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I.

Direcţii generale

În anul 2019 s-au continuat direcţiile consacrate prin derularea unor proiecte
începute şi efortul de a elabora un proiect spre finanţare pe viitor. Activitatea
s-a structurat pe următoarele coordonate:
 Activitate socială
 Activităţi de informare, formare / educare: a personalului, prin
organizarea şi participarea acestuia la cursuri / seminarii şi a membrilor /
familiei, prin întâlniri lunare cu părinţii
 Activităţi de educare şi recreere pentru membrii şi familie, oferite de
către asociaţie la cabana din Munţii Retezat

II.

Activitatea socială

Am orientat asistenţa socială în două direcţii principale:
1.
Acţiuni de asistenţă socială oferite tuturor membrilor noştri
2.
Acţiuni cu caracter special destinate familiilor aflate în
dificultate
1. Acţiuni de asistenţă socială oferite tuturor membrilor noştri
Informarea membrilorÎn anul 2019 întâlnirile au fost organizate în cadrul
prin întâlniri lunare cusediului asociatiei de pe strada Ana Ipătescu, numărul 54.
părinţii
Participarea a fost variabilă între 15-25 persoane.
Dispunem de liste cu semnături care atestă prezenţa la
fiecare din întâlnirile enumerate. Am realizat mai multe
fotografii, cu diferiţi participanţi şi moderatori ai
întâlnirilor. La întâlniri s-a servit cafea, ceai şi dulciuri
cumpărate sau primite ca donaţii. Lista întâlnirilor cu
părinţii se găseşte anexată la raport. În anul 2019 s-a
elaborat un nou chestionar de evaluare a întâlnirilor
precedente, aplicat participanţilor în luna septembrie, prin
care s-a urmărit dimensionarea nevoii de informare şi
calibrarea temelor abordate în anul următor în funcţie de
interesele participanţilor la aceste întâlniri.
Anchete sociale pentruPentru actualizarea bazei de date şi pentru stabilirea
toţi membrii noştri
nevoii de servicii de sprijin şi asistenţă socială am

finalizat aceasta actiune. Exceptie fac aproximativ 25 de
membrii care si-au schimbat adresa si numarul de telefon
si nu i-am mai putut identifica.
Activitate pentru
În 2019 nici un membru al asociaţiei noastre nu şi-a găsit
integrarea în muncă a
un loc de muncă, desi am informat un număr de 3
persoanelor cu handicap persoane, membri ai asociatiei noastre, despre organizarea
in perioada 25-29.04.2019 a unui târg de angajare în
muncă destinat persoanelor cu dizabilităti.
Pachete de Crăciun
În 2019, am realizat şi distribuit 250 pachete de Crăciun
pentru membrii noştri, conţinând alimente de bază,
cumpărate local, din sponsorizări de la : Gyula Trebitsch
Schule Tonndorf din Hamburg,
doamna Mechtield
Gollnick/ Hilfe fuer Kinder din Germania. La acestea s-au
adăugat cele aproximativ 100 pachete de Crăciun cu
jucării, rechizite, produse de igienă personală de la
TEMAH, Hamburg/Germania şi cele 700 pachete cu
jucării, rechizite, de igienă, aduse personal de către Sepp
Viehhauser din Salzburg/Austria.
Serbări de Crăciun

În 2019, am sărbătorit Crăciunul la sediul asociaţiei
noastre în Timişoara, str. Ana Ipătescu nr.54. În data de
17.12.2019 , Moş Crăciun a venit cu daruri multe pentru
copiii care frecventează şcoala şi care sunt cuprinşi în
proiectul Schuelerpatenschaft, derulat de asociaţia noastră
cu sprijinul partenerilor noştri germani de la TEMAHHamburg , dar şi pentru fraţii lor cu handicap şi alţi copii
care au fost beneficiarii centrului nostru.
Spectacolul a fost realizat de copii şi profesori, de la Şc.
Gimnazială nr. 19 „Avram Iancu” din Timisoara. Cu acest
prilej, ei ne-au cântat numeroase colinde frumoase. Moş
Crăciun a fost ajutat la oferirea darurilor şi de un grup de
sponsori de la Asociaţia « Timişoara Bikers TB-2007 »,
care au adus şi ei cadouri pentru copii. Alte daruri oferite
la serbările de Crăciun au fost din cele 100 pachete cu
jucării, rechizite, produse de igienă personală de la
TEMAH, Hamburg/Germania, dar şi din cele 700 pachete
de la domnul Sepp Viehhauser din Salzburg/Austria, care
a fost în practică la Speranţa, după terminarea şcolii
Caritas din Salzburg înainte cu 15 ani, noi păstrând cu el
bune relaţii.

