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Cuprins
20 de ani de excelență în sănătate mintală
Despre noi
Gala Gesturilor de Suflet în Sănătate Mintală 2013 și
Conferința Europeană –“De la stigma la incluziune –
factori de progress în sănătate mintală”
Centre Sociale, Locuințe Protejate și Consiliere la Domiciliu
Proiectele Estuar
Activităţi generatoarede venituri
Rezultate financiare
Finanțatori
Prieteni și parteneri
Estuarieni: Angajați și voluntarii
Unde ne puteți găsi

În 2013, Fundaţia Estuar
a sărbătorit
20 ani de profesionalism, pasiune
și muncă în echipă, dedicaţi
adulţilor cu probleme de sănătate mintală din România
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Estuar:
20 de ani de
activitate în
sănătatea mintală
Carte de vizită

Estuar a fost un proiect ambițios în
1993, atunci când serviciile sociale
erau greu înțelese, iar cele pentru
persoanele cu probleme de sănătate
mintală nici măcar nu existau. Fundația
Estuar a fost prima alternativă
comunitară pentru persoanele cu
probleme de sănătate mintală, care
erau vulnerabile și marginalizate în
acea perioadă, în afara serviciilor
medicale psihiatrice. De asemenea, a
fost prima organizație
nonguvernamentală care și-a început
activitatea prin intermediul Locuințelor
Protejate pentru adulții cu probleme de
sănătate mintală.
Echipa Estuar militează împotriva
stigmatizării adulților cu probleme de
sănătate mintală, pentru incluziune,
deschidere și desființarea
prejudecăților existente față de acest
grup.
Ca prima organizație non-profit de
mare impact în domeniul sănătății
mintale din România, Fundația Estuar
oferă din 1993, atât prin viziune cât și
prin servicii, o abordare inovativă în
sprijinirea adulților cu probleme de
sănătate mintală.
Ca viziune, trebuie menționat accentul
pus pe oferirea de alternative sociale
pentru integrarea beneficiarilor
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organizației în comunitate, susținută
sistematic și prin intermediul
activităților de lobby și de advocacy.
Ca servicii, amintim modelul integral
de suport care se regăsește atât în
serviciul de Locuințe Protejate, cât și în
cel al Centrelor Sociale cu program de
zi – consiliere psihiatrică și juridică;
activități educative, recreative și
terapeutice, precum și asistarea
beneficiarilor către forme organizate
de auto-reprezentare; Estuar a creat
prima rețea de centre sociale în
sănătate mintală. De asemenea,
organizația a fost cea care a
implementat modelul comitetelor de
inițiative la nivel național. Exp. grupuri
de oameni care lucrează împreună și
reprezintă autoritățile locale:
autoritatea națională pentru
persoanele cu handicap, departamentul
serviciilor sociale locale, universități,
organizații nonguvernamentale, presă,
poliție, beneficiari și voluntari.
Estuarul este unul dintre inițiatorii și
fondatorii Consililului Național al
Dizabilității, organizație umbrelă
pentru ONG-urile din domeniu.
Totodată, este una dintre puținele
organizații care are un plan de
dezvoltare organizațional, un număr
mare de angajați cu normă întreagă și
parțial, locuri de muncă protejate

pentru adulții cu probleme de sănătate
mintală. Estuarul este prima
organizație care a implementat
întâlnirile de tip spațiu deschis, un
eveniment cu un maxim de participare
și implicare, având soluții ce pot fi
aplicate de a doua zi.
Organizația oferă date calitative
instituțiilor statului interesate de
cercetarea fenomenului sănătății
mintale (ex.raportare către ANPH) și
sprijină eforturile studenților și
profesioniștilor interesați să
investigheze mai profund problematica
integrării adulților cu probleme de
sănătate mintală. În paralel, încearcă
să-și dezvolte serviciile printr-o
relaționare mai bună între beneficiarii
săi și agențiile guvernamentale, alte
organizații și potențiali angajatori.
Fundația Estuar este recunoscută
pentru maniera deschisă prin care își
diseminează informațiile, expertiza și
bunele practici. Metodele sunt variate:
comitete de inițiative, parteneriate
naționale și internaționale pe Proiecte
comune, instruiri adresate
profesioniștilor din domeniu, participări
la consultații pe marginea elaborării de
Proiecte legislative privind sectorul
sănătății mintale, materiale de
promovare specializate pe grupurile
țintă.
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adulți
cu probleme de
sănătate mintală

Despre noi
Fundația Estuar a fost fondată în septembrie 1993 de către Asociația Penumbra
din Scoția și Liga Română de Sănătate Mintală și este prima organizație din
România, care a creat pentru adulţii 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.

adulți cu
probleme temporare
de adaptare și
comunicare

Prin intermediul rețelei noastre naționale de centre sociale din București
(sectorul 1 și 6), Giurgiu, Ploiești, Cluj, oferim servicii în sănătate mintală.

Consiliul director:

•

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 faţă de persoanele cu
nevoi speciale;

•
•
•
•
•

Respect pentru individualitatea și
demnitatea beneficiarilor;
Garantarea dreptului la intimitate.
Promovarea șanselor egale pentru
toți membrii comunității;
Cultivarea competenţei și
profesionalismului în cadrul
serviciilor oferite;
Cultivarea spiritului de echipă și a
abordării interdisciplinare;

Misiunea noastră este de a oferi opțiuni sociale și alternative
adulților cu probleme de sănătate mintală, pentru reintegrarea lor în
comunitatea românească.
4

specialiști în
sănătate mintală

De 20 ani suntem activi în domeniul sănătății mintale
și oferim beneficiarilor noștri:

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

•

reprezentanți ai
autorităților locale
și centrale și
membri ai
comunitățiilor

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, şcoala
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 creativterapeutice)

•

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 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 acestui program oferim
servicii de consiliere psihologică,
psihiatrică, socială.

