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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

Actualul Raport de activitate al Fundatiei SERA ROMANIA pentru
anul 2002 - 2003 este prezentat in functie de obiectivele si activitatile
fundatiei si arej anexate documente care prezinta situatia financiara a
organizatiei si cuprinde informatii despre cele mai importante programe
desfasurate in perioada iulie 2002 - iulie 2003, partenerii din program,
metodologia de lucru si situatia existehta in prezent. Unele din
programele anului 2001 au fost continuate in 2002, fie utilizandu-se
aceeasi termeni de referinta, fie prin schimbarea completa a interventiei.

SERA ROMANIA sustine urmatoarele tipuri de programe :

1. Restructurarea institutiilor rezidentiale

Programul SERA - FRANTA de restructurare a institutiilor rezidentiale
de tip comunist, de mare capacitate, situate izolat in mediul rural -

,,Fermeture des mouroirs". Programul a avut drept tinta principala
institutiile pentru copii cu handicap in care conditiile de ingrijire si
recuperare reprezentau flagrante incalcari ale drepturilor omului.
Programele s-au concentrat in special pe institutiile de tip vechi care
ingrijesc in special copii cu handicap mediu si sever.

De asemenea in cadrul acestui Program au fost realizate cheltuieli
pentru ameliorarea conditiilor de viata ale copiilor institutionalizati din
centrele de plasament prin ajutor umanitar (mancare, haine, combustibil,
dotari etc) sau aport de personal suplimentar (in special educatori si
specialisti de recuperare - kinetoterapeuti, psihologi, logopezi etc).

Pentru fiecare institutie in parte, in colaborare cu autoritatile judetene s-a
incercat identificarea de oportunitati pentru reducerea numarului de copii
institutionalizati si crearea de noi servicii, adaptate nevoilor copiilor, in
orase, de preferat in orasele resedinta de judet, pentru a se putea
asigura personal de recuperare de o calitate cat mai buna.

In cadrul acestui Program SERA ROMANA a avut parteneriate cu
Consiliile Judetene, SERA - Franta, Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei, UNICEF, Banca Mondiala etc.

Programul a interferat cu Programul de Reforma a sistemului de
protectie a copilului din Romania initiat de Guvernul Romaniei in
colaborare cu Banca Consiliului Europei si Banca Mondiala in care
Fundatia SERA ROMANIA este cofinantator.

SERA ROMANIA a finantat, total sau partial, lucrari de amenajare,
personal specializat, formare de personal, dotari sau alte categorii de
cheltuieli materiale si servicii aferente transferului si organizarii noilor
servicii. Cheltuielile totale efectuate in cadrul Programului in anul 2001:
1,8 mil. EURO. In ultimii 4 ani contributia totala a Fundatiei SERA
ROMANIA la programul Bancii Mondiale a depasit 6 milioane EURO.
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2, Sustinerea alternativelor la institutionalizare

Programul de sustinere a dezvoltarii serviciilor specializate pentru protectia copiilor, in vederea
reducerii numarului de copii institutionalizati, a crearii de alternative la institutionalizare si a
prevenirii acesteia s-a desfasurat, cu interventii de importanta variabila in 20 de iudete.

In acest cadru SERA ROMANA a colaborat cu Directiile Judetene pentru Protectia Drepturilor
Copilului si a cheltuit in anul 2002: 610.000 EURO.

3. Ajutor pentru copii bolnavi

Programul de recuperare medicala a copiilor aflati in dlficultate, cu diferite deficiente motorii,
psihice, functionale sau estetice a oferit asistenta de spacialite pentru un numar aproape dublu
de copii fata de anii precedenti.

ln cadruf Programului au fost tratati peste 120 copii in anul2002 cu ajutorul a 370.000 EURO.

Pentru majoritatea acestor copii au fost realizate interventii chirurgicale de inalta tehnicitate in
clinici specializate din Bucuresti si din Franta.

In acest Program sunt incluse si colaborarile SERA ROMANIA cu Spitalul Grigore
Alexandrescu, Clinica de neuropsihiatrie infantila a Spitalului Obregia, Institutul pentru Ocrotirea
Mamei si Copilului si Spitalul Bagdasar din Bucuresti.

Programele SERA ROMANIA prezentate in acest raport au fost selectate ca fiind cele mai
importante si cu impact determinant atat pentru viata copiilor, cat si pentru dezvoltarea
serviciilor de specialitate ale autoritatilor competente la nivel judetean.

