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„CENTRE COMUNITARE DE RESURSE: INSTRUMENTE STRATEGICE ÎN PROCESUL DE 

ÎMBUNĂTĂȚIRE A SITUAȚIEI GRUPURILOR VULNERABILE DIN MEDIUL RURAL” 

Vorbiți-ne despre motivația 
dvs. a lucra în acest proiect și 
despre CCR Daneș 

 

Mă consider o persoană deschisă, 
autoperfecționistă și foarte 
apropiată de oameni. Sunt o 
persoană care își încarcă bateriile 
din satisfacțiile oferite de oameni. 
Prin meseria mea, prin activitatea 
mea în centru, contactul cu 
oamenii este permanent. Nu ezit o 
clipă să ajut un om, dacă  este 
posibil, și fac acest lucru fără a 
trece prin filtrul prejudecăților 
sau a fișei postului. Iubesc 
oamenii și mă simt iubită de ei și 
apreciată. Vorbele de genul 
«mămica noastră» sau «doamna 
noastră» sunt vorbe care îmi 
demonstrează că ceea ce am făcut, 
ceea ce am investit nu a fost în 
zadar. 

Centrul Comunitar din Daneș 
este un centru care prin 
personalul angajat a făcut ca 
activitatea să se desfășoare cu 
profesionalism. Este un centru 
amenajat frumos, aproape de 
oameni, în reședința de comună și 

care toată vara, până târziu în 
t o a m n ă ,  ș i - a  d e s f ă șu r a t 
activitatea cu ușile deschise, atât 
la propriu cât și la figurat. CCR 
Daneș, consider că este un centru 
care a reușit să deschidă drumuri, 
să bătătorească altele și să 
continue altele.  

Care este numărul total de 

beneficiari ai centrului?  

R: Numărul total de beneficiari 

aflați în grupul țintă este 650. 

Care a fost componenta care a 

adus, în opinia dvs., cel mai 

mare plus proiectului? 

R: Social și ocupare. 

Ce alte nevoi identificate pe 

parcursul implementării 

proie ctul ui  e x is tă  î n 

localitatea Daneș? 

R: Nevoile unei colectivități sunt 

multiple: de la infrastructură 

până la lipsa locurilor de muncă,  

a situației economice precare, care 

este, până la urmă, o problemă 

generală a țării. Ceea ce pot spune 

este că prin contactul direct cu 

oamenii din colectivitate, noi, cei 

din echipa CCR Daneș, am ajuns 

să cunoaștem un altfel  de puls, o 

altă situație, de fapt cea reală, care 

e  t o ta l  d i f e r i t ă  de  c ea 

«simțită»  din birou.  

Cum va fi continuată 

activitatea centrului din 

Daneș? 

R: Întregul personal al CCR face 

parte din ONG-ul înființat, 

organizație care își propune să 

atragă fonduri și să încerce să 

schimbe în bine colectivitatea din 

care facem cu toții parte. 

Considerăm că multe probleme ar 

putea fi rezolvate dacă s-ar 

interveni în procesul de educație. 

Un adult care nu are școală, nu 

știe să scrie și să citească, nu are 

șanse de angajare, nu are 

înțelegerea de a lua deciziile 

corecte pentru copiii săi vizavi de 

școală, nu are puterea să-și 

schimbe sau îmbunătățească 

viața.  

Parteneri proiect:  

A g e n ț i a  d e  D e z v o l t a r e 

Comunitară „Împreună” 

C.R.F.P.S. ProVocație 

Sustenabilitatea: cheia  

reușitei proiectului CCR 

Proiectul „Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice în procesul de 
îmbunătățire a situației grupurilor vulnerabile din mediul rural” se apropie cu pași 
repezi de sfârșitul perioadei de implementare din calendarul activităților. Având în 
vedere faptul că mare parte dintre centrele de resurse înființate își vor continua 
activitatea, am discutat cu coordonatorii centrelor despre rezultatele obținute, cum va 
fi continuată activitatea centrelor și care sunt în continuare nevoile comunității. 

