membri 
ai familiei, dintre care 15 cazuri au 
necesitat o intervenție de durată, 
devenind cazuri stabile.

O activitate foarte importantă a 
serviciului de consiliere la domiciliu 
este medierea relațiilor dintre 
beneficiar și ceilalți membri ai familiei, 
prin încurajarea permanentă la o 
comunicare constructivă. Mai mult, o 
serie de beneficiari primesc sprijin 
pentru învățarea unor deprideri 
casnic-administrative (cumpărături, 
gătit, plata diverselor facturi ale 
propriei locuințe, etc) și pentru 
realizarea unei igiene satisfăcătoare. 

Fundaţia Estuar, Filiala Botoșani 

Cu un număr de 85 de beneficiari și 70 
de aparținători în anul 2012, Filiala 
Botoșani a Fundației Estuar a fost un 
important furnizor de servicii sociale 
pentru persoanele cu probleme de 
sănătate mintală din zonă.   
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Totodată, Filiala Botoșani s-a implicat 
activ în viața comunității botoșenene și 
a stabilit parteneriate cu ong-urile și 
autoritățile locale, a organizat 
campanii de informare cu privire la 
sănătatea mintală în licee și pe străzile 
orașului, a inițiat un grup de teatru la 
care participă beneficiarii Fundației, a 
implementat în parteneriat cu 
Asociația B-Right Media, Asociația 
Culturală „Vis de Artist” și Centrul 
Europe Direct proiectul “Seara 
Voluntarilor Botoșăneni”, în care au fost 
premiați 100 de voluntari cu activitate 
susținută de voluntariat. 

Una dintre cele mai mari realizări ale 
Filialei Botoșani în 2012 a fost 
organizarea a 3 evenimente de Bursă 
de locuri de muncă pentru persoane cu 
dizabilități și 6 întâlniri de mediere și 
informare a angajatorilor cu privire la 
cadrul legal, beneficii, stimulente în 

cazul în care angajează persoane cu 
dizabilități. Prin intermediul unor 
furnizori acreditați de formare 
profesională Centrul Social Botoșani a 
calificat/ recalificat profesional un 
număr de 22 de adulți cu probleme de 
sănătate mintală în meseriile de 
lucrator comercial și operator 
calculator.

Pe parcursul anului 2012, 151 de 
angajatori au fost informați direct la 
sediile societățiilor comeciale cu 
privire la proiectele derulate de 
Fundația Estuar. 

Fundația Estuar m-a făcut să văd și 
partea frumoasă a vieții.

Aici am descoperit suflete sensibile, 
oameni cu povești de viață 
tulburătoare. Unii  dintre ei iubesc viața 
pe care o duc; alții, chiar dacă e trist 
când te gândești la acest lucru, își urăsc 
propria viață.

Totuși mi-am dat seama că Fundația, 
personalul de aici, ne ajută să trecem 
de momentele grele și să trăim clipe 
frumoase, de neuitat.

Sunt un suflet cald care iubește dar... 
nu este iubit și sunt convinsă că 
Estuarul mă va ajuta să trec peste 
probleme și să arunce asupra mea o 
rază de lumină și speranță.

Mihaela, beneficiară Fundația Botoșani 



17 

Servicii integrate de dezvoltare 
profesională pentru adulţii cu 
probleme de sănătate mintală

Proiectul “Servicii integrate de 
dezvoltare profesională pentru adulții 
cu probleme de sănătate mintală” își 
propune, așa cum îi spune și numele, să 
promoveze incluziunea socială și 
accesul pe piața muncii a adulților cu 
probleme de sănătate mintală. Pe 
parcursul anului 2012 aceștia au 
beneficiat de servicii specializate de 
consiliere, formare profesională și 
calificare, pentru a obține un loc de 
muncă. 