•

Advocacy și lobby, prin apartenența la
federații de protecție a drepturilor
oamenilor și inițiative strategice.
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Realizările
Fundației Estuar
în 2013

•

•

•

•

•

•

•

Fundația Estuar a oferit servicii sociale
pentru 515 beneficiari direcți;
Organizația a coordonat evenimente cu
sprijinul beneficiarilor de tipul: expoziții
(ONG Fest, Targul Petrom, etc.), teatru
(Festivalul de Teatru Forum), ateliere
lucrative la diverse companii;
Fundația Estuar a organizat evenimente
de Mediere a Muncii și Burse de locuri
de muncă pentru persoane cu
dizabilități;
Fundația Estuar a informat peste 2000
de reprezentanți ai autorităților publice
locale, societății civile și membri ai
comunității cu privire la problemele de
sănătate mintală;
Programul de formare și calificare
pentru ocupația de “Operator
introducere validare și prelucrare date”
a fost implementat în cele 5 centre

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
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sociale din Bucuresti, Cluj, Ploiești și
Giurgiu;
2 cursuri de instruire în cadrul
atelierului de lumânări și unul în cadrul
atelierului de broderie;
43 de voluntari s-au implicat activ în
proiectele organizației;
5 centre sociale active, deschise
persoanelor cu probleme de sănătate
mintală în București: CS 1 și CS 6 și în
țară: CS Cluj, CS Ploiești și CS Giurgiu;
Peste 20 workshop-uri dedicate
sanătății mintale susținute de
specialiștii Fundației Estuar;
Centrul Social de la Cluj a fost vizitat de
grupe de studenți și de profesioniști din
New Jersey, SUA; Freiburg, Germania
Rutgers, the State University of New
Jersey School of Social Work;
1 vizită de monitorizare și schimb de
experiență pentru 4 specialiști din
domeniul sănătății mintale din Olanda
și un specialist de la Samu Social;
Fundația a organizat expoziții și
evenimente stradale, unde au fost
promovate și vândute produse realizate
de beneficiari;
Peste 10 emisiuni TV cu teme de
specialitate în sănătate mintală la care
au participat specialiști și beneficiari ai
Fundației Estuar;
6 emisiuni radio, în cadrul cărora a fost
promovată sănătatea mintală și
serviciile de sănătate mintală oferite de
Fundația Estuar;
Peste 30 de participări la conferințe,
seminarii și instruiri;
1 raport de cercetare psihologică
longitudinală privind calitatea vieții,
simptomatologia, funcționarea globală
și abilitățile de viață independentă a
persoanelor adulte cu probleme de
sănătate mintală, în contextul
frecventării serviciilor sociale
specializate oferite de organizație;
În anul 2013, Fundația Estuar a împlinit

20 de ani de la înființare. Cu această
ocazie s-au organizat mai multe
evenimente, care au omagiat cei 20 de
ani de activitate în domeniul sănătății
mintale, iar luna octombrie, în
organizație, a fost declarată: “Luna
Sănătății Mintale”.

•

Cele mai importante evenimente ale
anului 2013 au fost:
•

•

•
•

•

•

Un eveniment aparte a fost „Săptămâna
de Conştientizare a Creierului” (Brain
Awareness Week), în cadrul căruia
psihologii din centrele sociale din
București: CS1 și CS6, Cluj și Giurgiu au
susținut 11 ateliere (workshop-uri) în
Licee, în Centrele Sociale și în Centru de
consiliere;
Alte evenimente importante în care
s-au desfașurat ateliere și dezbateri au
fost: Săptămâna voluntariatului, Ziua
Internaţională a Persoanelor cu
Handicap;
Instruirea anuală a personalului, care a
avut loc la Mamaia;
Printre proiectele desfășurate și
finalizate, în anul 2013, enumerăm:
Proiectul Grundtvig – Lifelong Learning
Programme Promoting Adult Education
in Mental Health, Proiectul FSE Rețea
de centre complexe de incluziune
socială, ID 63660 și Subvenții 2013;
Pe 13 septembrie s-a sărbătorit
aniversarea a 20 de ani activitate în
sănătate mintală, prin „Ziua Porților
Deschise” în Centrele Sociale ale
Fundației Estuar din București: sectorul
1 și sectorul 6, precum și în centrele din
Ploiești și Cluj, unde cei care au dorit să
cunoască povestea fundației s-au
bucurat de interacțiunea cu oameni
frumoși, într-un mediu plăcut;
Flashmobul sănătăţii mintale a fost
organizat chiar de ziua sănătății mintale
- 10 octombrie, s-a desfășurat paralel în

•

•

București și Cluj-Napoca și au participat
peste 140 de persoane;
Pe 21 octombrie, Fundaţia Estuar
împreună cu Mental Health Europe, din
Belgia și cu Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 6, a pregătit seminarul
“Susținerea schimbării în România - de
la instituționalizare la servicii de
integrare în comunitate, pentru
persoanele cu probleme de sănătate
mintală”;
Gala Gesturilor de Suflet în Sănătate
Mintală, în data de 22 octombrie, unde
au fost premiate pentru a VIII-a oară,
personalități care de-a lungul timpului
și-au adus contribuția în dezvoltarea
sănătății mintale în România și în
Europa. Evenimentul s-a desfășurat în
parteneriat cu DGASPC sector 6 și a fost
găzduit de Dr. Cristian Andrei,
Președintele Fundației Estuar;
Conferinţa europeană “De la stigma la
Incluziune- factori de progres în
sănătate mintală”, organizată de
Fundația Estuar în parteneriat cu
DGASPC sector 6, cu sprijinul Mental
Health Europe, a fost momentul de
importanță europeană care a închis
luna sănătății mintale.
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Gala Gesturilor de
Suflet în Sănătate
Mintală și Conferința
Europeană –

“De la stigma la incluziune – factori de progres
în sănătate mintală”

