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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2015
UNITATEA PROTEJATĂ AUTORIZATĂ Secţia „Primul Pas’’
cu sediul social în Mediaş, str. G. Topârceanu nr.14, judeţul Sibiu

În baza Ordinului Preşedintelui ANPH, nr. 231/16.07.2007, entitatea Unitatea Protejată Autorizată
Secţia ” Primul Pas ” din cadrul Asociaţiei Phoenix-Speranţa, cu sediul social în Loc. Mediaş, str. G.
Topârceanu nr.14, judeţul Sibiu, a fost autorizată să funcţioneze ca unitate protejată.
Autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată are numărul 150 /16.07.2007.

În baza Ordinului Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1078 / 04.03.2011
entitatea Unitatea Protejată Autorizată Secţia ” Primul Pas ” din cadrul Asociaţiei Phoenix Speranţa cu
sediul social în Loc. Mediaş, str.G.Topârceanu nr. 14, judeţul/sectorul Sibiu, a fost reautorizată să
funcţioneze ca unitate protejată.
Autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată are numărul 769 / 04.03.2011
Prezentul raport cuprinde următoarele capitole :

1. Raport tehnic
2. Raport financiar privind fondurile obţinute prin activitatea comercială a Unităţii
Autorizate Secţia ” Primul Pas ” din cadrul Asociaţiei Phoenix Speranţa

Protejate

3. Raport privind programele de integrare socio-profesionale pentru persoanele cu handicap din
cadrul Asociaţiei
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RAPORT TEHNIC
1. În anul 2015, structura şi numărul personalului angajat în cadrul unităţii protejate” Sectia
Primul Pas” au fost următoarele:
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2. Persoanele cu handicap angajate în cadrul unităţii protejate deţin certificate de încadrare în
grad de handicap grav şi accentuat, în termen de valabilitate/cu valabilitate permanent.
Persoanele invalide gradul III angajate în cadrul unităţii protejate deţin decizii asupra capacităţii de
muncă în termen de valabilitate/cu valabilitate permanent.
3. Persoana/persoanele cu handicap/invalide gradul III angajată/angajate în cadrul unităţii
protejate realizează parţial/integral următoarele produse, prestează parţial/integral
următoarele servicii, desfăşoară parţial/integral următoarele activităţi.






În activitatea de Tâmplărie persoanele cu handicap realizeaza parţial următoarele
produse conform fişei postului:
-piese de mobilier, obiecte casnice din lemn, lăzi de albine ( şlefuit, lipit,
asamblat, capsat, lăcuit, vopsit)
În activitatea de Confecţii textile persoanele cu handicap angajate realizeaza parţial
următoarele produse:
-halate de lucru, lavete industriale, despărţitoare de pânză, perdelele,
banderole braţ, perne decorative, costume tradiţionale, costume carnaval, accesorii
şi produse de uz casnic din material textil (surfilat, tivit,cusături drepte, cusut
nasturi şi butoniere, călcat, împachetat)
În activitatea de Confecţii hârtie carton persoanele cu handicap angajate realizează
parţial următoarele produse:
-cutii de arhivare, de organizare, cutii cadou, plicuri, pungi pentru
cadouri (biguit, lipit, asamblat, ambalat, manipulare)
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În activitatea de Articole decorative persoanele cu handicap angajate realizează
parţial următoarele produse:
-felicitari, invitaţii, lumânări decorative, aranjamente, accesorii din
material textil sau plastelină fimo (curăţat matriţe, montat fitil, biguire, decupare,
lipire, ambalare şi manipulare)
 În activitatea de Serigrafie persoanele cu handicap angajate realizeaza parţial
următoarele operaţiuni:
- personalizare produse din material textil prin serigrafiere
(manipularea produselor de imprimat, aşezarea produselor pe
masa de imprimat, în uscător şi ambalarea acestora)
 În activitatea de Comercializare persoanele cu grad III de invaliditate au realizat
următoarele servicii:
-vânzări / intermedieri produse şi servicii diverse
-comerţ cu produse proprii
4. Descrierea modalităţilor de adaptare a locului de muncă sau a clădirii:







