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2018 – anul unor noi provocări, atât la nivelul comunităților în
care acționăm, cât și la nivelul dinamicii echipei. 
Comunitatea este locul unde trăim, unde creăm legături puternice,
un loc pe care îl influențăm și care ne influențează existența. Atunci
când oamenii au țeluri comune și se unesc într-o singură voce, pot
transforma comunitățile în locuri mai bune de trait, producând
schimbări acolo unde este cel mai mult nevoie.

A conduce o organizație seamăna cu managementul unei companii, dar cu alt scop decât

profitul. Succesul nostru se măsoară în îndeplinirea nevoilor celor cărora le dedicam proiecte,

profitul fiind tocmai binele pe care reușim să îl aducem in viața lor. Numărul

beneficiarilor, serviciile oferite merg mână în mână cu calitatea schimbării.

Angajații și toți cei care ne ajută sunt ca o familie pentru noi, o familie căreia îi adăugăm

membri mereu, așa că primim cu drag sprijinul oricui vede în ajutorarea semenilor…

o bucurie. Acesta este pentru noi cel mai bun „return on investment”. Ce ne animă și ne

motivează zi de zi este credința noastră că putem construi și locui într-o lume mai bună. Plus,

iubirea pentru dezvoltarea altor oameni.

Tot despre nevoi ale oamenilor, vorbim și la nivel de management al echipei. Cu cât reușim să

acoperim mai multe, cu atât creștem engagementul, performanța. În trecut, un conducător avea

rolul de a planifica, organiza, coordona și controla funcționarea de ansamblu a unei

organizații. Acum, la aceste sarcini s-au adăugat altele, mult mai complexe și mai nuanțate.

Trebuie să știi cum să motivezi și să inspiri angajații, cum să promovezi atitudini pozitive la

lo cul de muncă.

Experiența mi-a arătat că este util ca liderii să acţioneze ca mentori pen tru angajaţii lor,

încurajând învăţarea, dezvoltarea și realizarea in dividuală. Din această perspectivă, putem

spune că 2018 a stat sub semnul leadershipului transformațional.

Aș încheia subliniind 3 idei importante care stau la baza tuturor acțiunilor întreprinse la

nivelul Asociației Four Change:

Oamenii au nevoie să fie respectați, acceptați și apreciați.

Oamenii au nevoie să fie încurajați să se dezvolte continuu.

Oamenii au nevoie să aparțină și să aibă contribuții semnificative în echipele lor,

 în organizatii și în societate.

Cuvânt înainte

Aurelia Pasăre, Președinte
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Asociația Four Change (AFC) – organizație nonguvernamentală înființată în anul 2012 

de o serie de experți ai societatii civile românești care și-au propus să producă

schimbări pozitive, atât în sectorul nonguvernamental, cât și în cadrul comunităților în

care acționează.

Misiunea noastră este să sprijinim organizațiile societății civile pentru a deveni actori
relevanți în societate și să dezvoltăm comunități active, puternice, incluzive.
“Din pasiune pentru societatea civilă” nu este doar un slogan, ci motto-ul care ne ghidează
în fiecare acțiune. 
Viziunea AFC pornește de la credința că toți oamenii ar trebui să aibă acces la servicii
de sănătate, justiție și protecție sociala, bunăstare și oportunități egale.

Până în prezent, am lucrat cu peste 10.000 de beneficiari direcți, am demarat proiecte
în 7 județe din țară și am contribuit la dezvoltarea sustenabilă a zeci de comunități.
Avem experiență în implementarea a 16 proiecte finanțate prin fonduri private,
fonduri europene structurale (POSDRU, POCU și POCA), EEA GRANTS și
Mecanismul Elvețian de Cooperare. Suntem furnizor acreditat și licențiat de servicii
sociale (din 2015), cu peste 3 ani experiență în furnizarea serviciilor sociale în mediul
rural.