Pe durata anului trecut, 139 de adulți 
cu probleme de sănătate mintală  și 
100 de reprezentanți ai familiilor 
acestora au fost incluși în programe de 
consiliere psihologică, psihiatrică și 
socială. Au fost organizate 16 
evenimente de mediere a muncii și 7 
burse de locuri de muncă pentru 
persoane cu dizabilități la care au 
participat angajatori din companii, 
instituții publice, ONG-uri. Mai mult, 
peste 100 de beneficiari au dobândit 
abilități și cunoștințe privind căutarea 
unui loc de muncă, 33 au finalizat 
cursuri de formare profesională 
acreditate, 58 de beneficiari au fost 
angajați cu contract de muncă, 50 de 
angajatori au fost informați cu privire 
la cadrul legislativ ce vizează 
încadrarea în muncă a persoanelor cu 
handicap și 220 de persoane au primit 
informații privind sănătatea mintală. 

De asemenea, în decembrie 2011 a fost 
lansată platforma www.faraeticheta.
org, prima platformă de locuri de 
muncă dedicate persoanelor cu 
dizabilități ce încurajează interacțiunea 
între angajatori și cei care doresc să 
obțină un loc de muncă. 

Proiectul “Servicii integrate de 
dezvoltare profesională pentru adulții 
cu probleme de sănătate mintală” este 
implementat de Fundația Estuar în 
parteneriat cu Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 6 București, Fundația Estuar 
- Filiala Botoșani, SC High Performance 
Team SRL, Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă - Prahova și 
Comber Romanian Orphanage Appeal 
of Ireland și este co-finanțat din Fondul 
Social European prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. 

Reţea de centre Complexe de 
Incluziune Socială

Proiectul „Rețea de Centre Complexe de 
Incluziune Socială” are ca obiectiv 
înființarea și dezvoltarea unei rețele de 
servicii comunitare complexe de 
consiliere, pregătire practică și 
orientare profesională dedicată 
tinerilor și adulților cu probleme de 
sănătate mintală pentru facilitarea 
accesului acestora pe piața liberă a 
muncii.

Proiectele 
Fundaţiei Estuar 



Pe parcursul anului 2012, pentru 
dezvoltarea spiritului creativ al 
beneficiarilor și a abilităților acestora, 
în cadrul celor 5 locații ale proiectului 
din București, Cluj, Ploiești și Giurgiu 
au fost desfășurate activități de 
evaluare/ reevaluare complexă, 
activități terapeutice de grup, 
dezvoltare personală, suport,  
comunicare, meloterapie, terapie prin 
pictură, teatru, terapie ocupațională, 
activități recreative, gospodărești și 
sportive și ateliere lucrative de 
Croitorie, Artizanat, Decorațiuni, 
tâmplărie, țesături și croșetat, cusături 
și tricotat, modelaj și sculptură, 
grădinărit , foto-print și atelier de 
lumânări pentru un număr de 234 de 
adulți cu probleme de sănătate 
mintală.

Pe perioada anului trecut, beneficiarii 
Fundațaiei Estuar au participat, în 
cadrul proiectului, la 381 de evaluări 
inițiale și la 1966 de reevaluări 
periodice. Acestea având ca scop 
identificarea nevoilor beneficiarilor și 
monitorizarea evoluției acestora pe 
parcursul anului. 

Proiectul este promovat prin rețeaua 
multi-regională și trans-națională în 
spațiul virtual www.retea-specialisti.
estuar.org, precum și  prin website-ul 
proiectului www.retea.estuar.org. De 
asemenea, în cadrul proiectului au fost 
organizate peste 45 de întâlniri de 
informare cu potențialii angajatori, 17 
expoziții și evenimente stradale, 

precum și o campanie de informare și 
conștientizare a publicului larg.  În 
anul 2012, au fost angajați, 12 
beneficiari ai Fundației Estuar, cu 
contract de muncă.