2.Acţiuni cu caracter special destinate familiilor aflate în dificultate
Întâlnire
cu
copiiiÎn anul 2019 s-au acordat premii în urma concursului
ajutaţi de sponsorii„Cel mai bun prieten”,organizat de asociaţia TEMAH,
TEMAH cu rechizitepentru copiii din proiect, constând în cadouri si
şcolare şi vizite la unelevouchere de cumpărături, de către partenerii noştri (din
familii membre ale S.R.proiectul de susţinere a copiilor cu handicap mintal şi a
Speranţa
fraţilor acestora cu rechizite şcolare). Premiile pentru
concurs şi ajutoare au fost oferite de membrii
organizaţiei TEMAH din Hamburg, Germania. Grupul
a fost format din următorii: , Dna Jaeger Baerbel
Buschmann, Dna Elke Reinhardt si Dna. Stefanie
Rueckner.
Cu acest prilej au fost vizitate familiile vulnerabile din
proiectul ,,Schulerpatenschaften“ de la Speranta : Fam
Handra, Fam. Bognar, Fam Lugosi, Fam Trofin si Fam.
Florea.
Strângere de fonduri
1/acţiunea de redirecţionare a 2% din impozitul
de
catre
asistentiidatorat de persoanele fizice către organizaţia noastră ,
sociali
am obţinut 4148,90 lei, adica aproximativ 870 Euro.
Faţă de anul anterior, suma este enorm de mica si este
foarte greu de gasit o explicatie reala. Stim ca s-au
infiintat numeroase asociatii pentru a solicita 2% din
impozitul persoanelor fizice datorat statului ,dar aceasta
explicatie nu este suficienta.
2/Am participat , prin Clara Ghimici , la vanzarea unor
produse proprii realizate pentru acest scop(bete de Mos
Nicolae etc) la bazarul de Craciun , organizat de firma
„Continental”, firma SWOBODA de la Giarmata Vii si
la Deta la bazarul de Craciun organizat de Doamna
Margit Renner.

III. Mulţumim sponsorilor
Prezentând activitatea socială desfăşurată în asociaţia noastră este firesc să
mulţumim tuturor sponsorilor noştri care au răspuns pozitiv la cererile
noastre şi anume:
- persoanele fizice care au reorientat suma de 2% din impozitul anual
pentru Societetea Română Speranţa.
- mulţumim organizaţiei TEMAH din Hamburg, Germania, care au
finanţat în totalitate proiectul „ Schuelerpatenschaften”, proiect de susţinere
a integrării şcolare a copiilor cu handicap şi a fraţilor lor prin oferta de
rechizite şcolare destinate frecventării cursurilor şcolare, dar şi pentru
acordarea unor generoase premii, constând din vouchere de cumpărături,
tuturor participanţilor la concursul ,, Cel mai bun prieten”:
- tot celor din organizaţia TEMAH le mulţumim pentru sponsorizarea
integrală a cheltuielilor cu tabăra pentru un grup de 16 copii din proiectul
„Schuelerpatenschaften”. Acest grup a fost insotit de 3 persoane adulte,
coordonat de Clara Ghimici.
- mulţumim organizaţiei TEMAH din Hamburg, Germania pentru oferirea
unui număr de aproximativ 100 pachete cu cadouri pentru Crăciun, pentru
copiii beneficiari ai Speranţei, pachete care le-am distribuit la serbarea de
Craciun
- multumim profesorilor şi elevilor, şi părinţilor acestora din urmă, de la
Gyula Trebitsch Schule Tonndorf din Hamburg, doamnei Mechtild Gollnick,
din partea asociatiei germane Hilfe fuer Kinder, pentru cele 250 pachete cu
alimente de bază, oferite membrilor Speranţei cu ocazia Crăciunului.
- mulţumim lui Sepp Viehhauser care a obţinut dulciuri, jucării, produse de
igienă personală şi rechizite şcolare din care a pregătit pentru noi un număr
de 700 pachete de Crăciun, precum şi o importantă sumă de bani, ca donaţie,
toate aduse personal la Speranţa.
-

multumim firmei NETEX Romania SRL, care ne-a ajutat generos in
diverse moduri: donatii de anvelope noi pentru microbuz si pentru

