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Pentru Asociația Four Change, 2019 a fost anul mobilității:acțiunile noastre
s-au îndreptat concret și sistematic, spre direcția asumată încă de la
înființare: schimbări pozitive, atât în sectorul nonguvernamental, cât și la
nivelul comunităților unde activăm. Schimbări care să conducă la o
percepție a ONG-urilor ca actori puternici, firești ce joacă un rol esențial în
procesul de dezvoltare durabilă.

În încercarea de a contribui la o mai bună recunoaștere a sectorului ONG
în România, ne-am dorit consolidarea lucrului în parteneriat cu autoritățile
publice. Ne-am propus să venim în sprijinul decidenților publici, cu soluții
și bune practici testate, gata de a fi multiplicate sau preluate în programe
mai ample.

Ca angajator, am avut în vedere consolidarea culturii organizaționale,
pentru a diminua impactul fluctuațiilor de personal și creșterea loialității
față de cauzele pe care le sprijinim.

Aș puncta și o prezență mai activă în mediul online, ca principal spațiu de
promovare al acțiunilor și rezultatelor din proiecte.   Spațiu care ne ajută,
desigur, la atingerea scopului vizibilitate și credibilitate.  Rețelele sociale au
venit în completarea site-lui asociației, din dorința de a crea o breșă în ceea
ce privește legătura cu beneficiarii, voluntarii, partenerii și, nu în ultimul
rand, finanțatorii existenți și potențiali.

În calitate de ONG care activează în domeniul social, AFC are un rol
determinant de inovare socială. Mă refer aici și la țintirea unor nevoi cum
sunt cele la care răspund serviciile de îngrijire la domiciu, de exemplu. Este
necesar ca serviciile oferite de instituțiile publice să fie completate de
furnizorii acreditați de servicii sociale - cum suntem și noi - segment de
organizații ce desfășoară activități cu cel mai înalt grad de profesionalism.

Pot spune că în 2019 am continuat să fim “barometru” al comunității,
printr-o identificare corectă a nevoilor și prin atragerea resurselor
necesare pentru abordarea acestor nevoi. 

Am rămas, deci, fideli motto-ului nostru: Din pasiune pentru societatea
civilă! 

Mulțumim tuturor susținătorilor pentru încredere și suport! 
Vă asigurăm de întreaga noastră considerație și dorim să vă transmitem
că depunem, în continuare, toate eforturile pentru bunăstarea
comunităților în care acționăm.
                                           Aurelia Pasăre, Președinte
    

DRAGI PRIETENI,



să sprijinim organizațiile

societății civile pentru a

deveni actori relevanți și să

dezvoltăm comunități active,

puternice, incluzive

Deschiderea: oferirea de informații complete

privind activitățile noastre, într-o manieră ușoară

și accesibilă, tuturor celor interesați,

Participarea: manifestarea ca actor al comunității,

dechiderea către public, receptarea semnalelor, a

criticilor și a sugestiilor provenind din

comunitate.

Răpunderea: respectarea obligațiilor care revin

organizației din statutul său de persoană juridică,

dar și în raporturile externe (cu finanțatorii,

partenerii, voluntarii). Si, cel mai important, față

de cei cărora le dedică programe

Eficiența: esențială pentru atingerea misiunii și

pentru îndeplinirea obiectivelor, îndeosebi în

condițiile unei concurențe crescânde în domeniu.

Suportul financiar obținut și alăturarea

voluntarilor la o organizație depind, în mare

masură, de modul în care sunt utilizate resursele

Coerența: atașamentul organizației la misiunea pe

care și-a asumat-o

porneste de la credința că toți

oamenii ar trebui să aiba acces la

servicii de sănătate, justiție și

protecție socială, bunăstare și

oportunități egale

profesionalism,

transparență, experiență, inovație,

integritate, responsabilitate,

flexibilitate

Afirmată prin statut și actul de constituire – o construim treptat, prin activitățile
derulate, prin programele care au facut din AFC, în timp, un actor cunoscut și

recunoscut în comunitate. 
Suntem conștienți de faptul că o identitate solidă presupune compatibilitate

între misiune și obiective, între acestea și activitățile pe care le dezvoltă.
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PROIECTE FINALIZATE ÎN 2019
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Miruna Bohâlțea Cu o experiență de peste 14 ani în domeniul formării adulților, Miruna crede în
potențialul oamenilor și al organizațiilor de a se schimba în bine. În cei 16 ani de experiență
profesională, a avut șansa de a fi mentor, facilitator, consilier pentru afaceri europene, manager de
proiect și consultant în dezvoltare, într-o paleta largă de proiecte, de la cele de infrastructură mare
la cele de tineret. În ultima perioadă, a dezvoltat mai multe programe de formare profesională
pentru creșterea competențelor antreprenoriale, management de proiect, dezvoltarea brandurilor
locale, dezvoltarea capacității administrative a organizațiilor și lucru în echipă.

Corneliu Ionescu Economist de meserie și trainer din pasiune, aduce în cursurile sale. experiența
practică de peste 20 de ani din business și consultanță, Este președintele Asociatiei Educație pentru
Viața Reală care furnizează servicii de educație financiară și antreprenorială. Corneliu este trainer
acreditat ANC de 10 ani, timp în care a instruit peste 3.500 de persoane, abilitățile de formare
fiind completate de cele de coach și consutant. Temele preferate: educație financiară, scriere de
planuri de afaceri, antreprenoriat și antreprenoriat social, finanțe pentru non-finantiști.