Joldeș Codruța, coordonator CCR Daneș: Prin contactul  
direct cu oamenii, am cunoscut situația lor reală 
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Gurguiatu Benescu Silvia, CCR Ivești: Peste 1200 de beneficiari la CCR Ivești 

Gurguiatu Benescu Silvia este profesor, absolvent al Facultății de Psihologie „Petre 

Andrei” din Iași. A activat în cadrul CCR Ivești, inițial ca agent de ocupare, preluând, 

în septembrie 2012, funcția de coordonator. Echipa CCR Ivești este formată din: Goțu 

Corina - lucrător social, Prodan Veta - consultant pentru dezvoltare antreprenorială și 

Anghel Florentina - medic. 

Care este numărul total de beneficiari ai centrului?  

R: La încheierea proiectului, centrul nostru a înregistrat un număr de 1200 de beneficiari. 

Nevoile acestora au fost diverse, iar noi am încercat să le oferim suport și îndrumare pentru a-

și rezolva problemele. Spre exemplu, i-am însoțit la diverse instituții (poliție, primărie, spitale, 

judecătorie) pentru a-și scoate actele de identitate (înregistrări tardive), la comisiile medicale în 

vederea emiterii certificatelor de handicap. În urma screening-ului au fost depistate persoane 

cu diabet și hipertensivi care au fost îndrumate către medicii de specialitate în vederea obținerii 

unui tratament. 

Care a fost componenta care a adus, în opinia dvs., cel mai mare plus proiectului? 

R: Componenta de ocupare a avut un impact major în rândul beneficiarilor. Aceștia au 

participat la cursuri de formare în domeniile: antreprenoriat, mediator sanitar, mediator școlar, 

asistent medical comunitar, facilitator comunitar, zidar și patiser. 

La finalul perioadei de formare, 40% dintre persoanele calificate au fost angajate. O importanță 

considerabilă a avut-o și componenta socială, mulți dintre beneficiari fiind îndrumați să 

acceseze diferite forme de protecție socială. 

 

Ce alte nevoi identificate pe parcursul 

implementării proiectului există în localitatea 

dvs.? 

R: În cadrul localității noastre, este nevoie de 

servicii de consiliere, categoriile sociale fiind 

diversificate: 

- pentru tinerele mame (vârsta medie fiind de 16 

ani); 

- școlară (mulți dintre elevi provenind din familii cu 

o situație materială precară, în care cel puțin unul 

dintre părinți este analfabet); 

- medicală (mulți dintre ei nefiind înscriși la medicii 

de familie); 

- socială (există persoane care, deși au vârste 

înaintate, nu dețin acte de identitate); 

- pentru copiii provenind din familii dezorganizate 

ori ai căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate; 

- orientare profesională pentru tinerii absolvenți, 

care din lipsă de îndrumare și susținere intră în 

rândul șomerilor sau pleacă în străinătate. 

Mămică a două fetițe, Bodi Diana este licențiată în științe economice și este 

angajată în cadrul proiectului în funcția de consultant în dezvoltarea 

activităților antreprenoriale, din luna noiembrie preluând și activitatea de 

coordonare a centrului.  

Împreună cu echipa,  am încercat să realizăm o legatură puternică între noi și 

beneficiarii centrului, astfel încât, odată intrați în centrul nostru, să se simtă ca 

într-o mică familie, ascultându-le problemele și ajutându-i cu sfaturi și îndrumări. 

Care este numărul total de beneficiari ai centrului ?  

R: 560 este numărul total de beneficiari ai centrului. 

Care a fost componenta care a adus, în opinia dvs., cel mai mare plus 

proiectului? 

R: Componenta cea mai importantă și care a adus un număr important de 

beneficiari ai centrului a fost componenta de ocupare, calificare. 