Gala Gesturilor de Suflet în sănătate
mintală este un eveniment cu tradiție,
organizat de Fundația Estuar în
parteneriat cu DGASPC sector 6, unde
sunt premiate toate gesturile de suflet
făcute pentru sănătatea mintală din
România.
În 2013, Gala Sănătății Mintale a ajuns
la cea de-a VIII-a ediție și a avut ca
scop celebrarea celor 20 ani de
activitate în domeniul sănătății mintale
ai Fundației Estuar și recompensarea
celor care și-au adus contribuția în
dezvoltarea sănătății mintale din
România. Premiile anului 2013 au fost
acordate persoanelor publice,
speciliștilor, angajatorilor și
voluntarilor, care în perioada 19932012 și-au ajutat semenii și au
participat la optimizarea 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.
Gala Gesturilor de Suflet, din 22
octombrie 2013, a făcut parte dintr-o
serie de evenimente dedicate sănătăţii
mintale, şi anume: Flash Mob-ul
Sănătăţii Mintale, din 10 octombrie
2013, seminarul: “Susținerea schimbării
în România - de la instituționalizare la
servicii de integrare în comunitate,
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pentru persoanele cu probleme de
sănătate mintală”, din 21 octombrie,
Conferința Europeană “De la stigma la
incluziune - factori de progres în
domeniul sănătății mintale” din 23-24
octombrie 2013, marcând astfel 20 de
ani de activitate în domeniul sănătății
mintale a Fundației Estuar.
Conferinta a oferit prilejul, unui număr
de peste 190 de participanți (specialiști
din domeniul sănătății mintale,
asistenței și serviciilor sociale,
decidenți politici, beneficiari direcți de
servicii sociale de sănătate mintală,
jurnaliști etc), din peste 20 de țări
europene, pentru dezbateri interactive
asupra unor teme precum: Procesul de
dezinstituționalizare în Europa, Rolul
mass-media în influențarea atitudinii
opiniei publice cu privire la sănătatea
mintală, Sănătatea mintală și locurile
de muncă: provocări și oportunități,
Familia și rolul său în societatea
modernă, DSM 5 (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders),
Sănătatea mintală în mediul virtual. De
asemenea, în cadrul conferinței, Mental
Health Europe a lansat manifestul
privind DSM-5 „Dincolo de paradigma
bio-medicală”.
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Centre Sociale, Locuințe Protejate
și Consiliere la Domiciliu
Prin intermediul centrelor noastre
sociale, locuințelor protejate, 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 2013 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,
Psihoeducaţie, 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).
“Am început colaborarea cu Centrul de
zi „Un pas împreună” ca voluntar, în
luna ianuarie 2013 și era prima dată
când interacţionam îndeaproape cu
adulţi cu probleme de sănătate
mintală.Îmi amintesc că am întrebat-o
pe Diana, coordonatorul de activităţi şi
de voluntari, de ce ar trebui să ţin cont
în interacţiunea cu beneficiarii
centrului. Răspunsul ei a fost: „Să te
comporţi cu ei ca şi cum ar fi oameni
normali, să nu se simtă judecaţi”.
Acum, ca asistent social în cadrul
acestui centru, e interesant să descopăr
familiile beneficiarilor cu dificultăţile şi
resursele lor, care sunt un model de
putere interioară pentru mine, de
răbdare, de înţelegere, de a le râmâne
alături cu afecţiune, în manifestările
bolii lor, uneori, dificil de gestionat.”
Asistent social Un Pas Împreună
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Lunar, este scrisă și publicată revista
Fereastra, realizată exclusiv de
beneficiarii Centrului de Zi și
coordonată de un beneficiar angajat de
DGASPC Sector 1, București. Unul dintre
cele mai importante ateliere ale
centrului este cel de decorațiuni.
Activitățile importante și proiectele
realizate pe parcursul anului trecut de
specialiștii Centrului au fost: finalizarea
cercetării psihologice longitudinal,
precum și a proiectului FSE Rețea de
centre complexe de incluziune socială,
realizarea și desfașurarea unor ateliere
de gestionare a problemelor de
sănătate mintală pentru beneficiari,
aparținători și voluntari, în cadrul
proiectului Grundtvig, Lifelong
Learning Programme, Promoting Adult
Education in Mental Health, Proiectul
FSE Rețea de centre complexe de
incluziune socială, ID 63660, și
Subvenții 2013.
De asemenea echipa a participat la
conferințe, evenimente, workshopuri și
emisiuni dedicate sănătății mintale.
“Activitatea din cadrul Fundației Estuar
se desfășoară într-un cadru profesionist
și totodată motivat de dorință,
speranță, pregatire. Lucrul cu oamenii
este asemanător cu plantarea unor
semințe, este important să cunoști
soiul lor pentru a le sădi corect.”
Voluntar Un Pas Împreună
Centrul Social Sectorul 6, București
Pe parcursul anului 2013, au trecut
pragul Centrului Social din Sector 6,
București, 200 de beneficiari. Aceștia au

participat la activități de suport consiliere, recreative, terapeutice sau
lucrative.
“Estuarul este viața mea!!! Iubesc totul
aici. Îmi iubesc colegii și ei mă iubesc
pe mine, îmi iubesc și îmi respect șefii,
iubesc toate activitățile în care sunt
implicat cu tot sufletul. Există în viața
fiecărui om un moment când toate în
viața lui prind contur și înțeles. Pentru
mine, ESTUARUL dă un sens vieții mele
și îmi voi dedica toată energia pentru a
mă integra cât mai mult în activitățile
lui.”
L. C. – beneficiar
Activitățile centrului s-au axat pe 2
ateliere și un curs de operator date,
unde au fost instruiți 30 beneficiari,
dintre care 6 beneficiari au finalizat
cursul de instruire la atelierul de
lumânări, 5 beneficiari au finalizat
cursul de instruire la atelierul de
broderie, iar 19 beneficiari au finalizat
cursul de instruire: “Operator
introducere de validare și prelucrare
date”.În cadrul atelierelor, beneficiarii
creează produse pentru diferite
expoziții, evenimente, târguri, care fac
parte integrantă din economia socială
a Fundației.
Evenimentele organizate au oferit
beneficiarilor posibilitatea de a
prezenta produsele realizate în cadrul
atelierelor ocupaționale, dar și de a
prezenta momente artistice precum
spectacole de teatru, cor de colinde și
întreceri sportive. De asemenea, 21 de
studenți au început activitatea de
practică pentru semestrul I din anul
universitar 2013-2014.
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Au fost organizate 2 Burse de locuri de
Muncă pentru persoane cu dizabilități,
în urma cărora 16 beneficiari din
Centrul Social Sector 6 au fost angajați.
Pe parcursul anului 2013, activitățiile
recreative și de socializare s-au
defășurat outdoor, în excursii (la Poiana
Stânii, Babele și Cruce), picnicuri, ieșire
la restaurant, vizite la diferite obiective
și activități sportive. Lunar a fost
publicată revista Estuarul, ce a fost
distribuită beneficiarilor Centrului
Social Sector 6 și Sectorul 1, spitalului
de psihiatrie “Al. Obregia”, DGASPC S6,
precum și medicilor psihiatrii și altor
ONG-uri din București și țară. În luna
septembrie, cu ocazia împlinirii a 20 de
ani de activitate în domeniul sănătății
mintale a Fundației Estuar, a fost
realizat un număr aniversar al revistei
Estuarul: “Antologia revistelor Estuarul”.

