• Fondată în anul 2002 de Sensiblu, cu scopul de a sprijini în mod activ
persoanele aflate într-o stare de dificultate
• Două direcții principale de acțiune

A.C.E.

o

ACTION
CONNECTION
ENCOURAGEMENT

Violența domestică, ca fenomen care afectează sănătatea fizică,
psihică, emoțională și socială a supraviețuitorilor, familiilor și
comunităților

o

Problemele de sănătate, care pun în pericol viața și incapacitează
persoanele și familiile acestora

Program de mentorat
pentru asistenți sociali
și studenți la asistență
socială

• Trei programe majore, cu derulare permanentă
o

Casa Blu, adresat persoanelor afectate de violență domestică

o

Zona de Bunăvoință, program caritabil prin care sunt sprijinite
persoanele cu probleme grave de sănătate pentru a beneficia de
tratamentele și intervențiile necesare

o

Sănătate prin prietenie, prin care se oferă servicii medicale de bază
locuitorilor din satele izolate ale Munților Apuseni, prin intermediul
unui cabinet medical mobil, în parteneriat cu Asociația Rotary Club
“Floare de colț” Abrud Câmpeni

• Din 2002 și până în prezent, aproximativ 6,8 milioane euro au fost
investite în programele fundației
• De la începutul programului Casa Blu, peste 5 700 de persoane afectate
de violență domestică au beneficiat de consiliere gratuită și mai mult de
200 au fost găzduite în adăpostul temporar
• Între 2011 și 2019, aproximativ 1.000 de persoane care au avut nevoie de
intervenții chirurgicale și tratamente au fost ajutate prin programul Zona
de Bunăvoință
• Peste 7.500 de consultații gratuite au fost acordate locuitorilor din Munții
Apuseni și peste 15.000 de pacienți au acces la un bloc operator modern
în Spitalul Orășenesc Abrud
-

Pentru programele și campaniile derulate de-a lungul anilor, fundația a
primit 13 premii în competiții naționale și internaționale

PROGRAMUL DE MENTORAT A.C.E. – ACTION, CONNECTION,
ENCOURAGEMENT SE ADRESEAZĂ
-

Mentoratul ajută la
dezvoltarea
profesională și
avansarea în carieră,
integrarea într-o
rețea profesională,
transfer de expertiză,
creșterea sau
descoperirea
motivației pentru
domeniul asistenței
sociale

Asistenților sociali care lucrează cu grupuri vulnerabile
Asistenților sociali care doresc să facă o schimbare în cariera lor
Studenților la facultățile de asistență socială

CARE SUNT BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA UN PROGRAM DE
MENTORAT?
-

Dezvoltarea personală și profesională
Identificarea atuurilor profesionale
Dobândirea de noi abilități, competențe și cunoștințele necesare pentru
practicarea asistenței sociale
Oportunitatea de a învăța de la profesioniști cu experiență
Conectarea cu alți profesioniști din domeniu
Completarea programelor academice absolvite
Clarificarea în legătură cu traseul profesional și domeniul ales
Redescoperirea motivației pentru profesie
Creșterea încrederii în sine
Reducerea stresului profesional

A.C.E. PENTRU ASISTENȚII SOCIALI CARE PROFESEAZĂ

Programul de mentorat oferă oportunitatea de a beneficia de suport în afara
organizației sau locului de muncă, de a învăța din experiența altora și de a-ți
împărtăși propria experiență, într-un cadru securizant și încurajator.
Asistenții sociali vor beneficia de:
-

-

Cursuri de formare acreditate de Colegiul Național al Asistenților Sociali
din România
o Pentru anul 2020, violența sexuală și de gen ca problemă mondială și
impactul ei asupra solicitanților de azil este tema centrală a
programului de formare. Calendarul cursurilor, durata și numărul de
credite sunt disponibile pe site-ul www.fundatiasensiblu.ro
Grupuri de supervizare pentru asistenții sociali care lucrează cu grupuri
vulnerabile, participanți la cursurile organizate de Fundația Sensiblu,
conduse de asistent social principal cu peste 10 ani experiență în
intervenția specifică în cazurile de violență domestică

A.C.E. PENTRU STUDENȚI LA FACULTĂȚILE DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ

Mentoratul ajută
profesioniștii prin
reducerea stresului
profesional, prin
creșterea încrederii și
siguranței în
intervenție, accesul la
o rețea de suport
formată din
profesioniști cu
provocări
asemănătoare,
dobândirea unor noi
competențe,
cunoștințe, abilități și
modele de intervenție
testate

Programul de mentorat reprezintă un răspuns la nevoia studenților de a se
implica activ și de a învăță, experimenta și aplica. Studenții vor beneficia de
suport pentru înțelegerea la nivel macro a nevoilor sociale, dificultăților pe care
le întâmpină profesioniștii, complexitatea cazurilor, funcționarea sistemului de
servicii, creșterea interesului și conștientizarea rolului asistentului social,
precum și a importanței contribuției personale în dezvoltarea serviciilor sociale,
esențiale într-o societate în care drepturile omului contează.
Programul de mentorat pentru studenți constă în:
-

Workshop-uri pe tema violenței sexuale și de gen în cadrul Facultății de
Asistență Socială București
Stagiu de practică semestrială și compactă în cadrul programului Casa Blu
dedicat persoanelor afectate de violență domestică
Îndrumare pentru realizarea lucrării de licență în domeniul violenței
sexuale și de gen
Training în cadrul fundației pe tema violenței sexuale și de gen, pentru
dobândirea unor informații de profunzime despre intervenția specializată
în cazurile de VSG

Detalii despre programul cursurilor și înscrieri pe www.fundatiasensiblu.ro

Date de contact
Centrul de consiliere CASA BLU:
Str. Negru Voda Nr. 4 Bl. C3A Sc. 3 Et. 3 Ap. 43 Sector 3 Bucuresti
Telefon / fax: 021 – 311 46 36
Mobil: 0787 54 18 54
E-mail: manuela.nicolae@adpharma.com

TE ÎNCURAJĂM SĂ ACȚIONEZI ȘI TE CONECTĂM CU
PROFESIONIȘTI!