Diana Bodi,  CCR Sînpaul: Tinerii ar trebui  

încurajați să-și continue studiile 
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Elena Botez, CCRVăleni: Serviciile integrate sunt punctele forte ale proiectului 

Elena Botez este coordonatorul CCR Văleni. Inginer de 

profesie, Elena are experienţă în activităţi de management de 

peste 10 ani. 

Centrul Sastipen pentru persoanele vulnerabile din comuna Văleni, 

județul Neamţ, a reprezentat un fel de «pionierat» în zonă, prin 

specificul activităţii desfășurate. Activitatea s-a dorit a fi în principal 

de consiliere, de informare şi orientare a beneficiarilor în domeniile 

social, educaţional, antreprenorial şi de ocupare, marea parte a 

activităţii desfăşurându-se pe teren (tocmai datorită noutăţii 

proiectului în zonă şi a neîncrederii oamenilor).  

Care este numărul total de beneficiari ai centrului?  

R: Împreună cu echipa, am identificat un număr de 368 de 

beneficiari. 

Care a fost componenta care a adus, în opinia dvs., cel mai 

mare plus proiectului? 

R: Cred că serviciile integrate au constituit punctul forte al 

proiectului, abordarea pluridimensională a omului şi a vieţii sale 

fiind cea mai aproape de nevoile reale ale segmentului vulnerabil de 

populaţie avut în vedere în cadrul proiectului.  

Pentru a exemplifica, aş putea aduce în discuţie cazurile tinerelor 

fără loc de muncă, fără calificări sau studii, care pe lângă acest 

neajuns mai aveau şi copii mici, de îngrijit şi educat, complicând 

mult încercarea de formare şi calificare a lor.  

 

Prin analizarea situaţiei în echipa de experţi a Centrului, s-au 

căutat resurse care să poată prelua din activităţile şi 

responsabilităţile acestor tinere femei, pentru ca ele să frecventeze 

cursurile de calificare oferite de noi şi să facă, astfel, primul pas în 

schimbarea destinului lor, prim pas, care este adesea cel mai dificil. 

Abordarea integrată nu a reprezentat, astfel, un pat procustian 

pentru beneficiari, lucru care desigur s-ar fi întâmplat altminteri. 

Ce alte nevoi identificate pe parcursul implementării 

proiectului există în localitate? 

R: Ne-am confruntat permanent cu nivelul scăzut de şcolarizare a 

populaţiei, indiferent de etnie. Acesta a fost principalul obstacol al 

activităţii noastre, încă de la început, precum şi lipsa calificărilor. 

Lipsa unei farmacii în comună a fost destul de des pe lista dorinţelor 

şi nemulţumirilor beneficiarilor CCR Văleni; nivelul de sărăcie 

foarte ridicat, care împiedică familiile să-şi susţină copiii la studii, 

după absolvirea gimnaziului, a fost, la fel, întâlnit pretutindeni. 

Există, de asemenea, nevoia de informare şi consiliere în ceea ce 

priveşte familia şi planning-ul familial. 

Cum va fi continuată activitatea centrului? 

R: În ceea ce privește sustenabilitatea proiectului, am înființat o 

asociație non-profit, în care activitatea centrului va fi continuată 

(datorită apropierii noastre de nevoile oamenilor și în urma întăririi 

încrederii oamenilor în serviciile noastre). 

Ce alte nevoi identificate pe parcursul implementării proiectului există în localitate? 

R: Nevoile identificate în comunitate sunt multe, diferă de la o familie la alta, însă cele mai importante ar fi gradul de educație al multor tineri 

și nu numai, acesta fiind unul mediu sau sub mediu. Astfel, ar trebui încurajați să își continue studiile, pentru ca mai târziu să urmeze o 

calificare, care să conducă la un loc de muncă stabil. 

Cum va fi continuată activitatea centrului? 