4. Programe cu finantare de la USAID

Fundatia SERA ROMANIA a participat la licitatie si a contractat in aprilie 2OO2 un grant oferit de
catre World Learning prin programul ChildNet dezvoltat de catre Agentia Internationala de
Dezvoltare a Statelor Unite (USAID). Programul se refera la doua locatii - judetele Caras
Severin si Prahova si se desfasoara in trei institutii - Centrul de Plasament Ploiesti si Centrele
de Plasament Resita si Caransebes. Obiectivele programului sunt multiple :

- inchiderea a doua institutii rezidentiale pentru copilul in dificultate
- infiintarea a trei centre de servicii comunitare pentru copilul cu handicap sever in cele trei

localitati
- infiintarea serviciilor de consiliere si de integrare / reintegrare necesare completarii buclei

de servicii dedicate copilului cu handicap sever.
- pregatirea specialistilor din echipele multidisciplinare c€lre vor deservi serviciile noi

create
- crearea unei retele de 150 de asistenti maternali pentru copilul normal sau cu handicap

sever si plasarea copiilor din ingrijire rezidentiala
- crearea unui centru de zi pentru copilul prescolar in Ploiesti

Programul are o durata de 24 de luni, data limita de incheiere a contractului fiind aprilie 2004.
Programul este finantat in proportie de 7Q o/o de catre partenerul american si 30 % de catre
fundatia SERA ROMANIA.
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ln acest mod au fost inchise/restructurate in ultimii 6 ani urmatoarele institutii :

1. Vulturesti - judetul Arges (fost camin spital de de neuropsihiatrie infantila)
2. Tigveni - judetul Arges (fost scoala speciala)
3. Ungureni - judetul Bacau (fost camin spital)
4. Ghimes Faget - judetul Bacau (fost camin spital)
5. Onesti - judetul Bacau (fost centru de plasament de capacitate mare)
6. Dersca - judetul Botosani (fost preventoriu TBC)
7. Botosani - Centrul de plasament nr. 2 ,,Colibri"
8. Botosani - Centrul de Plasament ,,Rapsodia" pentru copil cu handicap
9. Botosani - judetul Botosani, Sectie NPI
10. Oravita - judetul Caras Severin (fost camin spital de neuropsihiatrie infantila)
1 1 . Negru Voda - judetul Constanta (fost camin spital de neuropsihiatrie infantila)
l2.Navodari - judetul Constanta, centru pentru copil cu handicap
1 3. Tuicani - judetul Dambovita (fost camin de neuropsihiatrie infantila)
14. Nicoresti - judetul Galati (fosta sectie exterioara de spital)
l5,Ghidigeni - judetul Galati (fosta scoala speciala)
16.T9. Carbunesti - judetul Gorj, centru de plasament pentru copilul mic
17. Bilteni - judetul Gorj, centru de plasament pentru copilul cu handicap
18. Bilteni - judetul Gorj (fost camin spital de neuropsihiatrie infantila)
'19. Cristuru - judetul Harghita, centru pentru copilul cu handicap
20. Paclisa - judetul Hunedoara (fost spital) - proiectul continua.
2l.Miclauseni - judetul lasi, fosta scoala speciala
22.Poieni
23.Harlau

24. Bivolari

- judetul lasi (fosta sectie exterioara de spital)
- judetul lasi (fost camin spital pentru copii cu handicap neuromotor,

deficienta severa proiectul continua.
- judetul lasi (fosta sectie exterioara de neuropsihiatrie a psitalului de

- judetul Sibiu
- judetul Vaslui
- judetul Valcea
- judetul Satu Mare
- judetul Salaj
- judetul Arges

judetul

- Bucuresti
- Bucuresti
- judetul Botosani
- judetul Constanta
- judetul Bihor

pediatrie lasi)
25. Gura Vaii - judetul Mehedinti, incheierea proiectului de reabilitare
26.Cezieni - judetul Olt (fosta sectie de distrofici)
2T.Tatarai - judetul Prahova (fost camin spital de neuropsihiatrie infantila)
23.Nedelea -judetul Prahova, centru de plasament
29.Alexandria - judetul Teleorman, centru de servicii comunitare
30.Videle - judetul Teleorman, camin spital
31. Horia - judetul Tulcea (fost camin spital de neuropsihiatrie infantila)
32. Babeni - judetul Valcea, camin spital
33. Babeni - judetul Valcea, scoala ajutatoare

