
 

 

1. Titlu Proiect : „Înfiinţarea Centrului de Criză Phoenix Braşov” 

 2. Beneficiar : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Braşov 

3. Sursa de finanţare : Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip 

centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea 

dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru 

prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” 

4. Autoritatea Finanţatoare: Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, 

Copii și Adopție (fostă Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi) 

5. Scopul proiectului: Proiectul urmăreşte dezvoltarea serviciilor sociale în judeţul Braşov prin 

înfiinţarea unui centru de criză, în vederea menținerii potențialului personal și prevenirii 

instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate. 

Centrul destinat persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații de criză, cu domiciliul 

în județul Brașov, va funcționa într-un imobil (casă sau apartament), achiziționat prin proiect, 

situat în municipiul Brașov sau în zonele limitrofe, având o capacitate de minim 4 beneficiari. 

Centrul de criză este un serviciu social care cuprinde activități realizate pe durată 

determinată (maxim 45 de zile/an calendaristic) și în anumite situații, pentru a răspunde nevoilor 

individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații critice de viață, în 

vederea menținerii potențialului personal și prevenirii instituționalizării. 

6. Obiectivele specifice ale proiectului: Dezvoltarea unui serviciu social de tip centru de criză cu 

o capacitate de minim 4 beneficiari, ce va răspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu 

dizabilități din județul Brașov, aflate în situații critice de viață, în vederea menținerii potențialului 

personal și prevenirii instituționalizării. 

7. Grupul ţintă al proiectului: Grupul ţină (beneficiarii direcți) pentru centrul de criză este 

reprezentat de minim 16 persoane adulte cu dizabilități aflate în situații critice de 

viață (îmbolnăvire subită, accident sau deces a asistentului personal/ a asistentului personal 

profesionist, evacuare din locuință, calamitate naturală etc.), pentru cele 6 luni de funcţionare în 

cadrul proiectului. Menționăm că acest centru va avea o capacitate de minim 4 beneficiari, care 

vor fi găzduiți pentru maxim 45 de zile/an calendaristic. Selecția beneficiarilor se va face în funcţie 

de gradul în care serviciul nou–înfiinţat poate să raspundă nevoilor individualizate ale acestora. 

Serviciile de îngrijire și asistență vor fi oferite 24 de ore din 24, pentru o perioadă de maxim 

45 de zile/an calendaristic. Centrul de criză, în funcție de nevoile identificate, va asigura pentru 

beneficiari: 



 găzduirea, în condiții de minim confort, siguranță și igienă; 

 o alimentație corectă din punct de vedere nutriţional și diversificată, într-un cadru familial; 

 sprijin pentru îngrijirea stării de sănătate. 

Activitățile desfășurate vor cuprinde cel puțin: 

 cazare și masă, 

 ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, 

 ajutor pentru realizarea activităților instrumentale vieții zilnice, 

 îngrijire personală, 

 consiliere familială, 

 evaluare, 

 sprijin în obținerea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare. 

DGASPC Braşov îşi propune atragerea de parteneri publici/privaţi şi încheierea de acorduri 

de parteneriat care să răspundă nevoilor beneficiarilor, nevoi identificate în urma evaluării, în 

colaborare cu serviciul nou – înfiinţat: medici de familie, ONG-uri, primării, spitale, etc. 

Beneficiarii direcţi, pe perioada celor 6 luni de funcţionare în cadrul proiectului, vor fi minim 16 

persoane adulte cu dizabilităţi, din județul Brașov. 

Pe termen lung, luând în calcul perioada de sustenabilitate, un număr de cel puţin 320 

persoane adulte cu dizabilităţi vor beneficia de serviciile oferite de centrul de criză. 

Prin acest proiect vor fi, de asemenea, selectate şi instruite un număr de 7 persoane care 

vor deservi centrul de criză (1 coordonator, 1 asistent social, 1 psiholog şi 4 infirmieri). 

