
  

Asigurarea unui suport social pentru reintegrarea sociala a 
persoanelor cu nevoi speciale (copii ai strazii, persoane 
aflate anterior in detentie, tineri peste 18 ani care parasesc 
sistemul institutionalizat de protectie a copilului, persoane 
fara adapost)
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Obiectivul general al Fundatiei 
Prison Fellowship



  

Centre

Centrul Crestin pt. Copiii Strazii
Obiectiv: prevenirea si reducerea ratei delincventei juvenile, prin integrarea familiara si 
sociala a copiilor care au trait pe strazi sau care sunt expusi riscului de a ajunge in strada

Centrul de zi pt. Reintegrarea Sociala a Copiilor
Obiectiv: reintegrarea sociala a copiilor delincventi care nu raspund penal si care sunt luati 
in evidenta serviciului de delincventa si abuz 

Azilul de Noapte “Ruchama”
Obiectiv: reintegrarea sociala a persoanelor fara adapost

Centrul Crestin pt. Persoane fara Adapost



  

Centrul Crestin pt. Persoane fara Adapost

Obiectivul general:  prevenirea si reducerea ratei 
infractionalitatii si oferirea unui cadrul rezidential care sa 
permita în timp integrarea în societate 

Categoria de persoane beneficiare: fosti detinuti, tineri 
proveniti din centre de plasament, persoane care au ramas 
fara locuinta.



  

Obiective specifice

 Dezvoltarea si imbunatatirea deprinderilor beneficiarilor pentru o viata 
independenta, cresterea stimei de sine, incredere in fortele proprii 

 Cresterea rezistentei la frustrare, capacitatea de a analiza situatiile 
problematice si a gasi solutii dezirabile, capacitatea de a lua decizii, si  de a 
relationa pozitiv cu mediul social 

 Dobandirea de cunostinte teoretice si formarea de deprinderi practice necesare 
pentru a presta o activitate platita; formarea nu se refera strict la calificarea 
intr-o anumita meserie, urmareste sa formeze la acesti beneficiari, abilitati 
care sa le permita adaptarea la diverse solicitari intalnite pe piata muncii

 Sustinerea beneficiarilor in gasirea unui loc de munca



  

SERVICIILE SOCIALE ACORDATE 

Activităţi de asigurare a nevoilor de urgenţă (nutriţionale, medicale, igienă):
asigurarea de hrana, imbracaminte si a obiectelor pentru igiena personala, 
asigurarea medicamentelor
accesul la serviciile medicale (Ex.: stomatolog, medic- medicina generala) pe tot 
parcursul sederii in Centru
deprinderea regulilor de igienă personală

Activitati de recuperare psihologica: invatarea unor strategii de rezolvare a 
problemelor, dobandirea unor abilitati de autocontrol, rezolvarea conflictelor de natură 
emoţională, dezvoltare personala, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, relaţionare, 
cresterea coeziunii de grup

Rezultate preconizate: cresterea stimei de sine, incredere in fortele proprii, cultivarea 
perseverentei, cresterea adaptarii sociale, abilitatea lor de a raspunde asertiv in cazul 
situatiilor conflictuale, reducerea considerabila a vulnerabilitatii in fata factorilor de 
risc, 



  

SERVICIILE SOCIALE ACORDATE

Activitati socio- educative (in vederea dezvoltarii abilitatilor necesare in comunitate) 
 formarea unor deprinderi practice de munca in gospodarie si dezvoltarii unor abilitati 
individuale 
Asistatii participa la toate activitatile gospodaresti care se desfasoara in Centru. Pe baza 
unor repartizari pe sectoare, fiecare beneficiar este responsabil de anumite activitati.
 dezvoltarea de abilitati sociale necesare unei convietuiri sociale dezirabile
clarificarea identitatii (obtinerea de acte de identitate)
 dezvoltarea abilitatilor de  administrare a veniturilor banesti (bugetul lunar)
 invatarea asistatilor sa-si deschida  conturi de economii 
incurajarea asistatilor pentru participarea la activitati si grupuri in afara centrului 
desfăşurarea de activităţi spirituale,  culturale şi de socializare: studii biblice 
saptamanale, accesul la spectacole de cultura, vizitarea unor obiective turistice, 
petreceri aniversare, organizarea unor tabere. 

Rezultate preconizate:  capacitatea de orientare si  relationare  pozitiva  cu mediul social 
(persoane si institutii), abilitatea de a identifica probleme si a gasi solutii, de a lua decizii



  

SERVICIILE SOCIALE ACORDATE

Activitati de consiliere si orientare profesionala
 evaluarea cunostintelor si abilitatilor de munca
 intocmirea unui curriculum vitae
 sustinerea beneficiarilor in gasirea unui loc de munca
 identificarea surselor ofertelor de munca (citirea anunturilor din presa, 

interesarea directa la firme sau fabrici 
 pregatirea pentru un interviu de angajare 
 dezvoltarea abilitatilor pentru mentinerea unui loc de munca

Rezultatele preconizate: dobandirea de cunostinte teoretice si formarea de 
deprinderi practice necesare pentru a presta o activitate platita, capacitatea de a 
cauta activ un loc de munca, de a gasi un loc de munca si de a-l pastra pe termen 
lung 



  

Rezultate privind incluziunea sociala

2007 2008 Ian- oct. 2009

Reintegrati 
social

37% 38,40% 26%

Beneficiari intrati 
in program

28 41 35

Anul

Media celor integrati pe piata muncii in 2009 este de 58% din totalul beneficiarilor.  
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