Au fost încheiate importante
parteneriate și colaborări cu instituții
precum Școala 97, București, pentru
organizarea de ateliere de lucru
susținute de specialiștii centrului în
cadrul evenimentului internațional
Brain Awareness Week/Săptămâna de
Conștientizare a Creierului (BAW),
Institutul Teologic Adventist, din cadrul
căruia 6 stundeți și-au realizat practica
de specialitate în Centrul Social Sector
6, Facultatea de Asistență Socială, de
unde 3 studenți și-au încheiat
activitatea de practică, iar 9 studenți au
început practica, Universitatea
București, de la care au venit în
practică 12 masteranzi.
Centrul Social 6 s-a bucurat, în 2013,
de vizita a mai multor specialiști în
sănătate mintală din Olanda, Belgia,
Republica Moldova și organizația Samu
Social.
„Pentru mine, voluntariatul la Estuar,
este și a fost o etapă esențială în
dezvoltarea mea profesională ca
psiholog. La Estuar, am avut
posibilitatea să învăț cum să lucrez cu
grupuri și oportunitatea să văd
adevăratul potențial al unor persoane
care, din păcate, sunt deseori
stigmatizate de societate înainte să fie
cunoscute cu adevărat. M-a ajutat mult
profesional posibilitatea de a-mi
asuma responsabilități și faptul că am
simțit că într-adevăr contează ceea ce
fac aici pentru oamenii cu care lucrez.”
Diana Cosma - voluntar
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Centrul Social Cluj
În anul 2013, 79 de adulţi cu probleme
de sănătate mintală şi aparţinătorii
acestora au putut accesa, la Centrul
Social Cluj, diferite tipuri de consiliere
(psihologic, psihiatric, juridic, social),
sprijin pentru (re)integrarea lor în
comunitate, terapie ocupaţională,
servicii de informare şi de prevenţie şi
educare în domeniul sănătăţii mintale,
mediere socială, socializare şi
petrecerea timpului liber.
Anul 2013, în Centrul Social Cluj a fost
anul campaniilor de informare şi
dezvoltarea reţelei fundaţiei în Cluj.
Multe activităţi s-au centrat pe
creşterea vizibilităţii centrului şi pe
evidenţierea capacităţii beneficiarilor
din Centrul Social Cluj. Pe parcursul
anului s-au primit vizitele unor grupe
de studenți şi profesionişti din ClujNapoca şi din alte ţări (New Jersey,
SUA; Freiburg, Germania); echipa din
Centrul Social Cluj a vizitat multe
locuri (instituţii, organizaţii, ONG-uri,
firme) cu scopul de a împărtăşi
importanţa domeniului sănătăţii
mintale; au avut loc o serie de expoziţii
(Iulius Mall Shopping Center, Baumax,
Evozon Sistem, Bombardier România,
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”,
Parcul Central „Simion Bărnuţiu” din
Cluj-Napoca, Exl Service, Accesa, Arobs,
Raiffeisen Bank, Genpact Cluj) şi a
participat la multe evenimente
(Săptămâna voluntariatului, Ziua
Internaţională a Persoanelor cu
Handicap, conferinţe, dezbateri), pentru
a fi cât mai prezentă în comunitatea
clujeană.

„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 iți
dă multă satisfacție însă și o mare
responsabilitate.”
Echipa Centrul Social Cluj
De asemenea, în 2013, s-a sărbătorit
împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea
Fundaţiei Estuar, prin „Ziua porţilor
deschise”. Cu ocazia Zilei Mondiale a
Sănătăţii Mintale, echipa Centrului
Estuar Cluj a organizat, la Monumentul
Memorandiştilor din Cluj Napoca, un
flashmob, pentru promovarea sănătăţii
mintale. La acest eveniment au luat
parte beneficiari, voluntari, personal
angajat, colaboratori, elevi ai Colegiului
Tehnic Anghel Saligny. Evenimentul s-a
desfăşurat simultan în Bucureşti şi în
Cluj Napoca.Un eveniment aparte a
fost Brain Awareness Week/Săptămâna
de Conştientizare a Creierului (BAW),
unde psihiatrul şi voluntarul-psiholog
din Fundaţia Estuar Centrul Social Cluj
au susţinut o prelegere.
Anul s-a încheiat cu „Ziua
Internaţională a Persoanelor cu
Dizabilităţi”, unde beneficiarii au
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prezentat o piesă de teatru compusă de
ei: „Dăruind primim” şi au susţinut un
recital de cântec şi poezie. Înainte de
sărbătorile de iarnă beneficiarii au
mers cu colindatul la Centrul de
Îngrijire și Asistenţă pentru Vârstnici,
Căminul pentru Vârstnici FEBE, Spitalul
Clinic Judeţean de Adulţi - Secţia
Psihiatrie pentru Ergoterapie, Spitalul
Clinic Judeţean - Secţia Clinică de
Psihiatrie acuţi II, Centrul de Sănătate
Mintală, DGASPC, Consiliul Judeţean
Cluj, Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă Socială, Universitatea
Babeş-Bolyai Cluj.