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt DGASPC Braşov (care îşi va diversifica serviciile şi îşi 

va dezvolta capacitatea instituţională) și familiile persoanelor adulte cu dizabilităţi admise în noul 

serviciu, 

8. Rezultate urmărite: Prin obiectivul specific al proiectului ne-am propus dezvoltarea unui 

serviciu social de tip centru de criză cu o capacitate de minim 4 beneficiari, ce va răspunde nevoilor 

specifice ale persoanelor cu dizabilități din județul Brașov, aflate în situații critice de viață, în 

vederea menținerii potențialului personal și prevenirii instituționalizării. 

Acest obiectiv va fi atins prin îndeplinirea tuturor activităţilor din proiect: organizarea 

echipei de management şi funcţionarea acesteia; promovarea proiectului; achiziţia 

casei/apartamentului; modernizarea, reabilitarea şi accesibilizarea spaţiilor pentru imobilul 

achiziționat; dotarea serviciului cu mobilier, echipamente şi cazarmament; selecţia şi evaluarea 

beneficiarilor pentru serviciul nou înfiinţat, selectarea, angajarea, instruirea şi formarea 

personalului; asigurarea managementului calităţii serviciului nou-înfiinţat; funcţionarea 

serviciului social nou-înfiinţat; evaluarea serviciului nou-înfiinţat. 

         Rezultatele preconizate sunt: 

 creșterea numărului de servicii sociale noi la nivelul DGASPC Brașov cu un centru de 

criză, cu o capacitate de minim 4 beneficiari; 



 creșterea cu minim 16 a numărului de persoane adulte cu dizabilități aflate în situații de 

criză pentru care au fost găsite soluții și a fost prevenită instituționalizarea, pe perioada 

celor 6 luni de funcţionare în cadrul proiectului; 

 creşterea cu 7 a numărului de persoane selectate şi instruite care vor deservi centrul de 

criză. 

Îndeplinirea acestui obiectiv duce la rezolvarea unor nevoi identificate la nivelul județului 

Braşov și anume, oferirea unei soluții de urgentă pentru persoanelor adulte cu dizabilități aflate în 

situații de criză cărora, până în prezent, DGASPC Brașov nu le putea oferi servicii. 

9. Perioada: 12 luni, începând cu data de 07 Ianuarie 2020 (perioada derulării proiectului); 

10. Valoarea: Costul total al proiectului este de 551.960 RON, din care: 

-suma alocată de către Autoritatea finanţatoare 496.764 lei 

-contribuţia proprie a solicitantului 55.196 lei 

11. Beneficii pentru comunitate: Proiectul „Înfiinţarea Centrului de Criză Phoenix 

Brașov” va produce o schimbare necesară şi pozitivă asupra beneficiarilor direcţi, prin menţinerea 

echilibrului psiho-afectiv şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, prin deschiderea către 

comunitate. D.G.A.S.P.C. Braşov va beneficia în urma implementării acestui proiect de un serviciu 

social nou, cu personal instruit care poate face faţă activităţilor ce se vor desfăşura în acest serviciu 

social. 

Centrul de criză, prin serviciile oferite, va contribui la incluziunea socială şi de sănătate a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi prin: 

 asigurarea unor condiţii de trai şi îngrijire decente şi adecvate nevoilor, 

 asigurarea ajutorului pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, 

 asigurarea ajutorului pentru realizarea activităților instrumentale vieții zilnice, 

 îngrijirea personală, 

 consilierea familială, dacă este cazul 

 sprijinul în obținerea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare. 

Adulţii cu dizabilităţi beneficiari ai noului serviciu vor fi îngrijiţi în formă personalizată, 

specifică fiecărei categorii, în funcţie de nevoi. Dotarea centrului de criză va face posibilă oferirea 

de servicii sociale, conform standardelor minime de calitate. 

Înfiinţarea serviciului social sub forma centrului de criză, în municipiul Braşov, în 

proximitatea tuturor resurselor şi facilităţilor, va reprezenta un model de bună practică în ceea ce 

priveşte rezolvarea situaţiilor de criză a persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin serviciile sociale 

oferite, model care se doreşte a fi replicat la nivelul cât mai multor comunităţi din judeţul Braşov. 

La nivelul judeţului Braşov, serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitaţi 

sunt foarte puţin reprezentate, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, fie ele servicii sociale 

publice, fie private. 

Manager de proiect: Daniela Zavastin (0268258370, 0728464641) 


