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 Asociatia “Centrul Daniel” - Bacău, este o organizație neguvernamentală, apolitică, cu 
caracter umanitar, înințată pe baza fostei legi 21/1924 prin S.C. nr.174/1990, modicată prin O.G. 
26/2000 cu privire la asociații și fundații publicată în M.O. 39/31.01.2000. 

 Misiunea noastră: 
 De a sprijini toate categoriile defavorizate ale comunității, prin derularea de proiecte sociale, 
medicale și educative care să îmbunătățească viața persoanelor cu dizabilități de orice fel, și familiile 
din care aceştia fac parte, copii orfani, abandonați, tineri și familii vunerabile, persoanele în vârstă.

Valorile noastre sunt: 
• Respectul față de beneciari și față 
de famiile acestora
• Responsabilitate
• Solidaritate
• Transparență

• Kinetoterapie
•  Logopedie
•Terapie cognitiv – comportamentală
•  Art - terapie 
•  Stimulare senzorială
•  Dezvoltare abilități de viață
•Socializare / integrare / reintegrare
•  Consiliere psihologică
•  Asistență socială

Servicii specializate 
oferite în anul 2021: 



 Grupuri  țintă:
•  copii și tineri cu diferite tipuri de dizabilități si boli invalidante și familiile acestora  din județul Bacău și 
din alte județe,
•  copii și tineri cu diferite tipuri de dizabilități din familii de asistenți maternali,
•  studenți ai diferitelor facultăți cu prol specic ce se încadrează în gama serviciilor pe care le oferim.

 Beneciari  indirecți: 
•  Familia largită a copiilor și tinerilor cu diferite tipuri de dizabilități sau boli invalidante,
• Grădinițe și școli, cadre didactice, 
• Comunitatea locală și regională.

 Număr beneciari:  
•  104  copii și tineri cu diferite tipuri de dizabilități
• 104 părinţi ai copiilor și tinerilor beneciari (minim un părinte pentru ecare beneciar în parte)
•  10 studenți – specializare kinetoterapie



 Cu toții am trecut prin al doilea an dicil, care pentru a doua oară ne-a pus la grea 
încercare, ne-a luat mult din energie și potențial, dar mai ales din stabilitate. Unele efecte le-am 
resimțit imediat, iar altele abia au început să apară. 
Începutul de an a fost momentul în care a fost nevoie să ne regrupăm și să evaluăm ce parte din 
criză  o tratăm ca pe o oportunitate.
 Într-o perioadă plină de temeri, cu griji pentru sănătatea și echilibrul copiilor și tinerilor 
cu dizabilități, echipa de  specialiști a fost într-un efort susținut, fără precedent alături de ei și 
familiile lor.
 Începutul de an, mai mult ca niciodată a fost provocator și ne-a determinat să ne unim 
fortele și să gândim noi proiecte, să identicăm noi linii de nanțare, noi strategii și campanii de 
foundrising, care să ne permită continuarea programelor și de ce nu dezvoltarea lor.
 În acelasi context am continuat seria întâlnirilor de lucru cu autoritățile publice locale cu 
același scop, de a identica nevoile beneciarilor noștri și soluțiile potrivite în ceea ce privește 
asigurarea serviciilor de recuperare de care au nevoie în conformitate cu Strategia de Dezvoltare 
Locală a Municipiului Bacău, precum și identicarea celei mai potrivite forme de nanțare a 
acestor servicii într-un “an nanciar dicil”  generat de contextul pandemic pe care îl traversăm 
cu toții. 
 De menționat că strategia organizațională din acest an ce a fost ghidată în direcția 
dezvoltării abilităților de comunicare, advocacy și fundrising atât pentru echipa managerială 
cât și pentru echipa de specialiști prin participarea la diferite întâlniri de lucru, seminarii și chiar 
cursuri de specializare.

 Obiective generale:
• Oferirea de servicii multidisciplinare pentru persoanele aate în situații de dicultate socială, 
inițierea unor activități în vederea prevenirii riscului marginalizării și excluderii sociale a 
copiilor și tinerilor, egalitatea șanselor pentru toți copiii și tinerii;
• Susținerea familiilor în exercitarea rolului și funcțiilor sale de bază și creșterea adresabilității 
familiilor ce au în îngrijire copii și tineri cu dizabilități, în ideea stopării tendințelor de abandon;
• Dezvoltarea de abilități zice, psihice și sociale pentru copiii cu nevoi speciale, precum și 
îmbunătățirea abilităților de autoservire și dezvoltarea autonomiei personale, prin programe de 
intervenție specice, individualizate pentru ecare copil / tânăr;
• Educarea pentru viață și asigurarea cadrului necesar dezvoltării relațiilor cu ceilalți, 
asigurarea de alternativă la marginalizare prin integrarea socială a copiilor și tinerilor cu 
dizabilități;