„Estuarul pentru mine înseamnă și a
însemnat mult. Am 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 democrație.”
Felician - beneficiar Centrul Social Cluj

Centrul Social Ploiești
Centrul Social Ploiești răspunde
nevoilor adulţilor cu probleme de
sănătate mintală din municipiul
Ploieşti, în special, dar şi celor din
judeţul Prahova, în general. Prin
serviciile oferite în cadrul centrului a
crescut gradul de decizie personală a
beneficiarilor. Activităţile din cadrul
acestuia se diversifică mereu şi datorită
iniţiativei beneficiarilor şi a implicării
lor active, se desfăşoară o gamă variată
de activităţi, o mare parte dintre ele
fiind propuse de către beneficiari,
dintre care enumerăm 4 activități noi,
propuse de către adulții cu probleme
de sănătate mintală care frecventează
centrul de zi.
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„Eu am reușit să evoluez foarte mult, cu
ajutorul activităților care-mi fac
plăcere și prin oamenii pe care i-am
întâlnit la Estuar, prin lucrul cu mine.
Deși sunt bolnavă, nimic nu mă
impiedică să fiu ceea ce sunt și să
împărtășesc altora gândurile mele
pozitive. Am evoluat de la o săptămână
la alta și știu că se poate să progresez
din ce în ce mai mult. Odată cu boala
eu trebuie să mă maturizez. E
momentul. Asta nu poate decât să mă
călească pentru viitoarele lecții ale
vieții.”
Iuliana-beneficiar
Anul trecut, 86 de beneficiari (dintre
care 24 sunt beneficiari noi) au primit
serviciile furnizate de specialiștii din
centrul social și au beneficiat de
ajutorul a 5 voluntari.
În anul 2013, au avut loc 220 de
activități terapeutice, 3 expoziții cu
produse realizate de către beneficiarii
Centrului Social Ploiești, în atelierele
centrului, 2 acțiuni împreună cu
bauMaxx S.A. (“Omul nu are limite.
Arata ce poti!”, “Colinde de Craciun”), 5
campanii stradale de promovare și
conștientizare, în care au fost împărțite
membrilor comunității materiale
informative despre proiecte și
activitatea Fundației Estuar, un curs de
calificare pentru ocupația ”Competențe
comune operator introducere validare
și prelucrare date”, organizat pentru 15
beneficiari. De asemenea, în Centrul
Social Ploiești s-au oferit servicii
directe pentru 86 de adulți cu
probleme de sănătate mintală, 98

aparținători, pentru mai mult de 500 de
reprezentanți ai Autorităților Publice
Locale, Societății Civile și membri ai
comunității.Proiectele implementate în
2013 au fost: “Reţea de Centre
Complexe de Incluziune Socială” și
“Subvențiile Statului”.
Centrul Social Giurgiu
Pe parcursul anului 2013, centrul a
oferit servicii de consiliere psihologică,
psihiatrică, juridică, socială și terapie
ocupațională, pentru 73 de persoane cu
probleme de sănătate mintală, pentru
ca acestea să fie mai bine pregatite, să
poată avea acces pe piața muncii, să se
poată angaja sau să își poată menține
locurile de muncă.
Pe parcursul anului trecut, în urma
colsilierii realizate la centrul de zi, 9
beneficiari au fost angajați.
„Fundația Estuar este pentru mine un
loc în care nu mă mai simt singur. Aici
am întâlnit oameni cărora le pasă
dezinteresat de ceilalți. Vin aici pentru
că simt nevoia să fac parte dintr-un
grup.”
R. O. – beneficiar Centru Social Giurgiu
Cei care au accesat serviciile centrului
au participat și la activități terapeutice
de grup (grup de comunicare, grup de
dezvoltare personală, meloterapie,
terapie prin pictură, grup de teatru,
grup de instruire calculator, grup de
terapie ocupațională, activități sportive,
recreative gospodărești și de
socializare), dar și la ateliere lucrative.
Activitățile importante realizate pe
15
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parcursul anului trecut de specialiștii
Centrului Social Giurgiu au fost:
workshopul Bolile Psihice –
disfuncționalități ale creierului sau
probleme de adaptare, susținut de
echipa Centrului Scocial Giurgiu, la
Liceul Nicolae Cartojan din Giurgiu, în
luna martie 2013, cu ocazia Brain
Awareness Week; bursa locurilor de
muncă pentru persoane cu probleme
de sănătate mintală organizată în
colaborare cu AJOFM Giurgiu;
conferința de presă - final proiect
63660; participarea la seminarul de
responsabilitate socială –la Asociația
Culturală pentru Copii și Tineret
„MILLENIUM ART”; participarea la masa
rotundă cu tema „Mecanisme de
consultare cu autoritățile publice

locale”; participarea la masa rotundă
cu tema „ HIV/SIDA o problemă a
comunității” organizată de Asociația
„LICURICI”. De asemena, lunar, Centrul
Social Giurgiu, a susținut campanii de
promovare și conștientizare, în
comunitate, despre sănătatea mintală.
Evenimentele au fost stradale sau sub
vizite la cabinetele de medicină
individuală și de familie, instituții
publice, ex. DAS, AJOFM, DGASPC, Casa
de pensii, Agenția de prestații sociale,
policlinici, firme.
„Pentru mine Estuarul este un loc unde
îmi fac prieteni, socializez și pot
împărtăși atât tristețile, cât și bucuriile
mele. În plan sufletesc simt că aici
mi-am făcut prieteni față de care
vorbesc deschis, care mă ascultă
indiferent de starea pe care o transmit.
Prin activitățile pe care le desfășor în
cadrul acestui centru simt că îmi ocup
timpul într-un mod plăcut, uitând astfel
pentru o vreme de problemele mele de
sănătate. Instructorii îmi sunt de mare
ajutor în a-mi descoperi abilitățile de
muncă (tâmplărie, artizanat), iar în
cadrul grupului de „Job club”, angajații
Estuarului încearcă să mă ajute să îmi
găsesc un loc de muncă potrivit
pregătirii mele. Astfel, am învățat cum
să îmi fac un CV și cum să mă prezint la
un interviu. „
R.M. – beneficiar Centru Social Giurgiu
Printre proiectele desfășurate și
finalizate, în anul 2013, în cadrul
centrului, enumerăm: Proiectul FSE
Rețea de centre complexe de
incluziune socială, ID 63660, și
Subvenții 2013.
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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.
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 2013 beneficiarii locuințelor
protejate au participat la activități
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.
În anul 2013 Serviciul Locuințe
Protejate a fost vizitat de o echipă
multidisciplinară a Organizației
Suedeze de Ajutor Individual și de 3
medici psihiatri din Franța, care au
discutat cu locatarii și au fost interesați
de metodologia serviciului și de
rezutatele obținute în vederea
implementării unui serviciu
asemenator în țara de origine.
Pe parcursului anului, 5 locatari au
obținut un loc de muncă. În prezent, cei