Silvia Mișu are o diplomă de master în resurse umane și o vastă experiență în formare și
consultanță, ca formator, facilitator, coach, animator social. Experiența profesională de 18 de ani
de formare și consultanță în management de proiect, management organizațional, managementul 
resurselor umane, formare profesională,   domeniul de afaceri, o recomandă ca fiind un consultat
și formator care se poate adapta, cu ușurință, oricărei realități organizaționale. În procesele de
formare și dezvoltare organizațională, îmbină tehnici specifice NLP și de analiză trazactională. În
ultimii 6 ani a coordonat și programe de dezvoltare organizațională, inclusiv planificare strategică
pentru mai mult de 80 de organizații nonprofit, afaceri sociale.

Tudora Mihai Profesionist din domeniul resurselor umane care, în 2009, a hotărât că poate să se
dezvolte profesional ajutând și alți profesioniști să se dezvolte. Livreză cursuri în domeniul
resurselor umane și management financiar, De-a lungul carierei a descoperit care sunt nevoile
unui specialist HR în raport cu organizația în care activează, cu superiorii săi ierarhici, dar și cu
angajații; care sunt principalele direcții în care se dezvoltă diferitele tipologii de manageri și cum
pot fi transformate acestea în atu-uri la nivel organizațional. Începând din 2012, și-a folosit
cunoștințele și pentru a elabora cursuri din aria managementul firmei, pe care le-a prezentat în
special în cadrul proiectelor de business.

Giorgiana Bitere este, în prezent, Training Manager. O mare parte din carieră a lucrat ca și Expert
Programe Instruire. Orientată către oameni și pasionată de activitatea de formare, are o experiență
de peste 10 ani în activitatea ca trainer, dobândită și dovedită în companii multinaționale. De-a
lungul timpului, a format peste 1000 de cursanți și a participat la elaborarea a zeci de module de
curs. Dintre tematicile de curs livrate de-a lungul timpului, amintim: Program integrat pentru
management, Leadership+Comunicare+Coaching, Vânzari, Negociere.

Lorand Butyka Absolvent de științe politice, a început să lucreze în sectorul public, inițial la
Consiliul Județean Harghita, apoi în cadrul Unității Centrale pentru Reforma Administrației
Publice din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. În paralel a predat în cadrul
Universității Babeș-Bolyai, disciplinele: Politici publice, Management de proiect, Evaluarea
programelor. Din 2012 este activ în zona organizațiilor non-guvernamentale implicate în protecția
mediului, dezvoltare rurală și educație. De 9 ani este pasionat de metode alternative de educație și
coordonează programul Tușnad Trustbuilding, un program bazat pe metodologia educației prin
experiență și aventură.
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Un proiect plin de aventuri, decizii rapide, notificări, acte adiționale, suspendări și
raportări. Multe evenimente cu oameni dragi. Felicitări și să ne revedem cu bine! 
(Oana Calenciuc - manager proiect)

Un proiect tare drag mie s-a finalizat cu succes! Timp de 12 luni am lucrat cu peste 400
de antreprenori, manageri și persoane din departamentele de resurse umane din 120
de firme din regiunea de Sud Est. Felicitări, dragi colegi, pentru reușita voastră!
(Aurelia Pasăre – Președinte AFC)

Un proiect cu oameni frumoși, dedicați! 
(Alina Diță – business coach)

Sunt tare mândră de voi, mai ales că multiplele modificări legate de finanțare și de
rambursare nu v-au determinat să renuntați, ci ați pornit cu avânt și mai mare. 
Bravo, fetelor! 
(Mădălina Ignatov – antreprenor, fost beneficiar)
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Prescornițoiu Ana: Proiectul a fost o oportunitate de care sunt mândră că am decis să
profit. În cadrul procesului de învățare, ne-am redescoperit, am consolidat echipe, am
făcut proiecții pentru afaceri și, cel mai important, ne-am bucurat de timpul petrecut
împreună.
Simona Dragomirescu: Totul a fost făcut din pasiune pentru dezvoltare, iar noi am
beneficiat de asta. Am fost ajutați să aducem la lumină abilitățile și motivația pentru
un leadership de succes.
Luiza Drăgulin: Într-un mediu de afaceri instabil, în care legislația este în continuă
schimbare, factorii externi și interni pot influența negativ firmele, până la reducerea
activității sau chiar faliment, iar cele mai supuse la aceste riscuri sunt IMM-urile. Prin
intermediul procesului de planificare strategică, am beneficiat de: realizarea unei
analize privind starea actuală a firmei, nevoile și directiile de dezvoltare, sprijin în
elaborarea misiunii și viziunii firmei, consiliere și suport în elaborarea documentelor
strategice și de actiune.
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6 județe (Buzău, Brăila, Constanța, Galați, Tulcea,Vrancea) / 13 evenimente
conștientizare și promovare / 250 participanți
peste 460 de candidaturi primite și înregistrate

405 persoane selectate să participe la programele de formare

90 de întâlniri organizate între echipa de recrutare și manageri/HR-i
peste 100 IMM-uri sprijinite
16 sesiuni de formare organizate/960 ore de curs
350 persoane certificate ANC
2 sesiuni MiniMBA Strategic / 50 persoane implicate cu abilități de
management și decizionale îmbunătățite
1 aplicație interactivă – Antreprenor 2020: platformă online ce permite
utilizatorilor să își elaboreze planurile de afaceri și să testeze deciziile de
business
300 sesiuni individuale de business coaching
40 companii/ 5 experți/ 2560 h de planificare strategică

·        

REZULTATE LA FINAL DE PROIECT

Proiectul "Profesioniști 2020" fost cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020 și a urmarit
dezvoltarea de abilități pentru: creșterea afacerilor antreprenorilor, dezvoltarea
managementului în companii și îmbunătățirea competențelor, în general...pentru 
o mai bună productivitate la nivel personal și profesional.