„Dacia Sandero”, ambele apartinand societatii , donatii financiare
pentru activitati sociale si haine destinate membrilor nostri , persoane
(copii si adulti) cu dizabilitati intelectuale si familiile lor.
Nu am menţionat aici sponsorii care au oferit cu generozitate salariile
necesare personalului implicat direct în munca socială, sponsori enumeraţi în
capitolul « Staff-ul în perioada analizată »

Corespondenţa cu sponsorii în anul 2019 am purtat-o în continuare,
relatând despre viaţa asociaţiei. Deci am menţinut legătura poştal sau prin Email cu :
 Organizaţia TEMAH, Hamburg, Germania
 Deutsch-Rumaenische Gesellschaft (Societatea germano-română),
Berlin, Germania
Organizaţia TEMAH, Hamburg, Germania
 Lebenshilfe din Salzburg, Austria
 Familia Kim şi Adi Holzer din Danemarca
 Realizarea corespondenţei pt. Paşti, Crăciun şi Anul Nou (aproximativ
50 de scrisori) conform caietului de corespondenţă al Speranţei. De
aceste relaţii s-a ocupat Lia Cojanu.
 Am transmis prin E-mail şi prin poştă sute de fotografii sponsorilor
noştri, prin care sperăm că le-am putut demonstra cât de important şi
de necesar este suportul financiar şi moral pe care ei ni-l oferă,
membrilor noştri.
În anul 2019 activitatea socială a Societăţii Române Speranţa a
fost susţinută prioritar de doamna Clara Ghimici si partial de doamna
Simona Bokor ( ianuarie- februarie 2019) si Katita Varga (angajata din luna
octombrie 2019).
Mulţumim tuturor sponsorilor pentru faptul că s-au implicat
şi au sprijinit activitatea socială a Societăţii Române Speranţa.


IV. Activitatea la cabana din Munţii Retezat
De ce nu folosim tabăra Ca şi în anii anteriori, în anotimpul rece, datorită creşterii permanente a
pe vreme
preţului la energie electrică, care ridică mult costurile încălzirii taberei,

rece

adăugându-se la costurile mari ale vidanjării fosei septice, evităm să
folosim clădirea. Când temperatura este extrem de scăzută, pentru
conservarea instalaţiei de apă şi încălzire, suntem nevoiţi să pornim
centrala la căldură minimă, ceea ce presupune costuri suplimentare, dar
absolut necesare. De asemenea, oprim şi apa adusă printr-o ţeavă
subterană de la 450 m distanţă, care este în pericol de îngheţ.
Obiective pentru un1. Selectarea atentă a membrilor fiecărui grup trimis la tabără. Aceştia
bun management
să fie apropiaţi ca vârstă şi diagnostic şi părinţii să fie compatibili. În
acest mod, grupul devine omogen din punctul de vedere al nevoilor şi
activităţilor şi mai puţin generator de conflicte.
2. O continuă activitate de întreţinere a taberei spre a evita deteriorarea.
Acestea se realizează de către beneficiari şi de angajata noastră prin
voluntariat. Apelăm la firme plătite numai în cazuri de mare necesitate.
3. Gestionarea economică (chibzuită) a bugetului destinat taberei,
evitarea oricărei risipe.
Oaspeţii taberei
Începând din luna mai 2019, am început exploatarea taberei cu mai
multe grupuri de copii proveniţi din centre sociale din Timişoara,
însoţiţi de personalul centrelor.
Au participat la tabără beneficiarele casei de grup din Fundaţia Casa
Speranţei, cu angajata Marinela Mitucă.
O serie de copii din proiectul Schuelerpatenschaft a fost însoţită de
asistenta sociala Clara Ghimici impreuna cu ergoterapeute si o mama.
Activitatea în 2019 la tabără s-a finalizat în ultima decadă a lunii
octombrie. Toţi participanţii au luat la cunoştinţă şi au semnat că vor
respecta regulamentul de ordine internă al taberei Speranţa. De
planificarea şi ocuparea taberei s-a ocupat în continuare Lia Cojanu.
Mulţumim
pentruTrebuie subliniat faptul că buna funcţionare a acestei tabere sociale o
ajutor
datorăm preponderent familiei Adi şi Kim Holzer din Danemarca, care
continuă cu aceeaşi generozitate să finanţeze majoritatea cheltuielilor
necesare funcţionării ei.
Cheltuielile necesare pentru vacanţa la tabără a copiilor incluşi în
Proiectul de sprijin cu rechizite şcolare le-a finanţat şi în acest an
organizaţia TEMAH din Hamburg.