• Eliminarea barierelor comunicaționale, stoparea izolării și integrarea acestor copii și tineri în 
familie și în alte grupuri sociale (grădinițe, școli, etc.) și, ulterior, în societate;
• Sensibilizarea autorităților locale, naţionale, precum și a instituţiilor și organizațiilor cu 
posibilități materiale și nanciare ce ne pot acorda sprijinul și cu ajutorul cărora să ne putem 
continua activitățile de bază din cadrul Centrului „Daniel”;
• Continuarea activității de consiliere, informare și instruire a părinților asupra tipului și 
gradului dizabilității copilului și tânărului, asupra drepturilor persoanei cu dizabilități și nu 
numai.

 OBIECTIVE SPECIFICE: 
•Recuperarea/ameliorarea simptomatologiei prin intermediul serviciilor noastre;
• Dezvoltarea autonomiei personale și a independenței  pentru copiii și tinerii cu dizabilități sau 
boli invalidante cu scopul de a  integrați în  familie și societate;
• Creşterea adresabilității familiilor care au în îngrijire copii și tineri cu dizabilități, pentru a 
stopa tendinţa de abandon;
• Îmbunătățirea serviciilor de recuperare și reabilitare pentru copii și tineri cu dizabilități sau 
boli invalidante;
• Schimbarea de percepții a comunității  privind persoana cu dizabilități.



SERVICIILE ASIGURATE DE CENTRUL DANIEL ÎN ANUL 2021

 În anul 2021, au fost asigurate servicii complexe de recuperare și reabilitare în cadrul 
programelor personalizate pentru un numar total de 104 beneciari, copii și tineri cu diferite 
tipuri de dizabilități sau boli invalidante, cu vârste cuprinse între  0 - 20 ani, precum și familiile 
din care aceștia fac parte. Beneciarii sunt de pe raza județelor Bacău și Neamț. 
 Terapia de recuperare pentru copii și tineri cu tulburări de dezvoltare este  esențială și 
mai mult decât necesară atunci când vine vorba de diminuarea simptomatologiei clinice. 
Tratamentul tulburarilor de dezvoltare este imperios necesar atunci când dorim ca un copil să se 
dezvolte, să ducă o viață cât mai aproape de normalitate și de trăirea unei vieți optime din punct 
de vedere social. 
 Oferirea șansei la recuperare zică și/sau psihologică cât mai devreme posibil și cu 
constanță a fost misiunea noastră chiar și în perioade dicile la nivel global, cum a fost perioada 
pandemică provocată de COVID 19.  Nu a fost ușor să ne adaptăm și să facem față unei asemenea 
provocări, însă am continuat să luptăm pentru scopul nostru și să m alături de copii și familiile 
acestora prin serviciile de terapie psihologică, comportamentală, kinetoterapeutică și nu 
numai.
 Astfel că putem spune că activitatea noastră a putut  menținută cu succes în ciuda 
pandemiei și a urmărilor sale în societate, reușind încă un an să ne direcționăm activitatea către 
recuperarea copiilor cu dizabilități.

SERVICII DE RECUPERARE ȘI REABILITARE SPECIFICE 

 Rezultatele noastre: 
· 104 copii au beneciat de serviciile de recuperare/reabilitare în anul 2020
· 104 părinţi ai copiilor și tinerilor beneciari au primit sprijin și consiliere
· 10 studenți – au efectuat stagiul de practică - specializarea kinetoterapie
· 1133 de ședințe de recuperare kinetoterapeutică
· 1972 ședințe de recuperare psihopedagogică
·1278 ședințe de consiliere, sesiuni individuale în cadrul cărora au fost abordate teme importante 
pentru familiile copiilor și tinerilor beneciari
· 148 acțiuni de socializare - organizare în grup restrâns - sesiuni de 2 specialiști la 2 copii
·Un amplu eveniment tip festival de promovare și sensibilizare la care au luat parte 330 copii și 
tineri și familiile acestora
· 14  întâlniri / seminarii / cursuri 