Mai mult, începând cu anul 2014, AFC este furnizor acreditat de formare profesională,
în diverse domenii: Management de proiect, Competențe antreprenoriale, TIC, Lobby
și advocacy, Inspector resurse umane, organizând până în prezent peste 50 de sesiuni
de formare profesională pentru diferite categorii de grup țintă, cum ar fi: persoane
vulnerabile, reprezentanți ai ONG, antreprenori, manageri, directori departamente,
precum și reprezentanți ai autorităților publice.Totodata, ne mândrim cu expertiza în
derularea de procese de planificare strategica și elaborare de strategii de dezvoltare. 

Încă de la înființare am fost preocupați de realizarea unor acțiuni și initiative cu
impact pe termen lung la nivelul grupurilor în nevoie din România. Proiectele noastre
se adresează, în primul rând, persoanelor vulnerabile care locuiesc în mediul urban
sau rural și care au acces limitat la servicii sociale, medicale, educaționale sau de
ocupare. Acordăm o atenție aparte persoanelor vârstnice, cărora le dedicăm proiecte
cu scopul 
de a crește accesul acestora la servicii sociale și medicale. În calitate de membru
fondator SenioriNet participăm activ la acțiunile de modificare și îmbunătățire a
legislației din domeniul social, în special din domeniul protecției vârstnicilor.

Dezvoltarea comunitară și dezvoltarea economică a comunităților         

prin antreprenoriat reprezintă de asemenea doua direcții importante ale 

proiectelor pe care le derulăm. Susținem dezvoltarea liderilor locali 

prin formare profesională și consultanță, crearea rețelor locale și 

naționale, precum și dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale.

Toate proiectele noastre au la bază principii ca non-segrerarea, 

promovarea egalității de șanse și de gen și dezvoltarea durabilă.

Despre noi
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Având în vedere diversitatea problemelor cu care se confruntă persoanele aparținând

grupurilor-țintă, am urmărit ca activitățile proiectelor noastre, serviciile create și

furnizate să aibă un caracter integrat, să fie oferite de echipe multidisciplinare și să

răspundă nevoilor de bază identificate:

Nevoi adresate în 2018
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dezvoltarea de instrumente noi de

educare care să facă transferul de la

cunostințe la punerea lor în practică

personalizarea procesului educațional

în unul plăcut, motivant pentru elev

nevoia elevilor de învățare autentică,

dezvoltarea creativității și a spiritului

critic, educație adaptată, centrată pe valori

înțelegerea nevoilor și a modului cum

pot fi satisfacute

susținerea sănătății fizice și psihice a

copilului

îmbunătățirea abilităților de a

comunica, de a-și ajusta așteptările în

mod realist

nevoia părinților de a-și îmbunătăți

cunoștințele și abilitățile în domeniul

dezvoltării copilului



grad cât mai ridicat de independență 

să se simtă membri valoroși ai

comunității

nevoia persoanelor cu dizabilități și a

celor vârstnice de a avea acces la servicii

socio-medicale  

a înțelege care sunt pașii de urmat

a  achiziționa abilitățile necesare

dezvoltării unei cariere

nevoia persoanelor inactive pe piața muncii

de a dobândi cunoștințele necesare pentru

integrarea mai ușoara 
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nevoia profesioniștilor  din diverse

domenii de a-și consolida și adapta

cunoștințele, abilitățile la cerințele în

continuă transformare ale pieței

a se simți parte integrantă din

comunitatea în care locuiește

nevoia populației de etnie romă de

a-și accesa drepturile 
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Proiectele noastre

Profesioniști 2020

Punem județul Giurgiu pe harta educației din România!

Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de
servicii în fiecare comunitate

  Servicii îngrijiri la domiciliu – serviciul social Cosoba 

Șanse sporite la angajare prin calificare

Am susţinut dezvoltarea antreprenoriatului și formarea
profesională

Am schimbat sistemul de educație și optimizat conceptul de
comunitate

Am vizat îmbunătăţirea condiţiei vârstnicului

Am contribuit la accesul grupurilor vulnerabile la piaţa muncii



se adresează unui numar de 405 manageri, angajați ai departamentelor de resurse
umane sau antreprenori din cadrul companiilor care își desfășoară activitatea într-unul
din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și aflate în
regiunea de Sud Est, județele Buzău, Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea și Constanța

propune o abordare complexa a nevoilor, atât din perspectiva de însușire de cunoștințe
și abilități prin formare profesională, dar și din perspectiva evoluției personale și
profesionale prin intermediul programului de coaching

sprijină implicarea salariaților în stabilirea obiectivelor și misiunii companiilor, prin
participarea la programul de planificare strategică