Proiectul “Rețea de Centre Complexe de 
Incluziune Socială” este implementat 
de Fundația Estuar în parteneriat cu 
Fundația Motivation România și cu 
Fundația Comber Irlanda, contract de 
finanțare POSDRU/96/6.2/S/63660 
– Proiect co-finanțat din FONDUL 
SOCIAL EUROPEAN prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 - 
Investește în oameni!

Dreptul la șanse egale

Obiectivul general al proiectului 
“Dreptul la șanse egale” finanțat de 
Consiliul Local Sector 6, prin DGASPC 
Sector 6 a fost de a crea un serviciu 
social complex de integrare a adulților 
cu probleme de sănătate în comunitate.
Prin intermediul proiectului s-au 
dezvoltat servicii de îngrijiri 
comunitare complexe în favoarea 
includerii sociale a adulților cu 
probleme de sănătate mintală și a 
reducerii spitalizării psihiatrice pe 
termen lung.
Pe parcursul anului 2012 au fost oferite 
servicii sociale pentru 100 de 
beneficiari activi. În cadrul proiectului 
în Centrul Social 6 au fost realizate 
2715 activități de suport și consiliere, 
activități instructiv educative, 
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terapeutice, recreative și lucrative. 
Toate aceste activități au  dus la 
creșterea calității vieții adulților cu 
probleme de sănătate mintală și la 
creșterea gradului de autoreprezentare 
și a încrederii în sine. Au fost angajați 
în cadrul acestui proiect 22 de 
beneficiari ai Fundației Estuar. 
Ca și activități recreative, în 2012, 
amintim: participarea la spectacole,  
ieșiri la restaurante, cafenele, vizită la 
grădina zoologică și 4 excursii la Ruse, 
Bușteni, Costinești și Mogoșoaia.  
Lunar a fost publicată revista Estuarul 
fiind editată cu sprijinul ADPSM 
București.   

Și eu merit o șansă

Finanțat de Consiliul local Sector 4, 
prin D.G.A.S.P.C. Sector 4, proiectul „Și 
eu merit o șansă” și-a propus 
dezvoltarea și redobândirea abilitaților 
de relaționare și integrare socială a 
persoanelor cu probleme de sănătate 
mintală de pe raza sectorului 4, prin 
oferirea de suport psihologic și 
asistență casnico – administrativă.
În cadrul proiectului, 9 adulți cu 
probleme de sănătate mintală au fost 
găzduiți în locuințele protejate ale 
fundației și au beneficiat de sprijin 
pentru a dobândi deprinderile necesare 
unui trai independent, instruire privind 
administrarea bugetului, reprezentare 
socială și relaționare cu instituții, 
membri ai comunității, precum și 
diferite activități pentru dezvoltarea 
abilitaților de comunicare și 

relaționare.
O altă componentă a proiectului a fost 
serviciul de consiliere la domiciliu. O 
echipă mobilă formată dintr-un șef de 
echipă, un asistent social, un psiholog 
și un psihiatru au consiliat 114 
persoane cu handicap și 70 de 
aparținători, membri ai familiei, pe 
durata anului trecut. 

Proiectul a fost promovat pe tot 
parcursul anului 2012, prin 51 de 
întâlniri cu reprezentanți ai diferitelor 
instituții de stat. Ca și colaboratori în 
cadrul proiectului amintim: Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 4, Spitalul Al. 
Obregia, Policlinica Alfa, Centrul 
Medical Sphera, S.O.S Satele Copiilor, 
HR- Specialist și SC Health & Safety 
Systems SRL. 

În 2012, 2 beneficiari din locuințele 
protejate au fost angajați cu contract 
de muncă.

Promovarea educaţiei adulţilor 
în sănătate mintală

Proiectul „Promoting Adult Education 
în Mental Health” reunește 3 parteneri, 
din România – Fundația Estuar, din 
Italia - Fondazione Internazionale Don 
Luigi Di Liegro și din Grecia - 
Association for the Mental Health 
(S.O.P.S.I) Patras și este finanțat de 
Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale (ANPCDEFP).