R: Am înființat Asociația Centrul Comunitar de Resurse Sînpaul Mureș și, deocamdată, vom continua activitățile centrului, axându-ne mai 

mult pe calificări și recalificări, locuri de muncă în comună. 
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Implementarea proiectului „Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice în procesul de îmbunătățire a situației 

grupurilor vulnerabile din mediul rural” a presupus, de la bun început, o colaborare cu autoritățile locale și sprijin din partea 

acestora. Pentru asigurarea sustenabilității centrelor de resurse, susținerea din partea autorității și implicarea acestora în 

continuarea activităților sunt de maximă importanță. 

Cu primarul comunei Văleni, județul Neamț, am discutat despre cum a decurs colaborarea cu centrul de resurse, pe parcursul 

implementării proiectului, motivația de a sprijini în continuare asociația nou înființată și beneficiile parteneriatului public- privat 

pentru comunitate. 

Cum a fost colaborarea cu centrul de resurse  pe 
parcursul implementării proiectului? 

R: Am avut de la început până la sfârşit o colaborare frumoasă 

cu echipa. Membrii CCR s-au implicat în activităţile 

organizate de Primăria Văleni şi Şcoala Văleni, astfel încât ne-

am apropiat mai mult. Sărbătorile și evenimentele ne-au readus 

împreună, tot în cadrul activităţilor comune, devenind cu toţii 

o mare familie. 

De ce ați decis să sprijiniți centrul și cum veți face, 
concret, acest lucru? 

R: Am sprijinit CCR-ul deoarece este un plus pentru populaţia 

defavorizată din comună, deoarece oamenii, în special tinerii, 

au nevoie de informare, de consiliere şi de calificare, care să-i 

scoată din situaţia complet nefavorabilă în care se complac. 

Am sprijinit și voi sprijini în continuare centrul (Asociația 

Centrul Comunitar de Resurse Văleni-Neamț).  Concret, le-am 

cedat terenul pentru amenajarea centrului, voi susține 

financiar cheltuielile în ceea ce privește consumul de energie 

după încheierea  proiectului și  îi voi sprijini pentru 

 

Parteneriatul public–privat și asigurarea sustenabilității proiectului 

 demararea tuturor proiectelor ce se vor desfășura pe raza 

comunei, în centrul acțiunilor fiind «omul» care va avea de 

câștigat. 

Care credeți că sunt beneficiile parteneriatului public-

privat în comuna Văleni? 

R: Beneficiile parteneriatului în comuna Văleni sunt: creșterea 

încrederii populației în autoritățile locale cât și în Asociația, 

care necondiționat informează și consiliază persoanele din 

comunitate în procesul de identificare a nevoile lor și, astfel, să 

faciliteze accesul lor spre o viață mai decentă. 

Cum au reacționat cetățenii din comună după 

demararea proiectului? 

R: La început, cetățenii din comuna Văleni, imediat după 

demararea proiectului, erau reticenți și asta datorită faptului că 

niciodată nu au primit nimic, fără a da ceva în schimb, nu 

aveau încredere, însă…după ce au fost ajutați concret 

(încadrarea pe piața muncii, formări etc.) au căpătat încredere 

în ei.  

CCR Văleni este un plus pentru populația defavorizată 

din comună—Interviu cu primarul comunei Văleni 
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Această poveste este despre o familie cu doi 
copii, în care 
părinții, în 
încercarea de a-și 
croi un drum în 
viață,  au plecat 
în străinătate, 
lăsând copiii în 
grija bunicii.  
 
Dorul de aceștia i-a făcut să se întoarcă în 
satul Criș, aflat la 10 km. de reședința 
comunei Daneș și 20 de km. față de 
Sighișoara, dar fără mijloace de transport 
care să satisfacă nevoile unui loc de muncă. 
Soțul, un om foarte priceput în reparațiile 
electrice, electrocasnice și de uz casnic, lucra 
în satul Criș, făcând troc cu munca lui sau 
contra unei sume modice.  

 
Soția... o mamă 
devotată și cu un 
talent deosebit în 
fabricarea 
produselor de 
cofetărie. 
  