De asemenea, SERA ROMANIA isi propune sa continue sau sa deschida in 2003 urmatoarele
proiecte :

'1. Talmaciu
2. Giurcani si Husi
3. Babeni
4. Apa
5. Simleul Sivaniei
6. Cimpulung
7. Beclean

Nasaud
8. Sector2
9. Sector 1
10. Rapsodia
1 1 . Cernavoda
12.Bratca
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5. Programe cu finantare guvernamentala

Incepind cu anul 2002 Autoritatea Nationala pentru Proteclia Copilului si Adoptie a licltat patru
Programe de Interes National. Fundatia SERA ROMANIA a participat la licitatia Programului de
fnteies National nr.2 << lnchderea institutiilor rezidentiale de tip vechi destinate copilului cu
handicap sever )). Acest program a privit cinci judete : Caras Severin, Constanta, Mures, Vaslui
si Sibiu- SERA ROMANIA a cistigat 4 din cele 5 contracte, respectiv pentru Caras Severin,
Constanta. Vaslui si Sibiu. Contractele cu ANPCA au fost semnate in septembrie.
lmplementarea a doua dintre acestea - Caras Severin si Constanta - s-au derulat in perioada
septembrie - decembrie 2002 si au vizat inchiderea caminelor spital Oravita si Negru Voda.
Copiii din cele doua institutii au fost transferati pina la sfirsitul anului 2002- Celelalte doua
contracte - Vaslui si Sibiu - s-au deblocat de catre ANPCA in aprilie 2003 si sunt in aceasta
perioada in plina desfasurare. Pina la sfirsitul anului 2003 vor fi transferati copiii si vor fi inchise
alte doua camine spital - Giurcani si Talmaciu.

6. Programe intemationale de sfudiu

BEIP este un studiu longitudinal comparativ efectuat in scopul cercetarii diferentelor de
dezvoltare neuropsihica si neurofiziologica intre trei grupe de copii cu varstele cuprinse intre 0
si 30 funi c€rre au fost sau sunt institution alizati. Analiza diferentelor de dezvoltare la acelasi
subiect intre varstele standard de evaluare va duce la identificarea unor peioade cn?be sau
sensitive pentru evolutia anumitor procese neurofiziologice. Rezultatele studiului vor putea fi
utilizate ca argument pentru dezvoltarea sirategica a serviciilor pentru protectia copiilor in
fiecare judet sau sector al Bucurestiului. Studiul are drept parteneri Universitatile din Tulane si
Minessota, Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului, Directiile de Protectia Drepturilor
Copilului din sectoarele Bucurestiului Bugetul studiului, incluzand evaluarea datelor in Statele
Unite, este de aprox. { mil. USD pentru 3 ani.

7, Formare de perconal

SERA ROMANIA desfasoara Programe in peste 30 de unitati pentru copii cu nevoi speciale.
Pentru un total de peste 2200 copii la 01j22002 erau angajate aproximativ 2000 persoane.

Din pacate, in ultimii 5 ani, din totalul de 1500 persoane in contact cu copii, doar 100 au studii
superioare si doar 400 au urmat vreun curs de calificare incheiat minimum cu un certificat.

SERA ROMANIA, prin eforturi proprii, a asigurat calificarea a peste 70 persoane ca asistenti
pedagogi de recuperare si de asemenea, a organizat mai multe seminarii pe teme de
recuperare motorie si kinetoterapie cu lec{ori din Franta si Statele Unite.
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Prezentul Raport are anexate urmatoarele documente :

1. Raport al Comisiei de Cenzori Ia 31 .12.20O2
2. Raport de Gestiune
3. Bilantul Financiar Contabil la 31.12.2002 si Balanta de Verificare Sintetica 2002.
4. Buget previzional pentru anul 2003.
5. Aprecierile Directiilor Generale Judetene ale Protectiei Drepturilor Copilului asupra

activitatii Fundatiei SERA ROMANIA
8. Articole de presa din anul 2002 si din anul in curs care mentioneaza activitatea

Fundatiei.
9. Buletinul lnformativ al SERA ROMANIA pentru anul 2002.
10. Statutul fundatiei impreuna cu Hotararea judecatoreasca de infiintare cu modificarile

ulterioare.
ll.Rapoartele privind implementarea Programului de Interes National in Caras Severin si

Constanta
12. Raportul de activitate la un an de implementare a programului ChildNet.

Bogdan sltrlloN

Director execu$v