Perioadă: mai 2018 – iunie 2019
Finanțare: FSE prin POCU 2014-2020 
Valoare proiect: 3,066,018.37 lei
Implementat de: Asociația Four Change
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Profesioniști 2020

FORMARE 
PROFESIONALĂ

PLANIFICARE 
STRATEGICĂ

BUSINESS 
COACHING

MINIMBA
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FORMARE 
             PROFESIONALĂ

competențe antreprenoriale

inspector de resurse umane

manager de proiect

management

PLANIFICARE
                 STRATEGICĂ

dezvoltare 
consolidare

40 companii

autoevaluare

proceduri
BUSINESS
              COACHING 

descătușare 

performanță 

posibilități 
nevoi 

potențial 

maximizare 

MINI MBA
         STRATEGIC 2020

exersare
abilități 

50 beneficiari

workshop 

interactiv 

Antreprenor
2020 
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Rezultate

evenimente conștientizare și promovare: Galați, Focșani, Constanța, Tulcea

142 candidaturi procesate

75 întâlniri cu manageri & personal din HR

42 companii sprijinite

4 sesiuni formare/ 216 h curs

85 participanți sesiuni examinare

20 sesiuni examinare

1 Manual planificare strategică 



Felicitări pentru succesul programului Profesioniști 2020!...pentru organizare, dar și pentru

alegerea trainerului. A reusit să antreneze întreaga grupă ceea ce a dus la o dinamică foarte

bună a echipei și la un climat ideal pentru învățarea noțiunilor prezentate. 

(Cătălin Dorneanu)

Mulțumim frumos pentru implicarea și informatiile cu care ne-ați îmbogățit pe parcursul acestui

proiect! Succes și satisfacții pe toate planurile, în toate domeniile de activitate!

(Neli Dudulea)

Cunoștințele nou dobândite vin ca și suport în activitatea mea profesională, dar și personală.

Timpul petrecut împreună cu formatorul și echipa, situațiile întâmpinate, exercițiile diverse sunt

toate importante. Mulțumim Asociației Four Change pentru oportunitate!

(Maria Roșu)
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Feedback beneficiari



se adresează unui număr de 908 de persoane, din care 688 de copii, 105 cadre didactice
și 115 parinti din 5 comunități rurale din județul Giurgiu

măsuri integrate care să capaciteze toți actorii importanți în procesul educațional,
pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului
egal la învățământul preșcolar

creșterea calității procesului educațional în grădinițe/școli și introducerea de formule
    educaționale inovatoare bazate pe nevoile elevilor

Perioadă: mai 2018 – aprilie 2021
Finanțare: FSE prin POCU 2014-2020 
Valoare proiect: 6,405,304.09 lei
Implementat în parteneriat cu Fundația Estuar și Centrul educațional pentru copii isteți
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Punem județul Giurgiu pe harta educației din România!

structurat
pe doua dimensiuni

Cosoba,
Stoenești și Crevedia Mare

activități
adresate direct copiilor, parinților

și cadrelor didactice

Cartojani
și Trestieni

activități
dedicate cadrelor didactice

beneficiari indirecți 
600 copii 



41 profesori / sesiuni de instruire / facilitarea integrării școlare a elevilor cu
risc educațional crescut
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Rezultate

412 copii recrutați

65 părinți informați și implicați

7 ateliere de vară / 138 de copii antepreșcolari și preșcolari

37 parinți / Școala Părinților

15 ateliere de Știintă distractivă / clase pregătitoare

206 elevi / consiliere psihologică, dezvoltare personală și orientare în carieră

17 întâlniri elevi gimnaziu / dezvoltare competențe și abilități sociale

221 elevi / activități tip școala după școală 

6 ateliere Clubul Vocea copiilor / dezvoltare comunitară

16 întâlniri de lucru / consultări cu autorități publice locale



Proiectul aduce valoare

adaugată prin complexul de măsuri

personalizate aplicate sistematic la

nivelul fiecărei comunități și prin

crearea oportunităților de dialog

interinstituțional privind subiectul

educației.