Atelierul de tâmplărie este accesibilizat din construcţie având uşi largi (pentru aprovizionarea
cu materiale şi evacuare în caz de incendiu) inclusiv la vestiare şi băi, pardoseli plane fără
praguri, nu există trepte. Exista protecţie auditivă, mănuşi, spaţiu aerisit pentru lăcuit / vopsit.
Utilajele folosite în cadrul atelierului de tâmplarie sunt prevăzute cu sisteme de protecţie
împotriva accidentelor.
La intrarea principală în atelierele de decoraţiuni, croitorie şi confecţii carton există rampă, uţi
largi, absenţă praguri, suprafeţe netede, aparate şi maşini de lucru securizate.
Spaţiile cel mai frecventate au băi cu toaletă şi duş accesibilizat.
Beneficiarii care au nevoie de transport, beneficiază de acest serviciu accesibilizat.
Constant sunt folosite adaptări ale sarcinilor de lucru prin utilizarea tehnicii easy- read, prin
folosirea comenzilor simple şi a marcajelor.

5. Unitatea protejată autorizată „Primul pas” realizează formare/perfecţionare profesională
pentru persoanele cu handicap angajate, în cadrul Centrului de Instruire.
Unitatea Protejata Autorizata „Primul Pas” desfăşoară activităţi de: croitorie, tâmplărie,
serigrafie, decoraţiuni, confecţii hârtie-carton, comercializare.
Toate aceste activităţi urmăresc dezvoltarea personală şi profesională a persoanelor cu
dizabilităţi. În acest scop specialiştii şi instructorii Centrului, precum şi responsabilul UPA realizează
evaluări periodice ale evoluţiei persoanelor cu dizabilităţi, stabilesc nevoile individualizate de
dezvoltare, formulează Planuri Individualizate de Dezvoltare Personală şi Pregătire Profesională şi
monitorizează îndeplinirea acestora.
Psihologul şi asistentul social al Centrului realizează evaluarea iniţială şi periodică a fiecărei
persoane cu dizabilităţi folosind kit-ul de evaluare complexă CASPER. Acesta masoara potenţialul de
muncă al persoanelor cu dizabilităţi, este acreditat şi etalonat ştiinţific şi răspunde următoarelor nevoi:
- de evaluare a persoanelor cu dizabilități angajate, - de evaluare a persoanelor cu dizabilități în
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vederea angajării, - de a potrivi cerințele postului cu ceea ce persoanele cu dizabilități pot să facă, - de a
face o selecție si o ierarhizare corectă a persoanelor cu dizabilități care candidează pentru acelasi post, de a evalua cunostințele si aspectele psihologice aferente unui post,- de a exista o arhivă electronică în
care se salvează automat toate rapoartele de evaluare a persoanelor cu dizabilități.
De asemenea, instructorii atelierelor şi responsabilul UPA evaluează persoanele cu dizabilităţi
din punct de vedere al sarcinilor şi responsabilităţilor faţă de locul de muncă. Concluziile acestor
evaluări se analizează şi se stabilesc nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale fiecărei
persoane cu dizabilităţi. Nevoile identificate devin obiective ale Planurilor individualizate de
interventie. Responsabilitatea îndeplinirii acestor obiective se împarte între persoana cu dizabilităţi şi
toţi membrii echipei multidisciplinare, în funcţie de specialitatea fiecăruia.
Evaluarea şi revizuirea Planurilor Individualizate de Intrevenţie se realizează la fiecare 6 luni.
În funcţie de potenţialul de muncă atins, persoanele cu dizabilităţi pot trece de la statutul de
beneficiar al Centrului de Instruire, la cel de angajat al Unităţii Protejate Autorizate şi chiar la angajat pe
piaţa liberă a muncii. Astfel UPA îşi îndeplineşte rolul de a forma profesional şi dezvolta personal
persoanele cu dizabilităţi în vederea integrării socio- profesionale.

6. În anul 2015, unitatea protejată „Secţia Primul Pas” cu sediul/sediul social/punct de
lucru/sediul profesional în loc. Medias str. George Toparceanu nr.14, judeţul Sibiu a încheiat un
număr de 196 contracte în sensul art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare (inclusiv contractele/actele adiţionale încheiate anterior anului 2015, dar cu
valabilitate pentru anul 2015).
Valoare contractelor cu TVA/fără TVA în mii lei, facturate în anul 2015 este de 5.165 mii lei cu TVA si
4.165 mii lei fără TVA.