Obiectivele generale ale proiectului 
sunt: promovarea incluziunii adulților 
cu probleme de sănătate mintală prin 
educație și training și dezvoltarea 
calificărilor profesioniștilor în domeniul 
intervențiilor educaționale.

În cadrul proiectului au fost instruiți 
beneficiari, aparținători și profesioniști 
prin intermediul unor seminarii 
susținute de membrii echipei, au fost 
realizate manuale de training cu 

tematici adaptate domeniului sănătății 
mintale și un glosar cu termeni 
explicativi. 

Pe parcursul anului 2012, 65 de 
beficiari și 21 de aparținători au 
participat la activitățiile aferente 
proiectului. Au fost susținute 4 
workshopuri pentru aparținători, 
beneficiari și profesioniști, iar 5 
beneficiari au reușit să-și creeze 
portofoliu propriu, CV și scrisoare de 
intenție pentru angajare. 
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Anul 2012 a reprezentant un punct 
important în dezvoltarea activității de 

generare de venituri a Fundației Estuar 
datorită faptului că s-au pus bazele 

Centrului de Consiliere Estuar. 

Activităţi generatoare 
de venituri

Centrul de Consiliere  

După 20 ani de existență, în interiorul  
echipei Fundației Estuar a început să 
se contureze un gând, acela că ar fi 
bine să împărtășim din experiența 
noastră și altora. Așa a apărut ideea 
înființării Centrului de Consiliere, ca 
proiect al Fundației Estuar.

De ce am deschis acest centru?
Sunt oameni care au nevoie de servicii 
psihologice și nu știu cum să aleagă un 
psiholog. Noi vrem să le oferim 
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certitudinea că merg într-un loc bine 
organizat cu experiență în domeniul 
sănătății mintale. 

La experiența noastră dorim să le 
oferim acces și tinerilor psihologi care 
vor să se dezvolte personal și sunt 
interesați de modul nostru de lucru. 
Un alt grup țintă pe care îl vizăm sunt 
părinții care doresc să afle mai multe 
despre ei și copii lor, cărora dorim să le 
oferim informații și suport de calitate.
Toate aceste gânduri și idei puse cap la 
cap au dus la ideea înființării unui 
Centru de Consiliere – proiect al 
Fundației Estuar. http://www.
centrudeconsiliere.ro/

Aestuarium

Aestuarium și-a propus să implice 
adulți cu probleme de sănătate mintală 
în procesul de creație și producție, 
astfel ca aceștia să aibă un loc de 
muncă stabil, fără să fie amenințați de 
concediere în cazul unei crize normale 
și frecvențe pentru boala psihică; să 
realizeze trecerea de la etapa de 
terapie ocupațională la integrare în 
muncă și în comunitate a beneficiarilor 
și să educe comunitatea privind boala 
psihică, conceptul de normalitate, 
integrarea persoanelor cu diverse 
probleme, în special cele mintale 
(temporare sau de durată). 

În cadrul atelierului, clienții pot 
beneficia de servicii personalizate de 
broderie și pot broda produse textile, 
de la tricouri, halate, șepci, până la 

lenjerii și cămăși.

Pe parcursul anului 2012, principala 
realizare în plan social a reprezentat-o 
angajarea, instruirea și menținerea, ca 
și operatori pe mașina computerizată 
de brodat, a 2 persoane cu boală 
psihică. De asemenea, angajații Firmei 
Sociale au participat la diverse 
expozitii și târguri cu vânzare, pentru a 
promova și a vinde produsele realizate 
în atelier.

Centrul de închiriere biciclete 

Estuar Bike este un centru de închi-
rieri de biciclete al Fundației Estuar 
finanțat de RIBW Olanda. Centrul oferă 
spre închiriere 15 biciclete de munte 
împreună cu accesorii pentru protecție 
și transportul bicicletelor.