(Valentina Antonescu, Director școală

Crevedia Mare)

Proiectul ajută prin creșterea gradului de participare a unui număr mare de cetățeni la găsirea

și implementarea de soluții pentru creșterea performanțelor sistemului educațional la nivel local.

Prin introducerea de tehnici și metode educaționale noi, se urmărește atât transformarea

educației formale din grădinițe și școli, cât și educația adulților - cadre didactice. 

(Emilia Neagu, Director școală Stoenești)
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Prin ochii beneficiarilor

Abordarea propusă va avea

ca impact reducerea și prevenirea

abandonului școlar timpuriu și promovarea

accesului egal la învățământul preșcolar,

creșterea calității procesului educațional și

introducerea de formule educaționale

inovatoare, care au la bază, nevoile

elevilor.

(Boghean Luminița, Director școală

Cosoba)



se adresează unui numar de  195 de persoane - reprezentanți ai ONG-urilor active în
domeniul protecției vârstnicilor și personal de conducere / execuție din autoritățile și
instituțiile publice

pentru creșterea capacității ONG-urilor care furnizează servicii sociale destinate
persoanelor vârstnice de a formula și propune politici publice ce vizează stimularea
contractării sociale 

în vederea dezvoltării de servicii sociale pentru seniori, în fiecare comunitate din
România.

Perioadă: august 2018 – decembrie 2019
Finanțare: FSE prin POCA 2014-2020 
Valoare proiect: 962,858.06 lei
Implementat în parteneriat cu FSC Bacău și Universitatea Danubius Galați
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Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții 
de servicii în fiecare comunitate

Ne dorim o capacitate crescută a

ONG-urilor și a partenerilor sociali

de a se implica în formularea și

promovarea de propuneri

alternative la politicile inițiate de

Guvern privind furnizarea de

servicii sociale destinate

vârstnicilor. Pe termen lung, acest

lucru va conduce la creșterea

speranței de viață, încetinirea

ritmului de degradare psiho-

somatică și conștientizarea ridicată

la nivelul comunităților

cu privire la importanța evitării

instituționalizării persoanelor

vârstnice dependente.

(Aurelia Pasăre, Președinte AFC)
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Obiective specifice

creșterea nivelului de
profesionalizare în domeniul

achizițiilor publice 
pentru 

75 ONG ce furnizează
servicii sociale adresate vârstnicilor

în vederea
formulării de

propuneri alternative în domeniul
contractării sociale

dezvoltarea capacității de advocacy
și participare la formularea

politicilor publice 
în rândul a cel puțin 

50 de ONG-uri active în domeniul
protecției vârstnicilor

 în vederea 
promovării și adoptării, la nivel

local, a documentelor de politică
publică în domeniul achizițiilor de
servicii sociale (legislație terțiară)

stimularea dialogului și cooperării
între 

autoritățile locale și ONG
furnizoare de servicii sociale

destinate seniorilor
 în vederea 

asumării și adoptării la nivel local, a
politicilor publice, contractarea

socială prin achiziții publice
(legislație terțiară)
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Rezultate

1 brief de creație film privind serviciile sociale dedicate seniorilor

1 analiza privind achiziția de servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice

1 set recomandări privind dezvoltarea achizițiilor de servicii vârstnici

90 ONG & 392 APL implicate în elaborarea analizei

1 modul curs Expert Achiziții publice

150 furnizori servicii pentru vârstnici mai informați

În vest, lucrurile se mișcă datorită asociațiilor Caritas, dar în sud lucrurile
stau chiar dramatic. 
În Giurgiu, Four Change e singurul furnizor de servicii sociale licențiat. 
Și în Moldova sunt puține ONG-uri care au relații contractuale cu primăriile.
Fac excepție județele Bacău și Iași.