În deplasările 

noastre i-am cunoscut, i-am abordat, iar 
deschiderea lor, optimismul și dorința de a 
lucra în țară ne-au făcut să încercăm să-i 
ajutăm.  
 
A urmat: 
- Curs de antreprenoriat pentru amândoi; 
- Consiliere pentru deschiderea afacerii; 
- Încercarea de calificare a dnei. S.; 
- Se leagă o prietenie între membrii echipei 
și familia S. 
Rezultate:  
- el își deschide o afacere cu sprijinul nostru 
într-un spațiu obținut de echipa CCR, 
spațiu aflat în reședința de comună, unde 
puterea financiară e mai mare; 
- Întocmire plan de afaceri pentru amândoi; 
- Identificarea unui angajator pentru dna. S.  
 
Alte rezultate: a crescut nivelul de trai al 
familiei, au dobândit calitatea de asigurat, a 
crescut optimismul că și în România se pot 
face lucruri bune.  
 

Joldeș Codruța, coordonator CCR Daneș 

Pe membrii familiei B. i-am cunoscut în timpul activității de informare pe teren în satul 
Pușcași. La margine de sat, se ivește de parcă nu ar fi acolo, o căsuță mică, din lut, 
acoperită cu bucăți de tablă puse în dezordine pe două camere foarte mici, neiluminate și 
cu mobilă aproape inexistentă. 

De aici începe adevărata activitate a Centrului de Resurse Pușcași, pe domeniul social, și 
implicarea mea, în detaliu, pentru acest domeniu. Familia B. este formată din cinci 
membri: tatăl, mama, fiul în vârstă de 5 ani și 11 luni, fiica în vârstă de 2 ani și și un al 
doilea fiu, în vârstă de 4 ani. Tatăl are 36 de ani, nu are nicio calificare profesională, a 
absolvit patru clase la Școala cu clasele I-VIII din localitatea Pușcași, nu are un loc de 
muncă stabil și lucrează cu ziua prin alte gospodării pentru a-și duce traiul de zi cu zi 
pentru copiii acestuia. La fel și soția, nu are niciun curs de calificare, nu are un loc de 
muncă, având grijă de cei trei copii pe care-i are în întreținere. Veniturile permanente 
sunt constituite din alocațiile copiilor și suplimentele de alocație.  

Prima dată, beneficiarul B. a cerut ajutorul Centrului pentru a-l sprijini în căutarea unui 
loc de muncă sau înscrierea la un curs de calificare. A fost consiliat pe rând de fiecare 
coleg din Centru. Pe ocupare, agentul de ocupare a căutat un curs de calificare care să se 
plieze pe studiile acestuia. Din discuțiile cu beneficiarul, am aflat că unul dintre copii 
este diagnosticat cu boala Tetralogie Fallot (malformații cardiace la naștere). Acesta 
trebuie de urgență operat la inimă (în județul Maramureș), conform indicațiilor 
medicilor. Neavând banii necesari pentru transport, mâncare și cazare (3.500 roni) a 
unuia dintre părinți (operația este gratuită), familia a amânat operația ce trebuia să aibă 
loc într-un spital din Germania. Copilul are 4 ani și merge la grădinița din comună, este 
foarte apreciat de către educatoare și ceilalți copii. Am luat legătura cu Departamentul de 
Asistența Socială din cadrul Primăriei Pușcași și am adus la cunoștință acest caz. 
Primăria i-a oferit beneficiarului un ajutor de urgență de 300 roni. Am încercat, inițial, să 
strângem de la fiecare societate comercială din sat cei 20% din impozitul pe profit, dar nu 
am avut succes.  