Prin acest centru, Fundația Estuar își 
propune:

• să închirieze biciclete în București 
și în împrejurimile orașului

• să ofere sprijin beneficiarilor 
Fundației Estuar 

• să organizeze evenimente outdoor 
având bicicleta în prim plan și să 
promoveze acest sport ca și sport 
al sănătății mintale.
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Rezultate financiare 

Finanţatori ai Fundaţiei Estuar

Bugetul în 2012 (venituri, cheltuieli, sold)
Rezultatul net 2011
Venituri
Cheltuieli

Rezultatul net 2012
* cursul mediu BNR 2011

Cheltuieli în anul 2012
Administrative (chirie, utilități, etc)
Personal 
Proiecte (activități din proiecte)
Alte cheltuieli
* cursul mediu BNR 2011

Venituri în 2012
Sponsorizări
Împrumuturi nerambursabile (granturi)
Subvenții
Activități economice
Dobânzi
Diferențe de curs valutar
Alte venituri
* cursul mediu BNR 2011

Surse de finanţare în 2011
MMFPS prin Fondul Social European
Consiliul Local al Sectorului 6 
prin DGASPC Sector 6
Consiliul Local al Sectorului 4 
prin DGASPC Sector 4
MMFPS Subvenții L34/ 1998
Comisia Europeană prin Agenția pentru Educație, Cultură, 
Sport și Audiovizual, Belgia
Asociația „Beclean e.V’’, Germania
Alte surse: sponsorizări, donații contribuții
* cursul mediu BNR 2011

Valoare în ron
39072
6293721
6293721

39072
4.4560

Valoare în ron
157262
3605419
1620120
910920
4.4560

Valoare în ron
196934
5367626
186736
0
2032
2027
538366
4.4560

Valoare în ron
4730796
428226

102542

186736
23648

10026
811747
4.4560

Valoare în Euro*
9220
1412415
1412415

9220
 

Valoare în Euro*
41363
1004690
409590
194887

Valoare în Euro*
44195
1204584
41907
0
456
455
120818
 

Valoare în Euro*
1061669
96101

23012

41907
5307

2250
182169

• Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de 
Șanse

• Consiliul Local Sector 6 București prin 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6

• Consiliul Local sector 4 București prin 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 4

• Consiliul Local Sector 1 București prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 1

• Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale (ANPCDEFP)

• Comisia Europeană prin Agenția pentru 
Educație, Cultura, Sport și Audiovizual, 
Belgia

• Asociația „ Beclean e. V”, Germania
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Sponsori 
• Accesa
• Asociația Dorkas Aid
• Baumax Cluj
• Baumax Ploiești
• DB Schenker
• DHL International Romania Freight Division
• Direcția Silvică Giurgiu
• Euro Magic
• Fundația Calea Adevărului
• Fundația Creștină de Ajutorare
• Fundația Prețuiește Viața 
• Fundația Umanitară Rescue
• Organizația Creștină Ecce Homo

• Organizația Suedeză de Ajutor Umanitar 
Individual

• SC Bochemie România SRL
• SC Lacta SA 
• SC Nova Force SRL
• SC Panesim Giurgiu SRL
• MediaPro Studios
• SC Miatur SRL
• SC Missoft SRL
• SC Valina Prod Com SRL
• SC Kandia Dulce SA
• Societatea Română de Cruce Roșie, Filiala 

Sector 6

Prieteni și parteneri

• Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului București, sectorul 6

• Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului București, sectorul 4

• Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului București, sectorul 1

• Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Cluj

• Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului, Prahova

• Fundația Comber Ireland
• Fundația Motivation Romania
• Fondazione Internazionale Don Luigi Di 

Liegro Onlus, Roma, Italia
• Association for Mental Health, Patras, Grecia
• SC High Performance Team SRL
• Fundația Estuar Filiala Botoșani
• Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos – Institutul 