(Aurelia Pasăre)



crește nivelul de calificare pentru 452 șomeri și persoane inactive

cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu
dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație persoane din mediul rural, în
special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență și cetățeni
români aparținând minorității rome

 în vederea asigurării unei ocupări sustenabile și de lungă durată a acestora

Perioadă: septembrie 2018 – aprilie 2020
Finanțare: FSE prin POCU 2014-2020 
Valoare proiect: 5,382,119.92 lei
Implementat în parteneriat cu Fundația Estuar și Logics. Centru de pregătire profesională
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Șanse sporite la angajare prin calificare

creșterea ocupării pentru 452 

șomeri și persoane inactive

cetățeni români aparținând
minorității roma 

persoane din mediul rural

Obiective specifice

îmbunătățirea nivelului de
competențe

cursuri calificare

evaluarea și certificarea
competențelor dobândite

evaluarea și certificarea
competențelor profesionale 

obținute pe alte căi decât 
cele formale

pentru 27 de persoane

creșterea abilităților de
 

utilizare a sistemelor informatice 

pentru 452 de persoane

promovarea
antidiscriminării și a egalității

de șanse 

în rândul a 452 persoane 

combaterea segregării
comunitare

Nivelul educațional scăzut corelat cu lipsa resurselor financiare, determină un nivel 
ridicat al gradului de săracie și o speranță de viață scazută. Șansele acestor persoane 
la calificare, obținerea unei profesii sau chiar angajarea, în lipsa unui suport consistent 
și concret, devin nule.                                                                            (Aurelia Pasăre)                                 
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Rezultate

40 angajatori contactați în județul Giurgiu

1 plan campanie de conștientizare „Șanse egale pentru toti”

1 brief creație film „Acceptă, pentru a fi acceptat!”

3 întâlniri APL - promovare proiect și platformă eangajare.ro

1 întâlnire reprezentanți AJOFM

11 activități informare și consiliere în județul Giurgiu

Pe de o parte, ne dorim să atragem atenția persoanelor supuse discriminării că se poate și

altfel, că au o șansă pe piața forței de  muncă și să creștem nivelul de calificare al acestora,

 și pe de altă parte, intenționăm să atingem latura sensibilă a angajatorilor,  explicându-le

că dau șansa la viață unei persoane care poate deveni o persoană independentă, sigură pe

sine... transformăm practic un asistat social, într-o persoană care contribuie la economia

țării și care își ia viața în propriile mâini.                                                        (Aurelia Pasăre)              



Zona de dizablitate este destul de puțin cuprinsă în programele autorităților publice și societatea

civilă - prin organizațiile care activează în acest domeniu - au rolul, în afară de a milita

pentru drepturile persoanelor vulnerabile, de a gasi soluții concrete pentru ca acestea să aibă o

viață demnă.                                             (Amedeea Enache, Director executiv Fundația Estuar)
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Gânduri împărtășite

Cred că este o mare greșeală să descalifici un om din start, pentru că ...ori este rom, ori este

femeie, ori are un anumit grad de handicap. O altă abordare ne-ar aduce profit „uman” și

economic. În general, colaborez cu seriozitatea și competența, indiferent de sex și caut calitățile

profesionale ale omului cu care lucrez. ( Daniela Helwig, angajator)

Uneori față de aceste persoane care au o anumită stigmă... fie că sunt femei, fie că sunt persoane

de o anumita vârstă, fie că sunt persoane care au probleme de sănătate mintală, e nevoie să

investim mai mult timp ca angajatori, in a înțelege cum anume văd lumea. Cele mai multe

dintre aceste persoane cu care am lucrat, dacă sunt stimulate să facă ce le place, au un

randament foarte bun. (Mariana Oancea, angajator)



acordarea de ajutor pentru realizarea activităților de bază si instrumentale ale vieții
servicii sociale privind îngrijirea persoanei
prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea pentru reintegrarea socială
consiliere juridică și administrativă
sprijin pentru plata unor servicii si obligații curente
îngrijirea locuinței și gospodăriei
ajutor pentru menaj
prepararea hranei

Unitatea de îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice COSOBA"
Cod serviciu social 8810ID-I, înfiinţat şi administrat de furnizorul Asociația Four Change
acreditat conform Decizie Ministerului Muncii nr. 2598 / 16.11.2015,
Certificat Acreditare AF.002395