7. În anul 2015, unitatea protejată‚”Secţia Primul Pas’’ cu sediul în Loc. Mediaş, judeţul Sibiu a
respectat condiţiile de autorizare prevăzute la art. 4 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale nr. 1372/29.09.2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor
protejate respectiv:


să aibă gestiune proprie;



cel puţin 30% din numărul total de angajaţi să fie persoane cu handicap



produsele sau serviciile să fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap
angajate, cu excepţia celor oferite de unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor
persoanelor cu handicap



documentele depuse să fie în termen de valabilitate
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RAPORT FINANCIAR
privind fondurile obţinute prin activitatea comercială a Unitaţii Protejate Autorizate Secţia ”
Primul Pas ” din cadrul Asociaţiei Phoenix Speranţa
Nevoia susţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale de către ONG- uri a fost soluţionată de
legiuitor în cadrul oferit de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, prin preluarea conceptului de economie socială, singurul care poate stimula şi
eficientiza serviciile oferite de organismele neguvernamentale. Potrivit acestui concept, profitul realizat
din activităţi economice, este destinat exclusiv investirii în creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor
sociale. Activităţile economice sunt organizate în cadrul Unităţii protejate a cărei funcţionare este
reglementată de Legea nr. 448/2006 şi monitorizată de către MMFPSPV, prin Direcţia Generală
Protecţia Persoanelor cu Handicap, minister care acordă şi autorizaţii de funcţionare. Unităţile
protejate au rolul important de a crea locuri de muncă plătite pentru persoane cu handicap, fiind o
verigă intermediară cu rol de formare, spre locuri de muncă de pe piaţa muncii. În cadrul asociaţiei
Phoenix-Speranţa funcţionează unitatea protejată Primul Pas.
Cadrul legal : Legea nr. 207/2009 privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
"4. La articolul 78, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
(4^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b) unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor
persoanelor cu handicap care pot desfaşura şi activităţi de vanzări/intermedieri, cu condiţia ca
minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru
persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi au obligaţia prezentării unui raport
financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obţinute prin
activitatea comercială.
În viziunea organizaţiei noastre persoanele cu dizabilităţi pot şi trebuie să ofere societăţii
contribuţia lor de capacitate, creativitate, valoare şi experienţă umană.
Misiunea noastră este cresterea calitatii vietii persoanelor marginalizate, expuse excluziunii sociale;
prin promovarea continua a drepturilor la educatie, munca, participare sociala.
Structura activităţilor desfăşurate în cadrul asociaţiei în anul 2015, se prezintă astfel :
 Activităţi sociale: conforme statutului si misiunii organizatiei
 Activităţi economice: activităţi cu scop de instruire dar şi obţinere de venituri pentru susţinerea
serviciilor sociale. Veniturile generate vor fi folosite exclusiv pentru sustenabilitatea
organizatiei.
30 % din profitul economic al Unitatii Protejate Secţia ” Primul Pas” din cadrul Asociaţiei
Phoenix- Speranţa a fost reinvestit in serviciile sociale pe parcursul anului 2015.
Incă 70 % din profitul economic va fi reinvestit in anul 2016 in:
 programe de integrare socioprofesionala pentru persoanele vulnerabile din cadrul
asociaţiei,
 dotarea si utilarea adecvată a atelierelor in care muncesc persoanele cu dizabilitati,
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precum si in
 asigurarea cofinantarii unui nou proiect al Asociatiei Phoenix Speranta, in parteneriat cu
Habitat for Humanity Romania si Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Medias.
Proiectul “Activ vs. Pasiv”, îşi propune implementarea unui demers innoit cu abordari
care să conducă la cresterea numărului de persoane active, autonome, în detrimentul celor
pasive, descurajate, dependente. Cei trei parteneri implicaţi în proiect, la fel ca şi
finanţatorul, Fundaţia Velux, impărtăşesc aceeaşi viziune şi misiune privind persoanele
defavorizate, care trebuie considerate sub aspectul plus valorii pe care o pot genera, ceea ce
conduce la o formă superioară de calitate a vieţii.
RAPORT PRIVIND PROGRAMELE DE INTEGRARE SOCIO- PROGESIONALĂ
pentru persoanele cu handicap
Protejate