Național pentru Sănătate și Bunăstare, 
Finlanda

• Sozialpsychiatrisches Zentrum des 
PARITÄTISCHEN din Bayern, Germania

• Helsingin Klubitalot – Clubhouse-urile din 
Helsinki, Finlanda

• Institutul Teologic Adventist București
• AJOFM Prahova
• Camera de Comeț și Industrie Prahova 
• Comisia de Expertiză a persoanelor adulte 

cu handicap Prahova
• Consiliul Județean Giurgiu

• Primăria Giurgiu
• Edenred
• Imprimeria Arta Grafică
• Centrul de Sănătate Mintală
• Direcția de Asistență socială și Medicală 

Cluj-Napoca, Consiliul Local
• Facultatea de Sociologie și Asistență 

Socială, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj
• Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației, 
• Poliția Municipiului Cluj-Napoca
• Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Cluj-Napoca
• SC. IntegraHR SRL, Cluj-Napoca
• Căminul pentru Persoane Vârstnice Febe, 

Cluj-Napoca
• Camera de Comerț și Industrie Cluj
• Asociația AIESEC, Cluj-Napoca
• Asociația Center for Health Research, 

Cluj-Napoca
• Centrul de zi Sfânta Maria
• Fundația Umanitară Rescue
• Asociația Providența Cluj
• SC Oncos SA
• Beclean e.V. Ravensburg și Fundația Robert 

Bosh, Germania
• Institutul Teologic Adventist
• Facultatea de Sociologie și Asistență 

Socială din cadrul Universității București
• Hellmann Worlwide Logistics SRL 
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Estuarienii
• Enache Amedeea, Director Executiv
• Armean Mariana, Director de Program 
• Feleherț Derunian Geanina Ionela, Director 

Financiar
• Neagu Felicia Ioana, Director Financiar
• Matei Lucian, Director Generare Venituri
• Prodan Roxana, Director Generare Venituri 
• Olaru Monica, Manager de Proiect
• Grigore Aurelia, Expert Relații Publice 
• Koleci Florjan, Coordonator
• Gurău Cristina Maria, Consilier Juridic
• Clonaru Atena, Asistent Manager
• Crăciun Vasilică Gabriel, Specialist IT
• Duță Amalia, Expert Achiziții
• Gyore Elisabeta Maria, Expert Contabil
• Iacob Veronica Elena, Asistent Proiect
• Zisman Irina Alexandra, Asistent Proiect
• Lazăr Alexandra Ioana, Asistent Relații 

Publice
• Năstase Aurica, Menajeră
• Necatu Emanuel, Office Manager
• Olaroiu Alina Alexandra, Asistent Financiar
• Pleșcan Alexandra, Asistent Financiar
• Radu Ursa Victoria, Asistent de Proiect
• Slobozeanu Georgiana Andree, Expert 

Achiziții
• Mușat Nicoleta, Office Manger
• Fetecău Mihnea, Asistent Financiar

Centrul Social 1 București:
• Amza Diana, Coordonator Centru
• Ghenea Dan Nicolae,  Psihiatru
• Ilie Iliana,  Instructor
• Lazăr Vasilica Valentina, Asistent Social
• Pîrvu Daniel, Psiholog
• Șerban Iuliana Cristina, Terapeut 

Ocupațional
• Zinovei Iulian, Consilier Vocațional
• Berberi Amedeo, Consilier Juridic
• Emurla Leyla, Asistent Social
• Toma Silviu Victorian, Psiholog
• Sălculescu Elena, Consilier Juridic 

Centrul Social 6 București:
• Popescu Claudia Elena, Coordonator Centru
• Simion Ximena, Coordonator Proiect
• Ical Roxana Raluca, Consilier Vocațional
• Mulțescu Valentin, Consilier Vocațional
• Ilie Iliana, Instructor
• Neaga Liviu Adrian, Asistent Social 
• Pană Elena, Terapeut Ocupațional
• Constanciuc Bogdan, Terapeut Ocupațional
• Socol Adrian Florin, Psiholog
• Stetin Daniel Mihai, Loc de Muncă Protejat
• Trandafir Maria-Silvia, Psihiatru