V. Proiecte derulate în anul 2019
Proiectul “Sprijin
Proiectul “Sprijin pentru şcolarizarea copiilor cu handicap şi a
pentru şcolarizarea fraţilor lor (43 de copii)”, cu fonduri primite de la organizaţia
copiilor cu handicap şi germană TEMAH (Hamburg). În cadrul proiectului, cele două
a fraţilor lor (43 de
asistente sociale au însoţit beneficiarii proiectului pentru a cumpăra
copii)” în derulare cu prioritar rechizitele şcolare necesare elevilor din familii cu venituri
organizaţia germană
modeste. Fondurile provin de la anumiţi membri TEMAH, elevi sau
TEMAH - Hamburg
clase întregi ai Şcolii Gyula Trebitsch din Tonndorf/ Hamburg sau
familii care “adoptă” câte un copil, în sensul că ajută cu consecvenţă
acelaşi copil, despre care cunosc date biografice, fac schimb sumar de
informaţii şi fotografii, toate prin intermediul organizaţiei germane şi
a asociaţiei noastre. Obiectivul general este incluziunea şcolară şi
socială a copilului cu handicap şi prevenirea neglijării fratelui fără
handicap în familie. Proiectul este în derulare, fiind coordonat de
catre doamna Irmgard Nielsen de la TEMAH

VI Nu am beneficiat de nici o finantare de la bugetul
local
.
Scutirea
la
plataNu am mai beneficiat de scutirea la plata impozitului, deoarece, deşi
impozitului pe clădireacreditaţi ca furnizori de servicii sociale, nu avem licenţierea
şi
teren,
datoratserviciului de respite-care pentru copii (respiro), fapt datorat absenţei
Primariei Timisoarastandardelor pe acest serviciu la nivel naţional, si care ne-a obligat la
nu ni s-a aplicat
suspendarea temporara a activitaii centrului in 2016. Deoarece am
obtinul reacreditarea, am declarat pe proprie raspundere sa infiintam un
alt serviciu social in urmatorii trei ani
Abonamente gratuiteAvând în vedere activitatea socială curenta depusă, totusi cele două
la
transportul
înasistente sociale ale Asociatiei noastre au obţinut de la Primărie
comun
abonamente de transport gratuite pentru anul 2019.
Finanţări pe 2019
Deoarece activitatea centrului este suspendată nu am beneficiat de nici
o finanţare din partea bugetului local.
Reparaţii şi revizii
În acest an, nu am putut executa reparaţii la clădire

VII. Vizite şi relaţii internaţionale
1) În 17 septembrie
2019
1) Perioada 12-20
octombrie 2019

În 17 septembrie 2019 am fost vizitati de domnul Sepp Viehhauser
din Salzburg/Austria, cu un transport cu ajutoare materiale (haine,
jucarii, incaltaminte) care a avut o intalnire si discutie referitoare la
nevoile asociatiei cu Lia Cojanu.
12-20 octombrie vizite delegatiei TEMAH alcatuita din Baerbel
Jaeger Buschmann, Elke Reinhardt, Stefanie Rueckner. Am vizitat
familii vulnerabile din proiectul ,,Schulerpatenschaften“ de la
Speranta : Fam Handra, Fam. Bognar, Fam Lugosi, Fam Trofin si
Fam. Florea.
- In data de 14 octombrie s-au descarcat ajutoarele de la TEMAH .
- Am organizat distribuirea premiilor la concursul scolar cu tema,,
Cel mai bun prieten al meu” la sala,, Karl Singer” de la AMG
Haus.
- Am participat cu oaspetii la un spectacol la Opera si unul la
Filarmonica Banatului.