 În 2018, după finalizarea proiectului, Asociația Four Change a asigurat funcționarea

serviciului și acordarea de îngrijire la domiciliu, beneficiarilor care au avut nevoie,

costurile fiind suportate din resursele proprii. Astfel, primesc servicii de ingrijire la

domiciliu un numar de 3 vârstnici, iar alți 12 vârstnici sunt monitorizați prin sistemul de

teleasistență.                                                                                                  (Aurelia Pasăre)                   
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Servicii îngrijiri la domiciliu - Serviciul social COSOBA

serviciul a fost înființat în
contextul implementarii

proiectului ”Butonul
Roșu”- Servicii integrate
de îngrijiri sociomedicale
la domiciliu, monitorizate

prin sistemul de
teleasistență 2016-2018

20 de beneficiari vârstnici
din Comuna Cosoba au

primit serviciul de
îngrijire socială la

domiciliu
la acea dată era singurul
serviciu de acest tip din

mediul rural 
din județul Giurgiu

Probleme cu care se confruntă vârstnicii

boli cronice 

dificultăți în a-și desfășura activitățile

zilnice de bază

acces dificil la serviciile de sănătate

singuratate

venituri insuficiente

lipsa de cunoaștere a drepturilor
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Următorii pași

arată o evoluţie pozitivă a majorităţii vulnerabilităţilor cu care se confruntă
vârstnicii, în sensul în care cei 15 vârstnici care au primit vizita îngrijitorului sau a
asistentului social, au declarat că se simt mai confortabil știind că este cineva care “să
le deschidă ușa”, cineva pe care se pot baza în cazul în care au nevoie de ceva,
inclusiv că se simt “mai importanți”deoarece fac parte dintr-un grup comunitar unde
împărtășesc experiențe similare. 
Beneficiarii au capătat mai multă încredere în forțele proprii și apelează la serviciile
îngrijitorului ori de câte ori este nevoie.

Analiza feedback-urilor

Asociația va continua activitatea de acordare de servicii de îngrijire la
domiciliu vârstnicilor înscriși în proiect, însă, se va avea în vedere
redimensionarea grupului țintă, dacă este necesar. În același timp, nevoile
beneficiarilor vor fi reevaluate periodic, iar planurile de intervenție vor fi
reajustate pentru o abordare holistică.
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propuneri de proiecte prin care să fie realizate analize de nevoi reale la
nivelul județelor privind vulnerabilitățile cu care se confruntă vârstnicii 

hărți de servicii sociale și medicale pentru vârstnici, actualizate la nivelul
fiecărui județ

campanii de informare referitoare la drepturile vârstnicilor și la resursele
existente la nivelul comunităților 

monitorizarea evoluției seniorilor în vederea proiectării de servicii socio-
medicale viitoare necesare pentru reducerea impactului procesului de
îmbătrânire

popularizarea în rândul vârstnicilor a tipurilor de servicii existente la care
pot apela în funcție de nevoi

identificarea, împreuna cu reprezentanții autorităților locale, de soluții
pentru asigurarea sustenabilității serviciilor create și finanțarea altora
considerate vitale bentru bunăstarea vârstnicilor

suport metodologic pentru asistența socială a personelor vârstnice,
asistenților sociali de la nivelul APL, dar și altor ONG-uri care doresc
înființarea de astfel de servicii specifice

propunerea de politici publice coerente referitoare la dezvoltarea sistemului
de servicii sociale și medicale pentru persoanele vârstnice, elaborate
împreună cu alte ONG-uri de profil, dar și cu autoritățile publice locale și
centrale.



22

Rezulate financiare

Venituri (valoare în lei): 1,852,677
Venituri (valoare în euro): 398,126

Cheltuieli (valoare în lei): 1,752,813
Cheltuieli (valoare în euro): 376,666

Rezultat net (valoare în lei): 99,864
Rezultat net (valoare în euro): 21,460

Bugetul Asociației Four Change în anul 2018

Cheltuieli

Administrative (valoare în lei): 17,934
Administrative (valoare în euro): 3,854

Personal (valoare în lei): 851,694
Personal (valoare în euro): 183,022

Activități din proiecte (valoare în lei): 878,293
Activități din proiecte (valoare în euro): 188,738