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019
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PROIECTE FINALIZATE ÎN 2019

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

La nivelul comunităților, mai ales cele rurale, nu există

echipe multi-disciplinare de profesioniști care să

abordeze într-o manieră integrată nevoile persoanei

asistate (asistent social, personal medical, asistenți

personali, psihologi, îngrijitori la domiciliu, etc. De

aceea este nevoie de o politică publică pentru a facilita

accesul la finanțare atât a ONG-urilor cât și a APL-

urilor, în vederea unei dezvoltări unitare și pe tot

teritoriul țării, a unor servicii profesioniste pentru

persoanele vârstnice.

Aproximativ 212.000 de bătrâni (sau 6,5% dintre
persoanele de 65 de ani şi peste) se confruntă cu
limitări serioase sau totale, dar nu beneficiază de
ajutorul familiei şi, prin urmare, au nevoie de sprijin
pentru realizarea activităţilor lor zilnice. Dintre
aceste persoane, 68.200
locuiesc singure, 127.000 au 75 de ani sau mai mult şi
47.300 sunt persoane singure.

Deși avem aprobate două strategii naționale care se

referă la persoanele vârstnice, respectiv, Strategia

Națională privind incluziunea sociala și reducerea

săraciei și Strategia Națională privind persoanele

vârstnice și îmbătrânirea activă, nu există obiective

clare privind dezvoltarea continuă și coordonată a

serviciilor socio-medicale și nici decizii concrete de

alocare bugetară pe termen lung, în raport cu nevoile

identificate.

Creștem capacitatea ONG-urilor

furnizoare de servicii pentru vârstnici

pentru ca acestea să contribuie activ și

participativ la accelerarea

CONTRACTĂRII SOCIALE a serviciilor

dedicate seniorilor, prin formularea și

promovarea la nivel

local/regional/național a legislației terțiare

în sfera achizițiilor de servicii sociale.

Dezvoltăm un pachet legislativ terțiar

pentru contractarea facilă a serviciilor de:

îngrijire la domiciliu, cantină sociala/masă

pe roți, centru de zi, centru rezidențial.

CUM NE IMPLICĂM?

Servicii sociale dedicate persoanelor

vârstnice, disponibile în orice

comunitate și adaptate nevoilor reale ale

beneficiarilor.

CE OBȚINEM?

"Nimeni nu vine la mine, nici eu nu mă duc pe la
nimeni. Doar Ramona, îngrijitoarea, îmi trece pragul.
Vine de mai multe ori pe săptămână să mă ajute prin
casa sau la curăţenie. Ziua în care vine fata (Ramona)
este o bucurie pentru mine şi fără ea aş fi singură."
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DOCUMENTE ELABORATE

ANALIZĂ
privind situația achizițiilor de servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice

ONG-uri licențiate și autorități publice
(conducători ai ONG-urilor, asistenți
sociali, primari, persoane cu atribuții
în asistență socială, specialiști implicati
în furnizarea de servicii sociale).

SCOP OBIECTIVE

GRUP VIZAT

CONCLUZII

Colectarea opiniilor în vederea identificării
principalelor probleme și provocări cu care se
confruntă ONG-urile în demersul de
contractare a serviciilor dedicate persoanelor
vârstnice, colaborarea cu autoritățile publice
locale, problemele întâmpinate de autoritățile
publice la externalizarea serviciilor sociale
prin achiziții publice si disponibilitatea
acestora de a asigura finanțări alternative
dedicate persoanelor vârstnice.

UTILITATE

Identificarea și analiza ONG-urilor
licențiate din România și a principalelor
probleme și provocări cu care acestea se
confruntă
Identificarea problemelor întâmpinate de
autoritățile publice în demersurile de
externalizare a serviciilor sociale prin
achiziții publice
Identificarea nevoilor de formare
Formularea de recomandări strategice
bazate pe propunerile stakeholderilor și
analiza echipei de cercetare

DacăONG-urile au raportat în proporție de 69%
că nu cunosc deloc sau cunosc parțial

prevederile Legii 98/2016, reprezentanții APL
cunosc această lege în proportie de 58,93%
Deți APL-urile cunosc legea, nu o aplică în

achiziția de servicii sociale.
Atât ONG-urile cât și APL-urile invocă motivul

LIPSEI FONDURILOR și NORMELE NECLARE
ale legii în relatie cu dificultatea achiziției

serviciilor sociale.
Ambele ”părți” spun că nu au persoane

specializate în institutie care să se ocupe de
achiziția de servicii sociale pentru seniori.