3) In 28 octombrie
2019

4) În 13.12.2019

28.octombrie vizita a doamnei Florinela Cata (din Spania)- director
la ADEPT- After School pentru copii cu cerinte educative special
pentru realizarea unui parteneriat si organizarea unei intalniri
cu parintii pentru popularizarea acestui nou centru - Parteneriat
Adept –SRL.
În data de 13.12.2019, am fost vizitaţi de Sepp Viehhauser din
Austria, insotit de Rupert Bachler si Martin Rieser cu acest prilej
ei ne-au adus ca sponsorizare un număr de 700 pachete de
Crăciun şi o sumă considerabilă de bani pentru munca socială.

VIII. Staff-ul în perioada analizată
Personalul

Activitatea anului 2019 am efectuat-o la sediul societăţii in
domeniul asistentei sociale a fost susţinută prioritar de doamna Clara
Ghimici si partial de domna Simona Bokor ( ianuarie- februarie 2019)
si Katita Varga (angajata din luna octombrie 2019). De o contabilă

(Radoica Muntean) şi un administrator la tabără (Mitucă Marinela).
Plata salariilor acestor angajaţi se face din surse externe.
Cine plăteşte
Pentru plata personalului de la sediul societăţii şi îngrijitoarea de la
personalul?
tabără, în anul 2019 am beneficiat în continuare de donaţii de la
următorii: Lebenshilfe Salzburg/Austria, Societatea germanoromână din Berlin/ Germania, fam. Kim si Adi Holzer/Danemarca.
Profunda noastră recunoştinţă tuturor, deoarece fără aceste salarii era
exclusă o muncă organizată, eficientă şi responsabilă.
Cursuri de formarePersonalul nostru a participat la mai multe evenimente:
profesională
- In data de 16 mai doamna Cornelia Cojanu a participat la
dezbaterea regionala privind inbunatatirea, reglementarea
finantarilor publice a activitatilor .
Organizator: Asociatia Centrul Pentru Legistlatie Non Profit.
- 13 mai -20 mai – curs Manager Resurse Umane , organizatoriSmart integration SRL. Proiectul- Program Operational
Capital ,, Uman Pro Vest- Invata sa fii profesionist” a participat
Clara Ghimici.
- 27mai 2019 Centrul de Resurse Juridice organizeaza dezbaterea
publica ,,Sprijinirea persoanelor cu dizabilitati mintale,
intelectuale in luarea deciziilor” a participat membrul al
Consiliul Director -Cristi Vraciu.

Activitati culturale

În 2020, vom continua să promovăm îmbunătăţirea calificării
profesionale a angajaţilor noştri, aceasta fiind şi o cerinţă a Codului
Muncii şi Inspecţiei Sociale.
Cornelia Cojanu, ca membra a Forumului German, a participat la
anumite actiuni ale acestei organizatii cu scopul de a populariza
activitatiile Sperantei si pentru a mai gasi virtuali sponsori ,deoarece
am putut intalni numerosi invitati din Germania.:
- 25 de ani de la inaugurarea Casa Adam Muller Guttenbrun” .
- Heimattage pentru germanii din Banat.
- activitate in satul Bulgarus, com Lenauheim organizat de Helen
Alba cu ocazia aniversarii a 250 ani de la stabilirea germanilor
in sat.
- 50 de ani de la aparitia suplimentului dialectal(svabesc)

,,Pipatsch“ a ziarului german Banater Zeitung/ ADZ fur
Rumanien.
Alte activitati culturale la care a fost invitata:
- simpozion comemorativ in aula Academiei, filiala Timisoara
cu ocazia trecerii la cele vesnice a IPS –Mitropolitului Nicolae
Corneanu.
- dezvelirea bustului Mitropolitului Nicolae Corneanu in Parcul
Central.