• Alexandru Irina, Asistent de proiect
• Ghidiman Fănel, Lumânărar 

Centrul Social Ploiești:
• Popescu Cătălina Maria, Coordonator de 

Centru
• Smochina Cătălin Aurelian, Terapeut 

Ocupațional
• Stanică Gabriela, Consilier Vocațional
• Urzeală Liliana Gabriela, Psiholog
• Ghiță Mirela, Asistent de Proiect
• Ivan Viorica Cristina, Consilier Juridic
• Popa Victoria, Instructor
• Anghel Mariana, Psihiatru
• Decean-Iuonaș Diana Simona, Psihiatru 
• Mitrea Aura Georgiana, Asistent Social 

Centrul Social Cluj-Napoca:
• Chindriș Maria, Coordonator Centru
• Kulcsar Evelin Adel, Asistent Social
• Balasz Orsolya, Instructor
• Balint Emese, Terapeut Ocupațional
• Deac Camelia, Psihiatru
• Hînganu Monica, Consilier Juridic
• Lorincz Renata, Terapeut Ocupațional
• Mureșan Irina, Adelina Psiholog
• Simion Roxana Dumitrița, Asistent de Proiect
• Săvuțiu Ionela Iuliana, Consilier Vocațional
 
Centrul Social Giurgiu:
• Vlădoi Livia, Coordonator de Centru
• Brișca Moncea Petronela, Terapeut 

Ocupațional
• Șerban Cristina, Terapeut Ocupational
• Măcinic Daniela, Terapeut Ocupațional
• Năluca C-tin Cosmin, Psiholog
• Nenu Ioana, Instructor
• Oprea Lavinia Alina, Psihiatru
• Popescu Florina Claudia, Asistent Social
• Țîru Costel, Instructor
• Țîru Elena, Instructor
• Tuturescu Gabriela, Consilier Vocațional
• Vitan Gabriel ,Terapeut Ocupațional
 
Centrul Social Filiala Botoșani:
• Adina Pascal, Director Executiv
• Laura Dimitriu, Asistent Social
• Rodica Neculaesei, Asistent Social
• Oana Patache, Asistent Social
• Carmen Bivol, Psiholog
• Agnes Goz, Terapeut Ocupațional
• Bogdan Benta, Contabil
• Mirela Sutic Cimpoeșu, Psihiatru
• Loredana Palimaru, Consilier Vocațional



Voluntarii noștri

• Mihaela Adriana Sima
• Cristina Drăgan
• Alina Nicoleta Stanimir
• Maria Iosefina Dumitrescu
• Marius Bereanu
• Leontina Ana David
• Teodor Mihăilă
• Cristina Repanovici
• Liliana Gianina Niculae
• Brișcă Doinița 
• Ghiganac Iuliana Florentina
• Nanu Petronela
• Iodache Alina Alexandra
• Ciobanu Elena Mihaela 
• Cinieru Larisa Georgiana
• Becheru Lara Gabriela
• Craiciuc Simina Maria
• Zlate Adelina 
• Gaină Denisa Iuliana 
• Nenu Elena Alexandra 
• Enda Burns 
• Heather Colson Osborne 
• Coittin Mckntey
• Clare Brosnahan
• Mihalache V.George, 
• Lupu Simona - Alexandra    
• Cheie Lavinia
• Groza Laszlo-Karoly
• Petru Dana-Cristiana
• Chira Simona 
• Ungureanu Andreea Daniela
• Călugăru Iulia 
• Karacsony Marta 