Alte cheltuieli (valoare în lei): 4,892
Alte cheltuieli (valoare în euro): 1,052

*curs mediu BNR pentru anul 2018: 4.6535



Presă
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2018 în cifre

 

28 apariții presa scrisă 

55 site-uri locale și naționale

10.000 afișări/site

peste 1000 clickuri



24

Echipa noastră
Aurelia are o experiență de peste 10 ani în domeniul comunicării de
sustenabilitate, coordonând echipe de comunicare în cadrul  diferitelor
organizații neguvernamentale precum Fundația pentru Dezvoltarea
Societății Civile (FDSC), Fundația Estuar, Asociația React. Aurelia a coordonat
timp de 3 ani primul portal de știri adresat sectorului ONG, www.StiriONG.ro
și numeroase inițiative comunicaționale de anvergură, cum ar fi ONGFest –
Festivalul organizațiilor neguvernamentale din România, Forumul național
ONG, precum și numeroase conferințe și seminarii naționale și internaționale.

Deasemenea, este co-autor al studiului “România 2010. Sectorul neguvernamental. Profil, tendințe,
provocări”. Aurelia a absolvit Facultatea de Marketing din cadrul ASE, pentru ca apoi să-și continue
pregătirea cu un Master în Relații Publice în Marketing. În prezent, este Doctorand la Institutul de
Studii Doctorale din cadrul ASE și realizează o lucrare privind Strategiile de marketing ale ONg-urilor. 
Incepând cu 2012, Aurelia este președintele Asociației Four Change.

Vasilica are peste 25 de ani de experiență în domeniul financiar contabil, este
Expert Contabil în cadrul CECAR și Consultant fiscal în cadrul Camerei
Consultanților Fiscali. În cadrul Asociației Four Change, Vasilica coordonează
activitățle financiare și contabile ale organizației.
Sily - cum îi spun colegii - e motorul activității zilnice, iar pozitivismul ei
umple spațiul de energie și bună dispoziție. Cu un puternic cod etic al muncii,
ea este "vocea rațiunii". Silly este si cea mai mândră bunică.

Adriana este absolventă a Academiei de Studii Economice, Facultatea de
Comerț, promoția 1985. Și-a început activitatea ca economist cu diverse
modificări pe parcursul carierei: Șef serviciu Director executiv, Manager
financiar.
În cadrul  Asociației Four Change își desfășoară activitatea de peste 8 ani,
fiind implicată în mai multe proiecte. Activități de bază: activitatea
financiar-contabilă și recrutarea, selecția grupurilor țintă.

Formarea ca asistent social și studiile aprofundate la Oxford în cercetarea
sistematică bazată pe dovezi, alături de experiența în lucrul cu persoanele
defavorizate social în domeniul protecției drepturilor copilului și
prevenirii separării acestuia de familie, i-au arătat cât de important este ca
oamenii să-și cunoască drepturile și să lupte pentru ele. De-a lungul
timpului, a lucrat pe diferite proiecte, ocupând poziții cum ar fi: Director
îngrijire, Șef Birou Prevenire Violența în Familie, Formator practică,
Manager de proiect. Este pasionata de lectură, călătorii, muzică și politică.

Absolventă a Facultății de Sociologie şi Asistenţă Socială, cu experiență de
aproape 10 ani în domeniul asistenței sociale și 20 ani în sectorul ONG. 
A lucrat peste 5 ani cu persoanele vârstnice în domeniul îngrijirilor 
socio-medicale la domiciliu ca și asistent social. Din anul 2018 
s-a alăturat echipei Asociației Four Change. În prezent este 
asistent social în cadrul proiectului "Împreună împotriva izolării
vârstnicilor din România. 