9 locatari reușesc să aibă un grad de
autonomie ridicată, iar calitatea vieții
acestora s-a îmbunătățit semnificativ.
Programul de Consiliere la Domiciliu
O echipă mobilă formată dintr-un
asistent social, un psiholog și un
psihiatru se deplasează la domiciliul
beneficiarilor și oferă servicii de
consiliere psihologică, socială și
psihiatrică în vederea recuperării și
reabilitării, activități de consiliere și
suport emoțional a beneficiarulor și a
membrilor familiilor acestora, pentru
dezvoltarea abilitaților de comunicare
ale beneficiarilor.
În 2013, specialiștii Estuar au consiliat
196 de adulți cu probleme de sănătate
mintală și 137 de aparținători, dintre
care 53 au necesitat o intervenție de
durată, devenind cazuri stabile, iar 2
beneficiari au participat la programul
de formare de operator introducere,
validare și prelucrare date.
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.
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Proiectele
Fundației Estuar
Servicii integrate de dezvoltare
profesională pentru adulţii cu
probleme de sănătate mintală –
ID 64373
Proiectul “Servicii integrate de
dezvoltare profesională pentru adulții
cu probleme de sănătate mintală” este
realizat în parteneriat cu Direcția
Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 6 și
promoveză incluziunea socială și
accesul pe piața muncii a adulților cu
probleme de sănătate mintală. Pe
parcursul anului 2013 aceștia au
beneficiat de servicii specializate de
consiliere, formare profesională și
calificare, pentru a obține un loc de
muncă.

Dreptul la șanse egale
Proiectul “Dreptul la șanse egale” a fost
realizat în parteneriat cu Direcția de
Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 6, București și a avut ca obiectiv
dezvoltarea unui serviciu comunitar
complex de integrare a adulților cu
probleme de sănătate mintală în
comunitate, centrat pe nevoile acestora.
Prin activitățile acestui proiect s-au
vizat dezvoltarea serviciilor de îngrijire
comunitare complexe în favoarea
includerii sociale a adulților cu
probleme de sănătate mintală și în
favoarea reducerii spitalizării
psihiatrice pe termen lung.
De asemenea, s-a dezvoltat
parteneriatul și cooperarea cu
instituțiile neguvernamentale și cu
ceilalți actori sociali pentru dezvoltarea
unei structuri comunitare de servicii de
îngrijire pentru adulții cu probleme de
sănătate mintală, bazat pe un model de
bună practică acceptat la nivel
european. Rezultatele au fost: asistență
socială comunitară complexă adaptată;
abilitarea pentru susținerea unei vieți
independente în cadrul comunității,
crearea de locuri de muncă protejate;
crearea unor echipe multidisciplinare
care au intervenit în managementul de
caz al fiecărui beneficiar; limitarea
tendinței pentru spitalizarea
îndelungată din motive sociale.

Subvenții 2013
Subvențiile prin legea 34/1998 au fost
acordate de către Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și
18

Persoanelor Vârstnice organizațiilor
neguvernamentale, care oferă servicii
de asistență socială pentru persoane,
care din cauza unor motive de natura
economică, fizică, psihică sau socială,
nu au avut posibilitatea să își asigure
nevoile sociale, să își dezvolte propriile
capacități și competențe pentru a se
integra social. În cadrul proiectului au
fost asistate 144 de persoane cu
probleme de sănătate mintală,
beneficiari ai Fundației Estuar, din
centrele de zi din București, Giurgiu,
Ploiești și Cluj. Suma alocată a fost de
243 360 RON.

Rețea de Centre Complexe de
Incluziune Socială ID 63660
Proiectul „Rețea de Centre Complexe de
Incluziune Socială” a avut 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.
Proiectul a fost 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.
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!

Și eu merit o șansă
Proiectul „Și eu merit o șansă” este
realizat în parteneriat cu Consiliul
Local Sector 4, prin D.G.A.S.P.C. Sector 4
și are ca obiectiv menținerea și
dezvoltarea de abilități de viață
independentă pentru adulții cu
probleme de sănătate minatală.
Proiectul cuprinde două servicii:
serviciul de locuințe protejate și
serviciul de consiliere la domiciliu.
Consiliul local sector 4 aduce un aport
substanțial în finanțarea a două
locuințe protejate ale Fundației Estuar
de pe raza acestui sector. Serviciile se
realizează în cadrul celor două locuințe
protejate, unde sunt gazduiți 6 adulți
cu probleme de sănătate mintală care
beneficiază de sprijin pentru (re)
dobândirea deprinderilor necesare unui
trai independent.
Cel de-al doilea serviciu al proiectului
este cel de consiliere la domiciliu, unde
specialiștii organizației se deplasează
la domiciliul persoanelor cu probleme
de sănătate mintală de pe raza
sectorului 4.
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Dizabilitatea - O șansă,
nu un handicap
Proiectul „Dizabilitatea – O șansă, nu
un handicap!” este realizat în
parteneriat cu Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului
Cluj, cu Consiliul Județean Cluj și
Fundația Estuar, pe o perioadă de 24 de
luni, și are ca obiectiv general sporirea
potențialului de dezvoltare
profesională a grupurilor vulnerabile
– persoane cu dizabilități.
Măsurile proiectului generează efecte
pe termen lung precum dezvoltarea
stimei de sine, a încrederii în propria
persoană și în propriile forțe, pentru a
putea depăși barierele fizice și mentale,
care stau în calea ocupării acestei
categorii de persoane. Implementarea
lor, în cadrul proiectului, generează
efecte pozitive pe termen lung,
concretizate în experiența profesională
dobândită, nivel de calificare ridicat și
ocupare permanentă.