Rezultatele analizei au fost utilizate pentru a
realiza o propunere de politică publică ce va

răspunde unui complex de nevoi actuale şi
concrete privind politice publice aferente

contractării/externalizării serviciilor sociale
destinate vârstnicilor.ONG nu cunosc procedura

50%

reticenta APL
22%

lipsa fondurilor
12%

lipsa de interes APL
10%

alt motiv
6%

NEUTILIZAREA LEGII  98/2016 PROVINE
DIN

8



ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019

DOCUMENTE ELABORATE

GHID DE CONSOLIDARE A DIALOGULUI CIVIC
pentru intervenții eficiente în beneficiul persoanelor vârstnice

Dialogul civic reprezintă o modalitate structurată de a discuta cu autoritățile
locale pentru atingerea unor obiective de interes general pentru comunitate.
Acest tip de dialog duce la consens și angajament partajat, în subiecte care sunt în
general complexe și care cer o mobilizare pe termen lung din partea tuturor
actorilor cheie. El reprezintă o bună ocazie de a pune în relație de colaborare
actorii cheie de la nivelul comunității: cetățeni, furnizori de servicii, autorități
publice.

Ghidul
este destinat profesioniștilor și voluntarilor din organizațiile neguvernamentale,
persoanelor vârstnice și familiilor acestora, dar și reprezentanților
autorităților publice care sunt responsabile pentru identificarea nevoilor
cetățenilor, precum și pentru planificarea, finanțarea și implementarea
serviciilor necesare în comunitate, pentru persoanele vârstnice.

9
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PETIȚIE online
În România mulți bătrâni trăiesc în sărăcie, izolare, boală, fără că nimănui să-i
pese! Cu copiii plecați departe, depind de mila unui vecin amabil sau de
norocul de a avea în comunitate un ONG care le oferă serviciile de care au
nevoie. 
Unii sunt prea bolnavi pentru a ajunge singuri la medic! Alții sunt prea bătrâni
pentru a se mai îngriji singuri. 
Cei mai mulți ar apela la un ajutor, dar… unde să-l găsească!?

Avem nevoie de ajutorul vostru pentru a trage un semnal de alarmă la nivelul
autorităților locale și centrale față de situația dramatică a bunicilor uitați și a le
cere să facă mai mult pentru ei!
SEMNEAZĂ petiția pentru dezvoltarea serviciilor adresate vârstnicilor
 în toate orașele și comunele din România!

10
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Gabriela Achihăi (Președinte, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău): În cadrul acestui
proiect, ne-am propus pe de o parte, să tragem un semnal de alarmă privind
îmbătrânirea accelerată cu care se confruntă România și, pe de altă parte, să oferim
soluții concrete pentru dezvoltarea unui sistem național de servicii sociale și socio-
medicale dedicat persoanelor vârstnice, disponibil în orice comunitate și adaptat
nevoilor reale ale beneficiarilor. În acest sens, am elaborart o propunere de pachet
legislativ tertiar – ca soluție pentru contractarea de servicii sociale destinate
persoanelor vârstnice, precum și documentul de politică publică ce însoțește acest
demers. Acest document a fost deja înaintat Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

RAPORT 2019ASOCIAȚIA FOUR CHANGE
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Stimata doamna Aurelia Pasăre,

În primul rand, vă felicitam pentru interesul dumneavoastră de a elabora acest pachet
de documente în sprijinul autorităților contractante. Sperăm ca acest demers să fie
favorabil creșterii interesului autorităților administrației publice locale de a include
în programele anuale de acțiune privind serviciile sociale, și programul de contractare,
acesta fiind din punctul nostru de vedere, cel mai important instrument de finanțare a
furnizorilor de servicii sociale.
...
După definitivarea proiectului și avizarea de către directiile de specialitate din cadrul
MMPS și ANAP, acesta va fi publicat în vederea parcurgerii procedurii de
transparență decizională.

Doamna Ministru Victoria Violeta Alexandru (decembrie 2019) referitor la
înaintarea pachetului de documente dedicat achiziției de servicii sociale pentru

persoanele vârstnice.

EXTRAS RĂSPUNS MINISTERUL MUNCII  ȘI
PROTECȚIEI  SOCIALE

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019
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1 film privind serviciile pentru persoane vârstnice
90 de furnizori servicii pentru vârstnicii (ONG-uri) si 392 APL implicați/
1 analiză privind achiziția de servicii sociale dedicate seniorilor
75 reprezentanți ONG și parteneri sociali instruiți/ 3 sesiuni curs Expert
Achiziții (Bacău, Alba Iulia, Breaza) /90 ore de formare
4 pachete documente privind achiziția de servicii sociale dedicate
persoanelor vârstnice elaborate în cadrul grupurilor de lucru
50 ONG-uri implicate în procesul de formulare a legislației terțiare în
domeniul achizițiilor de servicii sociale pentru persoane vârstnice
150 participanți/ 5 mese rotunde (București, Galați, Bacău, Iași, Alba Iulia)
cu reprezentanți ONG și APL în vederea prezentării pachetului de
documente
50 reprezentanți ONG și parteneri sociali instruiți/2 sesiuni curs lobby și
advocacy/ 60 ore formare
1 ghid de consolidare a dialogului civic elaborat și diseminat în rândul a
200 de furnizori de servicii pentru vârstnici (APL si ONG)
25 ONG-uri furnizoare de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice
sprijinite, în vederea promovării pachetului legislativ terțiar la nivel local

     

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019

REZULTATE LA FINAL DE PROIECT

13

https://www.youtube.com/watch?v=f-qi7xl01Mk;


 dobândirea de cunoștințe în
domeniul achizițiilor publice,
lobby și advocacy, în vederea
dezvoltării și consolidării
relațiilor cu autoritățile locale
crearea de parteneriate
stabile între autoritățile locale
și ONG-uri furnizoare de
servicii sociale (schimb de
experiență, vizite studiu)
îmbunătățirea imaginii ONG-
urilor și recunoașterea acestora
la nivel local
dezvoltarea de servicii sociale
prin adoptarea pachetului
legislativ terțiar

BENEFICII PREVIZIONATE

creșterea speranței de viață
încetinirea ritmului de
degradare psiho-somatică
creșterea gradului de
socializare și ameliorare a
sănătății fizice și psihice
conștientizare ridicată la
nivelul comunităților cu privire
la importanța evitării
instituționalizării persoanelor
vârstnice dependente

Pe termen lung,
elaborarea PACHETULUI
LEGISLATIV TERTIAR și
promovarea lui contribuie la

Proiectul ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în
fiecare comunitate” a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020 și a avut ca scop creșterea capacității
organizațiilor  neguvernamentale 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 vârstnici, în fiecare comunitate
din România.