Apoi, am decis împreună cu beneficiarul să întocmim un dosar pentru a-l depune la 
DGASPC Vaslui pentru a fi analizat cazul și încadrat într-un grad de handicap. Am 
adunat împreună toate materialele necesare dosarului (ieșiri din spital, rețete medicale, 
analize medicale, copie după certificatul de naștere al copilului) și le-am trimis împreună 
cu o fișă de referire a cazului din partea Centrului. La întocmirea dosarului ne-a ajutat și 
doctorul de familie din comună. Nouă zile a durat așteptarea și am primit, prin poștă, la 
Centru, o comunicare scrisă în care se specifica încadrarea în gradul de handicap 
„accentuat” de către Comisia pentru Protecția Copilului, Vaslui. Copilul primește lunar o 
indemnizație de handicap de 230  roni.  

De asemenea, agentul de ocupare al Centrului i-a oferit o informație cu privire la un loc 
de muncă ca muncitor necalificat la o spălătorie auto, unde beneficiarul a fost ulterior 
angajat. Acesta lucrează și în ziua de azi, își întreține financiar familia și a început să-și 
construiască o nouă casă. 

În ceea ce privește intervenția chirurgicală a copilului, am luat legătura cu Asociația 
„Speranța” din Vaslui, am prezentat cazul și aceștia au promis că vor ajuta beneficiarul 
cu banii necesari de transport și cazare pe timpul operației. A rămas stabilit ca băiețelul 
să fie reprogramat pentru operație la un spital din țară. Asistența Socială din cadrul 
Primăriei Pușcași monitorizează în continuare acest caz. 

Radu Anuți, lucrător social, CCR Pușcași 

Gustul dulce al succesului 

CCR Pușcași: un sprijin pe care familiile pot conta 

Povești de succes ale beneficiarilor CCR 
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Echipa CCR Coșula a 
avut  ocazia să-și prezinte 
activitățile în cadrul unui 
schimb de experiență, la 
care au participat tineri 
proveniți din patru țări 
(Germania, Olanda, 
Franța și Italia).  

 

Aceștia au vizitat comuna Coșula, unde locuiesc 600 de etnici 
romi, iar în urma discuțiilor cu reprezentanții autorității publice 
locale,  au fost îndrumați către centrul de resurse, care a 
impresionat vizitatorii prin multitudinea de servicii oferite 
membrilor comunității. 

 

De asemenea, tinerii au 
avut ocazia să cunoască 
activitățile mediatorului 
sanitar și beneficiile 
aduse de munca acestuia 
în comunitate. 

 

Vizitatorii au avut ocazia să cunoască o parte din membrii 
comunității și să comunice cu aceștia, prin intermediul 
translatorului, despre tradițiile și cultura etniei rome. Tinerii 
s-au arătat extrem de interesați de realitățile culturale și sociale. 

 

Centrul de Resurse Pușcași a participat în cadrul unei 

campanii de prevenire și combatere a delicvenței juvenile, 

campanie desfășurată în sala de ședințe a Primăriei Pușcași, 

la care au participat elevii din localitate și cadre didactice. 

Elevii au aflat informații cu privire la regulile de circulație 

pietonală pe drumurile publice. În același timp, au fost 

prezentate filmulețe despre proxenetismul pe internet. S-au 

analizat cazuri cunoscute de către agenții de poliție, în care 

copiii au căzut în capcane de genul „întâlnirilor” de pe 

rețelele de socializare virtuale. Elevii au fost foarte interesați 

și vor să participe din nou la o astfel de campanie pentru a 

cunoaște mai bine cum să prevină astfel de incidente. 

A doua parte a campaniei a cuprins prezentarea unor 

materiale audio-video și s-au discutat diferite probleme de 

comportament deviant.  

Lucrătorul social al CCR Pușcași, Anuți Radu Andrei, a 

prezentat elevilor un material video în care erau prezentate 

pe scurt câteva idei legate de comportamentul în clasă a unui 

elev-problemă și cum trebuie îndreptat acest comportament 

deviant în timpul orelor de curs sau în pauză. 

În același timp, a fost prezentat regulamentul de ordine 

interioară al școlii și s-a pus problema absenteismului școlar 

și a plecării părinților în străinatate, copii fiind lăsați, în cele 

mai multe dintre cazuri, în grija bunicilor. 
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