


MISIUNEA:

• Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany,
organizaţie nonguvernamentală urmăreşte
îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor
dezavantajate, în special a copiilor şi familiilor,dezavantajate, în special a copiilor şi familiilor,
oferind servicii sociale şi promovând practice
profesiniste în asistenţă socială.

Pentru îndeplinirea misiunii noastre, Fundaţia Serviciilor 
Sociale Bethany dezvoltă programe de prevenire a abandonului 
copiilor, de asistenţă maternală profesionistă şi voluntariat.



• Echipa noastră lucrează pentru că fiecare copil 
să crească într-o familie iubitoare, să îşi atingă 
potenţialul şi să se integreze în comunitatea în 
care trăieşte;care trăieşte;

• Ne angajăm să lucrăm cu profesionalism şi să 
oferim servicii de calitate beneficiarilor noştri

• Fundaţia Bethany îşi valorifică angajaţii şi 
încurajează spiritul de echipă



Scopul proiectului : este de a preveni situaţiile de abandon, neglijare şi abuz a
copiilor cu dizabilităţi, ocrotiţi în familie prin însuşirea de către părinţi a
deprinderilor de îngrijire specială a copilului cu dizabilităţi, prin oferirea de suport
profesional familiilor acestora şi prin creşterea gradului de conştientizare a
comunităţii privind această problemă.

Activităţi:
• Consiliere individuală şi de grup pentru copii şi părinţi
• Grupuri suport organizate lunar la sediul Fundaţiei Serviciilor Sociale Bethany
• Suport şi informare pentru familii în întocmirea actelor medicale şi civile

• Sprijin material şi financiar prin intermediul programului de sponsorship
• 20 de voluntari implicaţi în activităţile acestui proiect
• Evenimente speciale: Împreună de ziua Copilului, Săptămâna Naţională a

Voluntariatului



Rezultate:
• Au fost monitorizare un număr de 43 de familii şi 50 de copii cu nevoi 

speciale

• Au fost oferite consiliere individuală şi de grup pentru 14 familii

• Au fost făcute 10 grupuri de suport la care au participat 43 de familii

• 16 familii respectiv 18 copii au beneficiat de sprijin material şi financiar • 16 familii respectiv 18 copii au beneficiat de sprijin material şi financiar 
prin intermediul programului de sponsorship derulat de Fundaţia 
Serviciilor Sociale Bethany

• Au fost organizate activităţi de socializare şi recreative

• Au fost organizate evenimente speciale pentru copii şi familii

MĂRTURII: Aceste grupuri suport ne-au ridicat moralul, ne-au făcut să ne simţim 
egali, indiferent de problemele pe care le avem, ne-au unit sufleteteste, ne-au făcut 
mai puternici, ne-au învăţat să luptăm şi să mergem mai departe alături de copiii 
nostril. (L.P. asistent personal)







Finanţator: Primăria Municipiului Iaşi

Parteneri: D.G.A.S.P.C şi D.A.C Iaşi

Obiectivul general: de a promova în rândul părinţilor modele de bună creştere şi 
îngrijire a copiilor cu dizabilităţi în vederea prevenirii abandonului neglijării şi 
abuzului acestei categorii vulnerabile.

SERVICII OFERITE:

• Servicii de consiliere individuală şi de grup pentru părinţii copiilor cu nevoi speciale
• Organizarea şi susţinerea  sesiunilor de informare în cadrul Şcolii părinţilor cu copii 

cu nevoi specialecu nevoi speciale
• Sprijin pentru copii cu nevoi speciale la efectuarea temelor din partea voluntarilor 

Fundaţiei Bethany
• Organizarea  de activităţi de respire care pentru părinţii copiilor cu nevoi speciale
• Organizarea unei mese rotunde cu specialişti în domeniul protecţiei copilului cu 

nevoi speciale
• Realizarea ghidului pentru părinţi cu copii cu dizabilităţi
• Realizarea revistei părinţilor
• Organizarea  evenimentului special- Ziua internaţională pentru persoanele cu 

dizabilităţi



Rezultate:

• Au fost organizate 18 sesiuni de informare  la care au 
participat 40 de părinţi care au copii cu nevoi speciale

• Au fost oferite servicii de consiliere individuală la 10  
familiifamilii

• 15 părinţi au beneficiat de activităţile de respite care

• Au fost realizate 3 reviste pentru părinţii copiilor cu 
nevoi speciale < Floare de colţ>

• Au fost implicaţi 18 voluntari în activităţile proiectului



Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi
Finanţare: Bethany Christian Services  S.U.A
Scop: proiectul a urmărit crearea unui mediu familial suportiv, securizant unde copiii 

cu nevoi speciale abandonaţi să poată creşte şi să se dezvolte la un nivel maxim, 
permiţându-le să participe la viaţa socială şi oferirea de acces egal la oportunităţi.

Rezultate:

• 20 copii plasaţi la familii de asistentă maternală au fost monitorizaţi• 20 copii plasaţi la familii de asistentă maternală au fost monitorizaţi
• 18 familii de asistenţă maternală au fost monitorizate
• 1 familie a fost atestată  ca asistent maternal profesionist
• 1 copil a fost plasat în asistenţă maternală
• 18 familii de asistenţă maternală au fost reevaluate prin Comisia Pentru Protecţia 

Copilului Iaşi
• 18 familii au participat la grupurile de suport organizate de Fundaţia Bethany 

împreună cu reprezentantul DGASPC Iaşi
• 10 copii au beneficiat de sprijin prin programul de sponsorship derulat de Fundaţia 

Bethany
• 20 de copii au participat la Evenimentul Împreuna de ziua Copilului/1 şi 2 iunie 

2009





• Sunt asistent maternal profesionist şi am în
plasament doi copii cu nevoi speciale. Am 
întâlnit în interiorul Fundaţiei Bethany întâlnit în interiorul Fundaţiei Bethany 
oameni deosebiţi care mi-au oferit sprijin şi
suport în orice situaţie. (P.F)



Iaşi

• Str. Fulger, nr. 11, cod 700301

• Tel: 0232/279 856, Tel./Fax: 0232/278 535

• E-mail: office@bethis.dntis.ro

TimişoaraTimişoara

• Str. Făgăraş, nr. 16A, cod 300013

• Tel./Fax : 0256/499431

• E-mail : fssb@bethany.ro

Bucureşti

• Str. Biserica Amzei, nr. 29, et. 3, sector 1, cod 010393

• Tel./Fax : 021 – 313 5674, Tel : 021 – 313 5675