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019
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Aurelia Pasăre: Participarea
cetățenească și responsabilitatea
sunt competențe care se însușesc

ca urmare a unui proces
educațional și sunt cel mai rapid

asimilate în cadrul unor
activități practice. 

Considerăm că cea mai bună
abordare este una bazată pe

educația prin metode
experiențiale, iar aceasta este

strategia noastră în dezvoltarea
și implementarea măsurilor care

fac parte din programul de
dezvoltare comunitară.

reducerea și prevenirea abandonului
școlar timpuriu
promovarea accesului egal la
învățământul preșcolar
creșterea calității procesului
educațional în grădinițe și școli
introducerea de formule educaționale
inovatoare bazate pe nevoile elevilor

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE
RAPORT  2019

PROIECTE ÎN CURS 

Punem județul Giurgiu pe harta educației din
România

implementarea unui program complex
de măsuri integrate care să capaciteze
toți actorii importanți în procesul
educațional

la nivelul a 5 comunități din județul
Giurgiu

Cosoba, Stoenești, Crevedia Mare
Cartojani,Trestieni 

CE URMĂRIM?

BENEFICIARI  ÎN 2019 

UNDE?

CU CE SCOP?

încă 349 copii recrutați față de cei 412
în 2018 /Total 768 copii 

5 comunități rurale  împlicate
49 părinți 

107 de cadre didactice recrutate
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stimularea creativității și a imaginației
valorizarea talentului și a abilităților dobândite anterior
dezvoltarea unor noi abilități
educarea emoțională și socială timpurie
diversificarea activităților extrascolare cu caracter formativ
dezvoltarea autonomiei în actiune, gândire și exprimare
explorarea oportunităților de dezvoltare
aprofundarea comportamentelor dezirabile social
dezvoltarea stimei de sine în raport cu propriile valori, abilități și
competențe

ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR CLUBUL VOCEA COPIILOR avem în vedere:

ASOCIATIA FOUR CHANGE RAPORT 2019

Adriana Popescu, Coordonator programe educaționale și mentorat

Metodologia ține cont atât de etapele dezvoltării fiecăruia, cât și de realitatea contextului care
reiese din răspunsurile date de elevi/eleve. 
Avem o abordare care permite copiilor, atât înțelegerea mai largă a comunității și lumii în care
trăiesc, prin introducerea de elemente noi și de abilități de viață necesare, cât și încurajarea
manifestării și individualității fiecărui copil (atât prin crearea unui cadru de încredere, cât și
prin valorizarea talentelor și pasiunilor individuale).

Analiză NEVOI primar

Analiză NEVOI gimnazial
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92 
elevi gimnaziu

93
elevi primar

Alexandra Tomescu, facilitator comunitar

Este esențial ca prin acest program, copiii
să-și însuseașcă noțiuni de implicare

comunitară, participare civică, voluntariat
și să experimenteze analizarea problemelor

din comunitate și a inițierii unui proiect,
pentru a putea contribui în mod direct

la rezolvarea problemelor cu care se
confruntă comunitatea în care trăiesc.

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019
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spații de tip ludotecă în 3 comunități rurale: Stoenești, Crevedia
Mare și Cosoba
1 program de derulare activități specific cluburilor pe grupe de vârstă
1 set materiale educaționale
15 intâlniri de lucru și consultăi cu autoritățile locale
6 ateliere / 3 workshop-uri primar și 3 gimnazial
încă 19 elevi gimnaziu recrutați și implicați față de cei 92 din 2018 /
total - 111 copii din ciclul gimnazial
încă 5 elevi primar recrutați și implicați față de cei 92 din 2018/ 

44 ateliere tematice: 24 primar și 20 gimnazial
129 întâlniri comunitare: 69 primar și 60 pentru gimnazial
1 informare a copiilor cu privire la proiectele comunitare
1 informare cu privire la expozițiile photovoice

     total - 97 copii din ciclul primar

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019

REZULTATE CLUBURI
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înțelege contextele de învățare ale levilor, la clasă
aplica ciclul dezvoltării abilităților de viață la elevi, în funcție de nevoile
și profilul acestora
propune activități de dezvoltare a abilităților de viață la elevi în funcție
de stilurile acestora de învățare urmărind ciclul învățării experiențiale
identifica și aplica metode și instrumente alternative de învățare
elabora și aplica fișe de activitate, dezvoltând abilități de viață în rândul
elevilor

CURSUL Metode alternative de dezvoltare a abilităților de viață la clasă
vizeaza dezvoltarea capacității cadrelor de a:

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019

Rezultate

 1 Curs ghidare formatori 
 3 cursuri formare ”Abilități de viață” 

 1 set de materiale pentru formarea abilităților de viață 
 39 cadre didactice formate