din

cadrul Asociaţiei, cofinanţate din veniturile Unităţii

Asociaţia Phoenix-Speranţa este acreditată, in conformitate cu prevederile legii 197/2012, prin
Certificatul de acreditare seria AF nr.001314 din 13.06.2014, de către Ministerul Muncii, Familei,
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice; sa acorde servicii sociale pe perioada nedeterminata.
Serviciile sociale oferite de Asociatie sunt:
- Centru de Zi, pentru preşcolari
- Centru de Instruire pentru tineri şi adulţi
Centrul de Zi, pentru preşcolari – categoria de beneficiari vizată prin acest program o reprezintă copii
cu vârste cuprinse între 3 şi 17 ani, diagnosticaţi cu deficienţă mintală severă, moderată şi uşoară.
Scopul activităţilor derulate în cadrul programului de educare este să-i pregătească pe copiii cu
dizabilităţii în vederea înscrierii într-o şcoală specială/de masă, sau într-o gradiniţă de masă.
Intervenţiile instructiv educative şi terapeutice au ca obiective generale:
-

recuperarea laturilor disfuncţionale prin diminuarea dizabilităţilor de ordin cognitiv,
psihomotor, afectiv, social şi activizarea potenţialului funcţional al copilului;
formarea şi consolidarea unor deprinderi de autonomie personală;
formarea şi consolidarea deprinderilor de comportament social;
ameliorarea tulburărilor afective şi comportamentale;
introducerea noţiunilor preşcolare, conform curiculumului special al MEC
integrarea copiilor cu handicap uşor/ moderat în şcoala normală/ specială
integrarea copiilor cu handicap sever în grupe de terapie ocupaţională.

Servicii sociale oferite beneficiarilor Centrului de Zi:
- Identificare şi evaluare
- Informare în domeniu
- Consiliere socială şi psihologică
- Orientare profesională,socială şi psihologică
- Servicii de recuperare şi reabilitare
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-

Suport şi acompaniament
Găzduire pe timp de zi
Dinamizarea grupurilor şi comunităţilor
Promovare şi cooperare socială
Promovare relaţii sociale ( socializare )
Servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive
Alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate
Transport

Centrul de Instruire pentru tineri şi adulţi – oferă posibilităţi de pregătire profesională pentru tineri şi
adulţi care din cauza dizabilităţii nu mai pot studia şi/sau nu sunt pregătiţi pentru un loc de muncă pe
piaţa liberă a muncii. Activităţile de instruire se derulează în cadrul a 4 ateliere (tâmplărie, croitorie,
decoraţiuni, cartonaj). Beneficiarii care se confruntă cu deficienţe severe sunt implicaţi în activităţi de
ergoterapie a căror scop este de a le dezvolta, menţine şi recuperara nivelul de funcţionare.
Programul de instruire îşi propune:
- identificarea aptitudinilor şi abilităţilor beneficiarilor pentru determinarea (în acord cu
preferinţele personale) a celei mai indicate meserii disponibile în Centru
- iniţierea în bazele meseriei alese
- formarea unor deprinderi de bază în meserie
- integrarea într-un loc de muncă protejat/ pe piaţa liberă a muncii

Suntem acreditaţi să oferim următoarele servicii beneficiarilor Centrul de Instruire :
- Identificare şi evaluare
- Informare în domeniu
- Consiliere socială şi psihologică
- Recuperare şi reabilitare prin muncă
- Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţilor de criză
- Găzduire pe timp de zi
- Dinamizarea grupurilor şi comunităţilor
- Promovare şi cooperare socială
- Servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive
- Alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate
- Transport
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În anul 2015 costul serviciilor sociale acordate a fost de 387.750 lei. Suma a fost asigurată din profitul
economic al Unităţii Protejate Autorizate Secţia ” Primul Pas ”, subvenţii, campanii şi expoziţii,
redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit, donaţii, dupa cum urmeaza:
Venituri din contributii

46.453 lei

Venituri subventii Primarie

33.348 lei

Venituri subventii CJ

83.078 lei

Venituri donatii

86.420 lei

Venituri redirectionare 2%

17.238 lei

Venituri din campanii+expozitii

4.740 lei

Venituri din UPA

92.588 lei

Alte venituri din exploatare

23.885 lei

TOTAL

387.750

Director general- Asociaţia Phoenix Speranţa,