Aurelia Pasăre

Vasilica Grigore

Adriana Lupu

Mariana Oancea

Mihaela Giușcă
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Fost colaborator și voluntar al Asociației, ocupă în prezent, poziția de
Responsabil gestionare aplicație online în cadrul proiectului “Șanse sporite la
angajare prin calificare”. Absolventă a Școlii Naționale de Studii Politice și
Administrative, are o experiență de peste 10 ani în domeniul comunicării și al
relațiilor publice. De-a lungul timpului a cochetat cu o carieră în mediere,
fiind pasionată de lucrul cu oamenii și soluționarea disputelor. Se mândrește
cu peste 50 de evenimente organizate, în diverse domenii: outsourcing,
energie, mediu, soluționarea disputelor, sănătate, investiții etc. Raluca iubește
natura și animalele, printre pasiunile ei se numără gastronomia și studiul
limbilor straine. Motto-ul ei: Trăiește ca să iubești și iubește ca să trăiești.

Din 2012 este facilitator de educație non-formală. În prezent, colaborează cu
mai multe asociații pentru proiecte specific, în care, cel mai adesea folosește
metode ca: teatrul celor opresați, campanii stradale, photo voice, învățare prin
aventura. Din 2014 face dezvoltare comunitară cu diferite grupuri, activitate
pe care nu ar înceta să o facă, pentru că de-a lungul anilor a văzut cum micile
schimbări au efecte pozitive care transformă oamenii, mentalitățile,
comportamente lor și totodată pe ea însăși. Din 2018 s-a alăturat Asociației
Four Change unde facilitează ateliere de dezvoltare comunitară în 3 școli din
județul Giurgiu pentru clase ale ciclurilor de învățământ primar și gimnazial.

Din 2010 este voluntar, un titlu la care aspira în perioada adolescenței mai
mult decât la intrarea la liceu. Și-a început activitatea ca voluntar al Asociației
Grupurilor Locale de Tineret - A.G.L.T. De atunci lucrul cu copiii ocupă un
loc principal în activitatea ei, definindu-i domeniul de activitate. A terminat
Liceul Pedagogic din Constanța și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
iar în prezent este masterand Grupuri de Risc și Servicii Sociale de Suport. În
cadrul Asociației Four Change este facilitator comunitar pentru 3 grupuri de
copii și 6 grupuri de bunici. În timpul liber iubește să colinde munții, iar când
are ocazia abia așteapta să zboare…cu avionul, parapanta sau orice altceva.

Adrian Desliu

Adriana Popescu

Alexandru Dode

Alina Diță 

Alina Răileanu

Ana Maria Grădinariu

Andreea Carp

Corneliu Ionescu

Costin Pistalu

Cristina Adam

Cristina Matei

Cristina Tabac

Elena Lupoaea Petrea

Emilia Neagu

Gabriela Popescu

Ioana Iordanca

Irina Matei

Laura Voinea

Luminița Boghean

Miruna Bohâlțea

Oana Calenciuc

Silvia Mișu

Valentina Antonescu

Vasilica Negruț

Membri echipă extinsă

Raluca Bedereag

Alexandra Tomescu

Raluca Mareș



Add Media

Advanced Ideas Studio

Autonom Services

CCIA Brăila

CCIA Buzău

Centrul educațional pentru copii isteți

Colegiul Național Vasile Alecsandri Galați

Consiliul județean Buzău 

Dante Internațional

E-mag

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

Fundația Estuar

Hotel Delta Tulcea

Hotel Dumbrava Bacău

Hotel Oxford Constanța

Hotel Solar Focșani

Școala Cosoba 

Școala Crevedia Mare 

Școala Stoenești  

Solnet

Structural Eurotraining

Țiriac Operating Lease

București

Universitatea Danubius Galați

Wise Travel

Mulțumim finanțatorilor, partenerilor, susţinătorilor şi prietenilor noștri pentru că au crezut în

proiectele pe care le implementăm, în soluțiile pe care le propunem și în comunităţile în care

lucrăm.  

De asemenea, mulțumim celor care în 2018 au ales să direcționeze 2% din impozitul pe venit către

Asociația Four Change și să aducă o schimbare în comunitate.

Finanţatori

Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020

stiri.ong

romaniapozitiva.ro

seniorul.ro

galasocietatiicivile.ro
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Parteneri si colaboratori

Parteneri și prieteni

Parteneri media



Asociația Four Change

Str Vlad Dracu nr 11, bl C14, Sc3, et 5, ap 87

Sector 3, București

Tel. 0749142440

E-mail office@fourchange.ro

www.4change.ro
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Contact