 63 cadre didactice certificate

FORMARE ȘI MENTORAT pentru cadrele didactice
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PROGRAMUL pentru creșterea capacității profesionale a cadrelor
didactice

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019

Rezultate

1 intâlnire de evaluare a nevoilor profesorilor
10 sesiuni de instruire pe teme care contribuie la facilitarea integrării 
 școlare   a elevilor cu risc educațional crescut
74 cadre didactice participante      

FORMARE ȘI MENTORAT pentru cadrele didactice

CE CUPRINDE?

sesiuni de instruire non formală

CU CE SCOP?

monitorizarea riscului

facilitarea dialogului 
de părăsire timpurie a şcolii

școală-familie-comunitate

FORMATORI

experți în domeniul
psihologiei, pedagogiei,

experți în domeniul educațiiei
 facilitatori comunitari

PREVIZIUNI

o mai bună înțelegere a posibilelor situații în care se află elevii care se
confruntă cu probleme școlare și sociale

însușirea unor metode și tehnici moderne PENTRU
prevenirea abandonului școlar 

motivarea elevilor către îmbunătățirea rezultatelor școlare

20



Rezultate

1 metodologie pentru programul de suport și mentorat 
1 metodologie de concurs
5 mini-proiecte elaborate și implementate
5 cadre didactice care beneficiază de suport și mentorat    

completarea sesiunilor de formare 

 diseminarea de materiale educaționale suport adresate cadrelor didactice

facilitarea integrării școlare a elevilor cu risc educațional 
sesiuni de mentorat cu cadrele didactice care doresc să apeleze la ajutorul unui
mentor

îmbunătățirii metodelor de lucru cu elevii

 PRIN 

 PENTRU

 ÎN VEDEREA

DEZVOLTAREA unui program suport și mentorat  

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019

FORMARE ȘI MENTORAT pentru cadrele didactice

INCLUDE

toate cadrele didactice care participă la
sesiuni de formare

INTERVENȚII  PRINCIPALE

SELECȚIE 

Minim 30% din cadrele didactice vizate 
 vor fi selectate din rândul celor care au

clase în care elevii cu risc educațional
depășesc 50% 

pe baza unui mini-proiect de practică ce vizează
dezvoltarea de seturi de activități suport care să contribuie la punerea în

aplicare și perfecționarea competențelor obținute

CONCURS
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creșterea ocupării pentru un
număr de 452 beneficiari
îmbunătățirea nivelului de
competențe pentru 452
persoane
evaluarea și certificarea
competențelor profesionale
obținute pe alte căi decât cele
formale, pentru 27 persoane 
creșterea abilităților de
utilizare a calculatorului
pentru 452 persoane
promovarea antidiscriminării
și egalității de șanse în rândul
a 452 persoane

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019

PROIECTE ÎN CURS 

Șanse sporite la angajare, prin calificare

creșterea nivelul de calificare pentru 
452 beneficiari
în vederea asigurării unei ocupări sustenabile și de
lungă durată județele Giurgiu și Prahova 

CE URMĂRIM?

UNDE?

OBIECTIVE SPECIFICE

GRUP ȚINTĂ

șomeri și persoane inactive 
lucratori vârstnici (55-64 ani)

persoane cu dizabilități
persoane cu nivel redus de educație

persoane din mediul rural
cetățeni români aparținând minorității roma

22



Am simțit că sunt într-o echipă unde pot greși fără să fiu judecat. Am învățat lucruri noi,
m-am regăsit cu fostii colegi din grupa de agent securitate și mi-am învins teama de calculator.

Credeam că e doar pentru cei tineri, dar acum știu să fac un document word, o listă de
cumpărături în excel, să fac fotografii cu camera de la laptop. Îmi place că mi-am învins limitele!

Mulțumesc pentru oportunitate și vreau să transmit și formatorului că ne-a plăcut foarte mult
cum a abordat tematica din curs și cum ne-a stat alături cu răbdare, pas cu pas. (Alin D)

3. CURSURI de competențe digitale de utilizare a tehnologiei
informatice oferite de noi - Asociația Four Change 

Concepte de bază ale tehnologiei informatice     
Utilizarea computerului și organizarea fișierelor
Informație și comunicare  
Aplicații MS Office    
Utilizare platforma eangajare.ro

        

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019

IMPRESII  DUPĂ CURS 

ETAPE
ASISTENȚĂ acordată de către Fundația Estuar: 1.

informare și consiliere, medierea muncii

2. CURSURI DE CALIFICARE  în diverse domenii: 
agent curățenie, agent securitate, brutar, bucătar, cameristă, lucrător în comert,
ospătar, patiser - furnizate de către Logics. Centru de pregătire profesională
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Mă bucur că am avut șansa de a
participa la acest curs de calculator. 

M-am simțit foarte bine alături de
ceilalți colegi. Pentru mine, acest curs a

reprezentat un pas înainte în
dezvoltarea mea

personală. Abilitățile doamnei
formator și dăruirea participanților au
facut ca TIC-ul să devina o experiență

extraordinară pentru mine. Mulțumesc
celor care au conceput acest proiect

pentru noi, beneficiarii! (Daniela F)

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019

IMPRESII  DUPĂ CURS 

Mi-a plăcut așa de mult încât

îmi pare rău că s-a terminat!