• Activități de socializare: desfașurarea acestei activități a fost organizată în sesiuni de 
2 specialiști la 2 copii datorită contextului actual pandemic provocat de virusul SARS-Cov-2. 
Acțiunile de socializarea au drept scop creșterea gradului de a stabili contacte și relații de 
prietenie, diminuarea distanțelor psiho – sociale, combaterea marginalizării de către alți copii 
sau tineri, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii;
• Atelierul de Art-terapie: Scopul implicării copiilor în activităţile din cadrul atelierului 
de art-terapie este unul therapeutic, important în  dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea şi 
antrenarea motricităţii ne, asigurarea unui sentiment de confort, linişte şi acceptare, dar și 
dezvoltarea și antrenarea simţului formelor, culorilor, expresivităţii artistice. În cadrul 
atelierului au fost confecționate obiecte hand – made pentru Paște și Crăciun (felicitări de Paște 
și de Crăciun, obiecte / decorațiuni de Crăciun), etc;
• Activități de terapie în aer liber: aceste activități au un rol important în dezvoltarea 
armonioasă şi sănătoasă a copilului și au drept scop  stabilirea unei relaţii terapeutice mai 
apropiate, evitarea rutinei în programul de recuperare, care adesea este de lungă durată, 
conștientizarea comunităţii privind dicultăţile cu care persoanele cu dizabilități se confruntă 
şi o mai bună integrare a acestora în societate.

ACTIVITĂȚI ORGANIZATE PENTRU BENEFICIARI ÎN ANUL 2021





• Campanie de strângere de fonduri prin programul pus la dispoziție de Codul Fiscal, 
redirecționarea a  3.5 % din impozitul pe venit încasat în anul scal anterior (2020). Campania 
s-a desfășurat în perioada Ianuarie – Mai 2021.
• Depunerea proiectului / cerere de subvenționare a serviciilor sociale de recuperare de 
către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin AJPIS Bacău, în baza Legii 34 / 1998 și 
implementarea acestuia în anul 2021. 
• Depunerea proiectului  „FRESH START – Un program de educare a stilului sănătos de 
viață pentru copii și tineri cu dizabilități”, un proiect despre mișcare, alimentatie și viață 
sănătoasă  pentru copii și tineri cu dizabilități, în cadrul Programului de nanțare  “În stare de 
bine” dezvoltat de către FDSC cu sprijinul Kauand România.
• Campanie de promovare a activităților centrului. Această campania a fost realizată 
prin postări periodice pe pagina de facebook a organizației și a cuprins materiale și informații 
despre servicii, activități, tipologii de diagnostice abordate și terapii de recuperare / 
reabilitare, etc. 
• Campania de Foundrising "Dăruiește 20% copiilor cu dizabilități" – în cadrul căreia 
rme / companii din România au optat pentru direcționarea a până la 20% din impozitul pe 
prot datorat statului către Asociatia “CENTRUL DANIEL” AFJ. 
Campania s-a desfășurat în perioada Noiembrie – Decembrie 2021.
 

CAMPANII DE PROMOVARE / SENSIBILIZARE A COMUNITĂȚII ȘI FUNDRAISING



Centrul Daniel este activ prin participarea la întâlniri de lucru, conferințe, 
evenimente sau proiecte la nivel național, local sau județean

• Adunarea generala FONSS (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii 
Sociale)  sesiunea I 2021.
• Întâlnirea de lucru cu autoritățile publice locale, tematică : Nevoi și soluții de nanțare 
în anul 2021.
• Întâlnire de lucru privind contractarea serviciilor sociale în regiunea de vest a țării,  
Arad și Bihor. Instrumente și proceduri de lucru.
• RuralNet - Parteneriat pentru mediul rural - Eveniment de lansare.
• CURS - Cafeneaua de Fundraising 
• CURS  - ADVOCACY
• CURS  - DATA MANAGEMENT
• CURS ARC  < SOCIAL MEDIA > 
• Conferința “Coaliția pentru voluntariat”
• Adunarea Generală FONSS   sesiunea II 
• Întâlnire le lucru  - privind Modicarea Legii 292  - Legea Asistenței Sociale
• Lansarea platformei  “Platformasociala.ro” 
• Seminar “Viitorul este al copiilor. Dar vocea lor contează în deciziile pentru viitor?”  
World Vision România
• Seminar “Îngrijirea paliativă pediatrică – provocări și perspective” -  Asociația Lumina - 
• Întâlnire de lucru “Drepturile persoanelor cu dizabilități între deziderat și intervenții 
reale”  -  DGASPC BACĂU



INDICATORII FINANCIARI PENTRU ANUL 2021

TOTAL CHELTUIELI SALARII
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE
TRAINING & PROMOVARE & EVENIMENTE
COSTURI OPERAȚIONALE DE FUNCȚIONARE
MATERIALE CONSUMABILE BENEFICIARI

Sold 2020 RON
Sold 2020 CHF
SWISS STIFTUNG
MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL JUSTICE
Incasari Banaciari
Fundrising / Sponsorizari



 Echipa de implementare cu care organizația și-a desfășurat activitatea în anul 2021 a 
fost următoarea: 
• Echipa de specialiști :  
-  Coordonator / Manager proiecte,  Kinetoterapeuți,  Psiholog, Psihopedagogi, Asistent 
social ; 
• Echipa administrativă: 
- Director / foundrising, Economist, Îngrijitoare / supraveghetoare 