Activităţi generatoare
de venituri
Anul 2013 a reprezentant un punct
important în dezvoltarea activității de
generare de venituri a Fundației Estuar,
datorită faptului că s-a lansat Estuar
Training.

Estuar Training - o echipă abilă,
pentru organizații performante!
Estuar Training este formată din
profesiniști care au o experiență de 20
de ani în domeniul comportamentului
uman, implicați și eficienți; peste 10
ani de training în domenii precum
managementul stresului,
managementul conflictelor,
comunicare. Serviciile Estuar Training
sunt adresate: companiilor, instituțiilor,
specialiștilor din domenii precum:
medicină, psihiatrie, asistență socială,
psihologie, drept, etc, reprezentanții
autorităților locale și ONG-lor.

Centrul de Consiliere
Serviciile Centrului de Consiliere s-au
îndreptat, în anul 2013, către oameni
care au avut nevoie de servicii
psihologice și nu au știut cum să
aleagă un psiholog. Centrul de
Consiliere este un proiect al Fundației
Estuar și a fost înființat după 20 de ani
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de experiență în sănătatea mintală,
rezultată din lucru cu diverse tipuri de
patologie dificilă, din organizarea de
workshop-uri și traininguri cu teme
legate de sănătatea mintală. Prin
cabinetele Fundației Estuar au trecut
mulți oameni care au avut nevoie de
consiliere psihologică și psihoterapie.
Toate acestea au făcut ca membri
echipei Fundației Estuar să fie
cunoscuți ca profesioniști în domeniul
sănătății mintale.

Aestuarium
Fundația Estuar a înființat SC
Aestuarium SRL, în anul 2011, primul
atelier de personalizare de obiecte
promoționale prin broderie. Atelierul a
fost înființat ca o firmă socială de către
organizație în parteneriat cu Direcția
Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 6, București.

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 2013 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.

Aestuarium și-a propus să implice
adulți cu probleme de sănătate mintală
în procesul de creație și producție, așa
încât aceștia să aibă un loc de muncă
stabil, fără să fie amenințați de
concediere, în cazul unei crize normale
și frecvente 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
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Donatori și sponsori

Rezultate financiare
Bugetul în 2013 (venituri, cheltuieli, sold)
Venituri
Cheltuieli

Valoare în ron
5,205,173
5,205,172

Valoare în Euro*
1,160,651
1,160,651

Rezultatul net 2013
* cursul mediu BNR 2013

0
4.4847

0

Cheltuieli în anul 2013
Administrative (chirie, utilități, etc)
Personal
Proiecte (activități din proiecte)
Alte cheltuieli
* cursul mediu BNR 2013

Valoare în ron
199,331
3,514,787
1,259,787
231,267
4.4847

Valoare în Euro*
44,447
783,728
280,908
51,568

Venituri în 2013
Sponsorizări
Împrumuturi nerambursabile (granturi)
Subvenții
Activități economice
Dobânzi
Diferențe de curs valutar
Alte venituri
* cursul mediu BNR 2013

Valoare în ron
206,426
4,577,787
229,885
2,250
554
197
188,074
4.4847

Valoare în Euro*
46,029
1,020,757
51,260
502
123
44
41,937

Surse de finanțare în 2013
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
Asociația „Beclean e.V’’, Germania
Alte surse: sponsorizări, donații contribuții
* cursul mediu BNR 2013

Valoare în ron
4,331,167
210,877

Valoare în Euro*
965,765
47,021

35,743

7,970

229,885
2,018
395,483
4.4847

51,260
450
88,185

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Fondul Social European
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vărstnice
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)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direcția Silvică Giurgiu
S.C. Heidi Chocolat S.A.
S.C. Euronet S.R.L.
Baumax Ploiești
Euro Magic
Societatea Română de Cruce Roșie,
Filiala S6
Juganu Stelian
Nițu Cristina
Ciocârlan Csaba
Precup Liana
Kederesi József
Pop Adrian
Bálint Dávid
Crivii Adrian
Vlad Dăncescu
Cristina Dancu
Chiriac Raluca

Prieteni și parteneri
•

Finanțatori ai Fundației Estuar

Asociația „Beclean e.V’’, Germania
Fornetti
StarFood
Fundația Calea Adevărului
United Way România
Organizația Suedeză de Ajutor Umanitar
Individual
Net Work Limited
Asociația Dorcas Aid International România
S.C. Genpact România SRL
Organizația Creștină “Ecce Homo”
Fundația Umanitară “Rescue”
Fundația Kallós Zoltán
S.C. Kaufland România – Filiala Cluj-Napoca
Baumax România S.R.L.
D.B. Schenker
SC.Darian DRS S.A.
Valina PROD COM S.R.L.
S.C.EmersonS.R.L.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului, Giurgiu
Agenția Municipală de Ocupare a Forței de
Muncă
Agenția Municipală de Ocupare a Forței de
Muncă, Prahova
Fundația Comber Ireland
Fundația Motivation România
Fundația Prețuiește Viața
Association for Mental Health, Patras, Grecia
Mental Health Europe
SC High Performance Team SRL
Fundația Pentru Dezvoltarea Societății
Civile (FEDSC)
Asociația Four Change
Club Sportiv Smartatletic
Insitutul pentru Politici Sociale
HRSpecialist