M-am simțit foarte bine. Am

obținut informații utile și mă

bucur că ne-am cunoscut! A

fost un curs deosebit, cu multe

aplicații practice, multă

implicare. Mulțumim

organizatorilor! (Ruxandra P)

PLATFORMA eangajare.ro CE ÎȘI  PROPUNE? 

să pună în legătură beneficiarii în căutare de loc de muncă - persoane calificate în
diverse meserii și care au absolvit cursul de competențe digitale, cu angajatorii din

județele Giurgiu și Prahova
UTILITATE 

târg virtual de locuri de muncă
cererea întâlnește oferta
angajatorii își pot crea conturi pentru a adăuga locuri de muncă disponibile
pot căuta persoane interesate să lucreze într-un anumit domeniu / cu o anumită
calificare
candidații își pot face conturi de utilizator persoană fizică
au posibilitatea să încarce/editeze cv și scrisoare de intenție pentru a aplica pentru
pozițiile vizate
grupuri de discuții pe domenii de interes
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Am lucrat cu placere în platformă. Este intuitiva și usor de folosit. 
Mi-am creat cont de angajat și ușor, ușor am început să conturez cv-ul. Încă nu e
finalizat, dar pot oricând reveni să actualizez informațiile. Sper să mă ajute să găsesc
mai ușor un loc de muncă. (Cristina B)

RAPORT 2019ASOCIAȚIA FOUR CHANGE

FILM Acceptă, pentru a fi acceptat!

interviuri cu 

inițiatorii proiectului,

beneficiari și angajatori ai

persoanelor din

grupuri defavorizate

cu focus pe problematica

discriminării și a egalității de

șanse și de gen

Aurelia Pasăre: Ne dorim creșterea gradului de informare a cetățenilor privind
importanța aplicării constante a principiului egalității de șanse și antidiscriminare la
nivelul comunităților din care fac parte, contribuind astfel la coeziunea socială.

PARTE A CAMPANIEI  DE INFORMARE ȘI
CONSTIENTIZARE

"ȘANSE EGALE PENTRU TOȚI"

25
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Alexandra Tomescu,
facilitator: Ne propunem să
ajutăm la dezvoltarea unei
culturi a oportunităților egale
și să promovăm incluziunea
socială prin acțiuni care atrag
atenția asupra importanței
combaterii discriminării și
integrarea în societate a
grupurilor vulnerabile care se
confruntă cu riscul
marginalizării sociale.

SEMINARII antidiscriminare și egalitate de șanse 

discriminare

persoane vulnerabile

stereotip

prejudecată

egalitate de șanse și de gen

incluziune

 Concepte clarificate

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019

PARTE A CAMPANIEI  DE INFORMARE ȘI  CONȘTIENTIZARE
"ȘANSE EGALE PENTRU TOȚI"

Rezultate

10 cursuri TIC /420 de ore de curs
234 de persoane instruire în Tehnologia Informaţiei și a Comunicaţiilor
230 de persoane absolvente
12 seminarii /241persoane participante
1 aplicație eangajare disponibilă online, pe telefon și pe tabletă
230 conturi de persoane fizice create în cadrul aplicației 
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Europa are cel mai înalt grad
de îmbătrânire demografică
față de celelalte continente,

atingând deja un stadiu critic.

România se confruntă cu
aceeași problematică: declinul

populației totale, creșterea
ponderii populației vârstnice

și a duratei medii a vieții.

Servicii socio-medicale integrate
pentru depășirea situației de vulnerabilitate și

îmbunătățirea calității vieții

165 persoane peste 65 ani cu
boli cronice, aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială
120 în Brădeanu 
45 în Cosoba și Crevedia Mare 

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019

PROIECTE INIȚIATE ÎN 2019 

Împreună împotriva izolării vârsnicilor din România

Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

județele Buzău și Giurgiu

FINANȚARE

UNDE?

CONTEXT

GRUP ȚINTĂ

CE
OFERIM?

PARTENER

din
populația vârstnică a României
are nevoie de îngrijire la
domiciliu

Peste
20%

Numai
0.23%

beneficiază concret de
acest serviciu
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Aurelia Pasare: Ne dorim ca prin
serviciile oferite în cadrul proiectului să

asigurăm o batrânețe demnă
beneficiarilor noștri, să contribuim la

creșterea speranței de viață a acestora și
la scăderea gradului de instituționalizare

a vârstnicilor dependenți, prin oferirea
de servicii socio-mediale la domiciliul

propriu. 

RAPORT 2019ASOCIAȚIA FOUR CHANGE

CU SE CONFRUNTĂ VÂRSTNICII?

probleme de sănătate

singurătate

acces limitat la servicii sociale

grad redus de independență în

cadrul gospodăriei

OBIECTIVE

Creșterea numărului de servicii sociale și socio-medicale de îngrijiri la
domiciliu dedicate persoanelor vârstnice din comunitățile rurale vizate.

Creșterea speranței de viață pentru 165 de seniori care beneficiază
de servicii de îngrijiri la domiciliu, sociale și socio-medicale
integrate

Creșterea nivelului participării sociale active și demne a cel puțin
100 de persoane vârstnice din cele 3 comunități

BENEFICII

 crearea unui mediu social echitabil și sustenabil pentru generația vârstnică
 seniorii se bucură de o bătrânețe demnă în propria locuință 

3 comunități modele de bune practici 
contribuție la dezvoltarea serviciilor sociale din comunități

Rezultate 

1 serviciu social de îngrijire la domiciliu funcțional în comuna Cosoba
11  persoane vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu
7 întâlniri cu potențiali beneficiari
1 ingrijitoare la domiciliu angajată 
40 de vizite / 362 de tehnici de îngrijire furnizate

28



Aurelia Pasăre: De cele mai multe ori, vârstnicii din mediul rural se confruntă cu
un nivel crescut de discriminare în comunitățile din care provin și sunt priviți ca o
povară, atât pentru familie cât și pentru comunitate. Din acest motiv proiectul va
încuraja participarea socială activă a persoanelor vârstnice, prin implicarea lor în
problemele comunității din care fac parte, producând pe această cale o schimbare
semnificativă la nivelul vieții sociale a bătrânilor, dar și la nivelul percepției
comunitare. 