MULȚUMIRI ECHIPEI

CONCLUZIILE ANULUI 2021

 Încheiem încă un an al provocărilor și încercărilor, dar și un an care ne-a învățat multe. 
Și de data aceasta, familia și echipa Centrului Daniel a rămas unită și a adus de ecare dată noi 
idei pentru a rămâne alături de comunitatea și beneciarii noștri.
 Am învățat lecții și povești de viață noi. Am învățat să m mai buni, să oferim și mai 
mult și să ne apropiem mai tare de nevoile semenilor noștri. 
 Încheiem anul plini de optimism și cu crezul că Noul An ne va suprinde frumos pentru a 
crea împreună și mai multe momente frumoase, de calitate, și noi proiecte pentru beneciarii 
noștri, dar și pentru comunitatea băcăuană. 
 Bineînțeles că reușitele noastre nu ar  fost posibile fără voi, sponsorii, partenerii, 
voluntarii, părinții și membrii din familia centrului. 
 Vă mulțumim tuturor pentru suportul oferit, de la cel nanciar până la un simplu gând 
bun. Bunătatea, generozitatea, deschiderea și aprecierea voastră ne motivează de ecare 
dată și mai mult. 

CALDE MULȚUMIRI PENTRU FINANȚATORI, SPONSORI, PRIETENI ȘI 
PĂRINȚI CARE SUSȚIN ACTIVITATEA CENTRULUI



 În anul 2021 am reușit să aducem alături de noi și să implicăm oameni care au înțeles 
scopul și importanța implicării în activități de recuperare/reabilitare și reintegrare a 
copilului / tânărului cu dizabilități, astfel: 

• Sponsori Elveția:
Fundația LICHTBLICK FÜR KINDER - Elveția – prin reprezentantul ei  Andreas Kumin împreună 
cu rmele: Penta Comercial SA, McPaper Land, Kumin Group AG, Praxis Zentrum, Steiman, 
Reichmuth, Zink + Farbe, Steinauer, Seelsorgeeinheit Oberer Seebezirk, Stiftung Aurea 
Borealis, Seedamm Center, Gemeinde Wollerau, Convisa, Dropa,
• Sponsori  România:
Agricultorul, Fiald Imobiliare, Steelcore Europe, Cominf,  Logitrade,  Simba Invest, Gauss, 
Dafferman, Energoconstruct, Vasco Forest, TermoStaR Construct, Esmed Group, Ecokit Prod,
Grat Invest, Comprod GREAB, Patrimur Consulting, Dani Dan, Siqsess Technology, Prod Zob 
Construcții, Sagrod, Copanex,  Proelectric, Messina Distribuție, Mate's Atu, Sanrotex, Concib 
Clinica Palade, Megistos, Napovan Distribution, Smile Dent
• Parteneri:
Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, Primăria Municipiului Bacău, Teatru de Vară “Radu 
Beligan”, Academia Adamas, Daisy Sara
• Parteneri  media :
Deșteptarea Bacău, Radio România Iași, DSO - Direct Sound, Image Production



• Continuarea și diversicarea activității de recuperare prin programe de intervenție 
specice, individualizate pentru ecare copil/tânăr;
• Continuarea activității de consiliere, informare și instruire a părinților asupra tipului 
și gradului handicapului copilului și tânărului, asupra drepturilor persoanei cu handicap și nu 
numai; 
• Continuarea programelor și activităților de stimulare pentru dezvoltarea autonomiei 
copilului și tânărului în viața cotidiană și favorizarea integrării sociale;
• Încurajarea și sprijinirea participării specialiștilor la cursuri de formare continuă care 
să contribuie la menținerea calității serviciilor la un înalt standard calitativ;
• Organizarea și desfățurarea de campanii de informare dedicate cadrelor didactice din 
grădinițe și școli cu privire la diferite afecțiuni psiho - motorii și instruirea acestora cu privire 
la modalitatea de abordare a copilului, precum și tehnici de lucru specice;
• Menținerea actualelor surse de nanțare și identicarea de noi surse, care să asigure 
continuitetea  și siguranța nanciară a organizației, precum și dezvoltarea acesteia;
• Organizarea a cât mai multe ședințe de terapie și de activități de socializare în spațiul 
de terapii în aer liber amenajat pe terasa clădirii în care ne desfășurăm activitatea;
• Organizarea ediției a  X – a - EDIȚIE JUBILIARĂ - a Festivalului de Muzică Ușoară pentru 
Copii și Tineri “ STEA Printre Stele” eveniment tradițional care și-a demonstrat în timp 
valoarea atât pentru beneciari, cât și pentru organizație și comunitate.

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2022



SPONSORI
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