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În anul 2020 Serviciul de asistență comunitară a început să funcționeze în baza licenței provizorii
obținute de la Ministerul Muncii, din data de 11 noiembrie 2019. Pe data de 22 ianuarie 2020 documentele
cadru de funcționare a servicului, așa cum sunt ele listate în standardele de calitate specifice, au fost aprobate
de către Consiliul Director al fundației și au început să fie folosite în activitatea curentă.
Primele programe implementate, dintre cele incluse în ofertă și prezentate ca atare în comunitate, au
fost Programul de integrare pe piața muncii și Programul de sprijinire și facilitare a dezvoltării personale a
femeilor vulnerabile. Ele s-au derulat prin întâlniri săptămânale cu beneficiarii. Aceste întâlniri au avut loc până
în prima săptămână din martie 2020 când, din pricina pandemiei de Covid-19 și a decretării stării de urgență pe
întreg teritoriul României, am fost nevoiți să suspendăm aceste activități.
În total, au avut loc cinci întâlniri cu beneficiarii programului de integrare, în care am discutat atât
aspecte practice legate de căutarea unui loc de muncă, oferte, mod de prezentare și relaționare cu angajatorii,
cât și principii de bază (atitudinea față de muncă, valoarea unui angajament, motivații). Cu unii dintre aceștia sau făcut vizite la potențiali angajatori (de. exemplu, la un atelier auto și la serele din Sighișoara).
Numărul total de beneficiari ai programului este de zece persoane. Din păcate, starea de urgență a
blocat majoritatea sectoarelor de activitate în economie, astfel că programul nu a mai putut produce efectele
scontate. Practic, nu am mai putut relua cu adevărat activitatea de căutare locuri de muncă și de asistare a
beneficiarilor acestui program decât în toamnă, începând cu luna septembrie 2020.
În prima parte a anului 2020, grupul de sprijin pentru femei a funcționat și el până la instaurarea stării
de urgență, cu întâlniri la care au participat în medie între șapte și zece persoane. În cadrul acestor întâlniri au
fost împărtășite și discutate aspecte ce țin de identitatea femeii, în familie și în comunitate, și au avut loc
ateliere practice, în care s-au confecționat diverse obiecte decorative, alături de socializare într-un mediu
primitor și constructiv.
Având în vedere dezvoltarea serviciilor pe care le oferim comunității din Albești, în primăvară am
făcut demersurile pentru achiziționarea unui imobil în apropiere de comunitate. În perioada aprilie - iulie,
treptat, pe măsură ce restricțiile s-au mai relaxat, am lucrat la amenajarea acestei case pentru a o aduce într-o
stare cât mai decentă, potrivită pentru desfășurarea de activități sociale (un birou de consiliere, sală de întâlniri).

În urma verificării efectuate de AJPIS Mureș în data de 1 septembrie, a rezultat faptul că licența
provizorie actuală trebuie anulată, pentru a fi refăcută pe adresa imobilului amintit mai sus, mai accesibil
beneficiarilor din comunitate. Pe data de 9.09.2020 am depus documentația necesară obținerii noii licențe, iar
cu începere din data de 6.10.2020 serviciul social al fundați a intrat în posesia licenței provizorii, cu valabilitate
de un an.
În toamnă, piața muncii din Sighișoara și împrejurimi încă a resimțit efectele restricțiilor legate de
pandemie. Între timp, unii dintre beneficiarii înregistrați în program au plecat din comunitate, iar unii chiar au
reușit, pentru perioade scurte, să plece din țară la munci agricole. Cu grupul de femei am reluat întâlnirile, în
același format, însă cu o temă nouă, una extrem de sensibilă și importantă totodată: prevenirea traficului de
persoane și, în ageneral, a abuzurilor împotriva femeilor și fetelor tinere.
Din păcate, ambele programe au avut de suferit în momentul în care, din pricina creșterii alarmante a
numărului de cazuri de infectare cu Covid-19, restricțiile au fost înăsprite, iar noi nu am mai avut posibilitatea
de a organiza întâlniri cu persoane adulte (locația pe care o deținem în Albești nu permite implementarea
măsurilor de distanțare socială). Am reușit să organizăm trei întâlniri cu grupul de femei, apreciate pozitiv de
către beneficiare, pe care dorim să le reluăm atunci când situația ne-o va permite.
Pe data de 18 decembrie 2020, ca parte a acestui serviciu social, am desfășurat un program de
distribuție ajutoare în întreaga comunitate. A fost o acțiune amplă care solicitat resurse umane și materiale
considerabile.
Bunurile au fost distribuite tuturor familiilor pe care le avem în evidențele noastre și au constat în:
1. Pachete de alimente, în valoare totală de 7832 lei
2. Cizmulițe îmblănite, 294 bucăți, în valoare de 7762 lei
3. Haine de iarnă, pachete cadou pentru toți copiii și jucării, fără valoare contabilă declarată

Numărul total de beneficiari peste vârsta de doi ani care au primit bunuri este de 294, care alături de cei
32 de bebeluși, alcătuiesc comunitatea căreia ne adresăm prin acest serviciu, compusă din 74 de familii.
Trebuie menționat aici faptul că această centralizare pe care o avem cu toți membrii – adulți și copii –
este rodul unei munci intense și continue pe care o desfășurăm într-o comunitate extrem de dinamică din punct
de vedere demografic (natalitate ridicată, schimbări dese de domiciliu, relații de concubinaj fragile). Este o
activitate care presupune dezvoltarea unei relații de încredere cu oamenii ce trăiesc acolo, fapt care necesită
timp, răbdare și disponibilitate din partea fiecărui lucrător implicat.
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