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

StudentConsulting
Spitalulul de Psihiatrie „Al. Obregia”
Camera de Comeț și Industrie, Prahova
Comisia de Expertiză a persoanelor adulte
cu handicap, Prahova
Consiliul Județean Giurgiu
Primăria Giurgiu
Centrul de Sănătate Mintală, Cluj
Direcția de Asistență Socială si 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,
Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială din cadrul Universității București
Institutul Teologic Adventist București
Facultatea de Asistență MedicalăColegiul
Tehnic Liceul Anghel Saligny, Cluj – Napoca
SC. IntegraHR SRL, Cluj – Napoca
Căminul pentru Persoane Vârstnice Febe,
Cluj –Napoca
Camera de Comerț și Industrie Cluj
Fundația Umanitară Rescue
Asociația Providența Cluj
Liga Română de Sănătate Mintală
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Estuarienii
Voluntari
Mulțumim voluntarilor noștri pentru implicarea, devotamentul și profesionalismul de care au dat
dovadă în fiecare dintre proiectele la care au participat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aldea Georgiana-Daniela
Barna Georgeta
Butnaru Ioana
Ghenea Dan-Nicolae
Ilie Ileana Catalina
Marinescu Cristiana
Mihaela Adriana Sima
Nedelcu Ana-Maria
Pîrvu Daniel
Repanovici Cristina
Ștefan Ecaterina
Țîru Elena
Cârstoiu Jeanina
Țonea Ioana
Manole Irina
Zanfirescu Andrei Șerban
Kirr Constantin
Tocilă Lavinia Mihaela
Drumea Florina Diana
Onuțu Diana Roxana
Velescu Alina
Miron Diana
Mihalache George

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stoian Alexandra
Cosma Diana
Cheie Lavinia
Szecsődi Árpád
Stejar Alexandra-Carmina
Dorneanu Georgiana
Mărginean Roxana-Sandra
Rusu Viorina
Chereji Mihalea Corina
Oțel Raluca
Aiftincă Anca
Bogluț Laura-Maria
Ungureanu Andreea-Daniela
Chira Simona
Juganu Nicolae-Stelian
Mancas Ariadna
Morar Mihaela
Bumbes Mihail
Gabriel Vasilică Crăciun
Mihnea Braga
Aurelia Grigore
Duță Amalia

•
•

Gyore Elisabeta Maria, Expert Contabil
Alexandra Armean, Asistent Director
Financiar
Fetecău Mihnea, Asistent Financiar
Iacob Veronica Elena, Asistent Proiect
Necatu Emanuel, Asistent Proiect
Lazăr Alexandra Ioana, Asistent Relații
Publice
Mușat Nicoleta, Office Manger

Echipa
•
•
•
•
•
•
•
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Enache Amedeea, Director Executiv
Armean Mariana, Director de Program
Feleherț Derunian Geanina Ionela, Director
Financiar
Prodan Roxana, Coordonator Unitate
Protejată
Olaru Monica, Manager de proiect
Koleci Florjan, Coordonator
Clonaru Atena, Asistent Manager

•
•
•
•
•

Centrul Social 1 București:
•
Amza Diana , Coordonator Centru
•
Bucătaru Carmen, coordinator revistă,
DGASPC sector 1
•
Emurla Leyla, Asistent Social
•
Ghenea Dan Nicolae, Psihiatru
•
Ilie Iliana, Instructor
•
Lazăr Valentina, Asistent Social
•
Lungu Gabriela, Asistent Social
•
Sălculescu Elena, Consilier Juridic
•
Șerban Iuliana Cristina, Terapeut
Ocupațional
•
Soare Elena, Psiholog, din partea
partenerului Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului, sector 1
•
Pîrvu Daniel, Psiholog
•
Toma Silviu Victorian, Psiholog
•
Zinovei Iulian, Consilier Vocațional
Centrul Social 6 București:
•
Popescu Claudia Elena, Coordonator Centru
•
Simion Ximena, Coordonator Proiect
•
Chiriac Roxana Raluca, Consilier Vocațional
•
Ilie Ileana, Instructor
•
Neaga Liviu Adrian, Asistent Social
•
Pană Elena, Terapeut Ocupațional
•
Constanciuc Bogdan, Terapeut Ocupațional
•
Socol Adrian Florin, Psiholog
•
Stetin Daniel Mihai,(voluntar)
•
Trandafir Maria-Silvia, Psihiatru
•
Ghidiman Fănel, Lumânărar
Centrul Social Ploiești:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Popescu Cătălina Maria, Coordonator centru
Smochină Cătălin Aurelian, Terapeut
Ocupațional
Stanică Gabriela, Consilier Vocațional
Urzeală Liliana Elena, Psiholog
Ghiță Mirela, Asistent de proiect
Ivan Viorica Cristina, Consilier Juridic
Popa Victoria, Instructor
Decean-Iuonas Diana Simona, Psihiatru
Mitrea Georgiana Aura, 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
•
Hinganu Monica, Consilier Juridic
•
Mureșan IrinaAdelina, Psiholog
•
Simion Roxana Dumitrița, Asistent de Proiect
•
Savuțiu Ionela Iuliana, Consilier Vocațional
Centrul Social Giurgiu:
•
Vladoi Livia, Coordonator de Centru
•
Măcinic Daniela, Terapeut Ocupațional
•
Năluca C-tin Cosmin, Psiholog
•
Nenu Ioana, Instructor
•
Oprea Lavinia Alina, Psihiatru
•
Popescu Florina Claudia, Asistent Social
•
Tiru Costel, Instructor
•
Tiru Elena, Instructor
•
Vitan Gabriel ,Terapeut Ocupațional
Locuințe Protejate:
•
Horea Gabriela, Coordonator Proiect
•
Mihai Gabriela, Asistent Social
•
Crăciun Alina, Psiholog
•
Oprea Lavinia, Psihiatru
Atelierul de Borderie:
•
Munteanu Liliana, Operator broderie
•
Vasilescu Denisse, Operator broderie
Centru de Consiliere:
•
Valentin Mulțescu, Psiholog, Coordonator
•
Adrian Socol, Psiholog
•
Florjan Koleci, Psihiatru

Ne puteți 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-mail: 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: 0344/14.32.98 (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
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
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