Sistem integrat de servicii socio-medicale în
concordanță cu nevoile specifice 

200 vârstnici
în situatii de dependență și/sau 
în risc de excluziune socială

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019

PROIECTE INIȚIATE ÎN 2019 

Servicii integrate pentru vârstnici în propria
comunitate

Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

comunele Motoșeni,
Răchitoasa și Stănișești

din județul Bacău

FINANȚARE

UNDE?
GRUP ȚINTĂ

CE
OFERIM?

PARTENER

DEMERS
INOVATOR

abordare complexă a nevoilor
plan de intervenție personalizat 

NEVOI ADRESATE

de hrană

de igienă persoanală și

a locuinței

de servicii medicale

de apartenență la

comunitate
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BENEFICII previzionate

dezvoltarea comunităților rurale

creșterea angajabilității prin cooptarea în echipa, a 20 de îngrijitoare la

domiciliu

sporirea interacțiunii vârstnicilor cu ceilalți membri ai comunității

creșterea capacității de implicare în problemele comunității

cimentarea sentimentului de utilitate și apreciere

recăpătarea stimei de sine

scăderea riscului de instituționalizare

creșterea calității vieții 

persoane bolnave (suferă de o boală acută sau cronică)
persoane care și-au pierdut total sau parțial autonomia (grad ridicat de
dependență)
lipsa unui mediu familial suportiv 
resurse interne limitate ale familiei, aparținătorilor
vârstnici singuri
existența unui abuz / risc de abuz
neglijență

SITUAȚII în care se află beneficiarii selectați

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019
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 DINTRE APARIȚII  

PARTENERI MEDIA
stiri.ong

romaniapozitiva.ro
seniorul.ro

galasocietatiicivile.ro
voceaong.ro

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019
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Venituri (valoare în lei): 3,198,609
Venituri (valoare în euro): 674,073

Cheltuieli (valoare în lei): 3,207,964
Cheltuieli (valoare în euro): 676,044

Rezultat net (valoare în lei): - 9,355
Rezultat net (valoare în euro): - 1,971

Administrative (valoare în lei): 30,343
Administrative (valoare în euro): 6,395

Personal (valoare în lei): 1,944,616
Personal (valoare în euro): 409,807

Activități din proiecte (valoare în lei): 1,227,234
Activități din proiecte (valoare în euro): 258,626

Alte cheltuieli (valoare în lei): 5,771
Alte cheltuieli (valoare în euro): 1,216

Cheltuieli

REZULTATE FINANCIARE 2019

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE RAPORT 2019
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Adriana Lupu

Adriana Popescu

Alexandra Tomescu

Alexandru Dode

Alina Diță 

Ana Maria Anghelescu

Ana Maria Grădinariu

Costin Piștalu

Cristina Adam

Cristina Matei

Dorin Panchiosu

Elena Lupoaea Petrea

Emilia Neagu

Gabriela Popescu

Ioana Iordanca

Irina Matei

Laura Voinea

Luminița Boghean

Mariana Oancea

Mihaela Giușcă

Mirela Matei

Oana Calenciuc

Raluca Bedereag

Raluca Mareș

Raluca Oprișan

Romica Marin

Valentina Antonescu

Vasile Brașovanu

Vasilica Grigore

Agenția Națională pentru Achiziții Publice 
Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse
pentru Femei și Bărbați 
Consiliul Județean Buzău
Consiliul National al Persoanelor Vârstnice
DGASPC Alba
DGASPC Bacău
DGASPC Buzău
DGASPC Sector 3
DGASPC Sector 6
Fundația Crucea Alb Galbenă Buzau
Fundația Estuar
Logics. Centru de pregatire profesională

Add Media Communication
Advanced Ideas Studio
Autonom Services
Brami Production
Cătălin Sachelaru Intreprindere Individuală
Dante International
Deku Sport Arena 
DS Vdieo Production
Limatex
Premium Drax
Printek
Solnet
Structural Eurotraining
Tiriac
Operating Lease Bucuresti
Wise Travel
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Adrian Vatamaniuc 
Diana Berceanu
Diana Chiriacescu

PARTENERI

COLABORATORI

 NE-AU FOST ALĂTURI. . .  
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Asociația Four Change
Str Vlad Dracu nr 11, bl C14, Sc3, 
et 5, ap 87 Sector 3, București
0749142440
office@fourchange.ro
www.4change.ro

activ din 2012
peste 10.000 de beneficiari direcți
16 proiecte 
7 județe 
dezvoltarea sustenabilă a zeci de comunități
furnizor acreditat și licențiat de servicii sociale (din 2015)
furnizor acreditat de formare profesională, în diverse
domenii: Management de proiect, Competențe
antreprenoriale, TIC, Lobby și advocacy, 

membru fondator SenioriNet - prima rețea 
     Inspector resurse umane (2014)

     informală, la nivel național, de organizații 
     active în domeniul serviciilor 
     pentru vârstnici
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