Locuinţe Protejate Centrul Social 6:
• Horea Gabriela, Coordonator Proiect
• Mihai Gabriela, Asistent Social
• Crăciun Alina, Psiholog
• Oprea Lavinia, Psihiatru

Atelierul de Borderie:
• Munteanu Liliana, Operator broderie
• Vasilescu Denise, Operator broderie

Mulțumim voluntarilor noștri pentru implicarea, devotamentul și profesionalismul de care au dat 
dovadă în fiecare dintre proiectele la care au participat: 

• Les Alexandra 
• Rusu Sorina Viorina 
• Ilieș Maria-Cristina 
• Morari Mihaela 
• Mărginean Roxana Sandra 
• Sîndejudean Radu
• Szabados Andrea 
• Corneștean Silviu Ionel 
• Călin Ilișca- Mihaela 
• Dorneanu Georgiana 
• Collot Valerian
• Mancas Ariadna 
• Savu Georgeta
• Bereanu Marius
• Dragne Păunița
• Velescu Alina
• Mateescu Maria Claudia 
• Ical Valentina Irina
• Voicu Ionescu Adis Geanina
• Mihăilescu Monica Paula 
• Marin Adina
• Miron Diana
• Sbârcea Ramona
• Chitic Adonia Sînziana
• Bortiș Emanuela Liliana
• Cristescu Dan Stean
• Mihalache George
• Lupu Simona Alexandra
• Bereanu Nicoleta
• Stoian Alexandra Mihaela 
• Samoilă Florentina 
• Gabor Cătălin
• Ardelean Aurora



Ne puteţi găsi la:

Biroul administrativ
Str. Ion Creangă, nr. 6C, bl. 87,
Sc. 1, ap. 1, sector 5,
București, cod: 050864
Țel.: 031/41.71.888 (între orele 09.00 - 17.00)
Fax: 031/41.71.890 (între orele 09.00 - 17.00)
E-mai: office@estuar.org

Centrul Social Sector 1 București
Calea Dorobanți, nr. 187, sector 1
București, cod: 010588
Tel. /Fax: 021/230.05.57 
(între orele 08.30 - 16.30)
Mobil: 0758.119.312
E-mail: office.cs1@estuar.org

Centrul Social Sector 6 București
Str. Lt. Gh. Negel, nr. 1-3, sector 6
București, cod: 060131
Tel. /Fax: 021/411.08.85 
(între orele 08.30 - 16.30)
Mobil: 0753.088.677 (între orele 08.30 - 16.30)
E-mail: office.cs6@estuar.org

Locuinţe Protejate
Tel.: 0753.088.678 (între orele 08.30 - 16.30)
E-mail: office.lp@estuar.org

Centrul Social Cluj
Str. Gorunului nr. 21, etaj. 2
Cluj-Napoca, cod: 400187
Tel. /Fax: 0364/10.10.97 
(între orele 08.30 - 16.30)
Mobil: 0753.088.673 (între orele 08.30 - 16.30)
E-mail: office.cluj@estuar.org

Centrul Social Ploiești
Str. Iuliu Maniu, nr. 26 A
Ploiești, cod: 100143
Tel. /Fax: 0344 143298 
(între orele 08.30 - 16.30)
Mobil: 0753.088.671 
(între orele 08.30 - 16.30)
E-mail: office.ploiesti@estuar.org/ 
estuar@upcnet.ro

Adresa de contact Ateliere:
Str. Ștrandului, nr. 3
Ploiești, cod: 100189
Tel.: 0244 596641

Centrul Social Giurgiu
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 83
Giurgiu, jud. Giurgiu
Cod: 080192
Mobil: 0758.119.322 
(între orele 08.30 - 16.30)
E-mail: office.giurgiu@estuar.org

Fundaţia Estuar – Filiala Botoșani
Str. Furtuna, nr. 2
Botoșani, cod: 710329
Tel. /Fax: 0231-530.254
Mobil: 0753.088.674
E-mail: estuarbotosani@gmail.com