IX. Promovarea imaginii şi acţiuni de fundraising
Faţă de anul precedent, nu am făcut progrese în anul 2019 în
promovarea imaginii organizaţiei noastre
In 24 aprilie 2019 a aparut in Banater Zeitung/ ADZ fuer Rumanien
un articol despre targul de Pasti de la Deta unde am participat, articol insotit
si de o poza cu standul Sperantei.
In septembrie a aparut in ziarul local austriac ,Pongauer Nachrichten
un articol legat de vizita domnului Sepp Viehhauser la Speranta.
În 17 octombrie 2019 in ziarul Allgemeine Deutsche Zeitung fuer
Rumaenien a aparut un articol legat de vizita partenerilor si sponsorilor
nostri de la TEMAH-Hamburg despre decernarea premiilor la concursul
organizat pentru elevii din proiectul Schuelerpatenschaften.
In 21 decembrie 2019 in ziarul Allgemeine Deutsche Zeitung fuer
Rumaenien a aparut un articol legat de desfasurarea serbarii de Craciun la
Speranta intitulat,,Mos Craciun vine pe motocicleta”
În luna decembrie 2019 in Austria, in Pongauer Nachrichten a aparut
un articol despre munca sociala si pachetele oferite la Timisoara si la
Speranta de catre domnul Sepp Viehhauser.
.

X. Consiliul director

In 21 februarue 2019 a avut loc adunarea generala de alegeri .
Noul consiliul director a fost alcătuit din următorii membri: Cornelia
Cojanu - preşedinte, Katiţa Varga - vicepreşedinte, Cristian Vraciu – secretar
si membri: conferenţiar universitar Dr. Mircea Alexiu, Dr. Dorina
Pasatovic, Dr. Mariana Lungulescu, Raluca Nelepcu dela ziarul national
german si Radio Timisoara.
De-a lungul anului 2019, Consiliul director şi-a ţinut întâlnirile
statutare (o dată la trei luni) pentru a lua decizii importante, privind
problemele care au intervenit şi care trebuiau rezolvate.
În şedinţele de consiliu s-au conturat problemele curente ale
organizaţiei noastre.
Aşa cum s-a subliniat în mai multe întâlniri ale Consiliului director,
este necesară o mai susţinută implicare a acestuia. Reluăm observaţia că
trebuie schimbat stilul de muncă şi repartizarea activităţii în cadrul acestui
consiliu, deşi ştim că fiecare membru este foarte ocupat la locul său de
muncă.

XI.

Plan de acţiune pe anul 2020

Strategia de dezvoltare a Societăţii Române Speranţa în 2020 va urma
direcţiile de dezvoltare organizaţională propuse mai jos:
Nr
Direcţia de
crt.
dezvoltare
1. Elaborarea
unui proiect
nou de servicii
de asistenţă
socială

Obiective

Termen

- elaborarea
-septembrie
planului
proiectului
- identificarea
grupului de
beneficiari
- alcatuirea actelor
necesare pentru
licentiere ca
serviciul social

Responsabil
 Asistentii
sociali
Doamna Kati
Vargavicepresedinte

2.

Speranta 30 de
- februarie
identificarea
unui
ani
grup responsabil
pentru organizarea
si finantarea
evenimentului
- organizarea
propriu-zisa a
- octombrie
festivitatii de
aniversare a 30 de
ani de la infiintarea
Societatii Romane
Speranta

3.

Întărirea
-atragerea
de anual
activităţii
de voluntari
din
voluntariat
mediul universitar
şi societatea civilă
-realizarea
unui
program activ de
voluntariat care să
sprijine activitatea
de asistenţă socială

4.

Programe
informare
consiliere
membrilor

5.

Creşterea
- actualizare pe 31.12.2020
internet a Site-lui
vizibilității
Sperantei ;
Societății
- conceperea si 31.12.2020
Române
Speranța
pe tiparirea unui nou
pliant al asociatiei.
piața
serviciilor
sociale

de
anual
organizarea
şi
a întâlnirilor lunare
cu specialiştii din
diverse domenii;

Presedinte
si
Consiliul
Director

 asistentul
social
 preşedinte
SRS

 asistentul
social

 asistentul
social
 preşedinte
SRS

6.

7.

specializate din
municipiul
Timișoara
Dezvoltarea de
parteneriate
noi, din
domeniul
comun de
activitate
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31.12.2020
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strategii
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asociaţie
-implementare
strategie

Preşedinte – Cornelia Cojanu
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 preşedinte
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Anexa:

Intalniri cu parintii si membrii societatii
anul 2019
 21 Martie 2019 – TEMA: “Provocari si limitari in exercitiile fizice
pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale.” MODERATOR: dr. Dorina Pasatovic – medic fiziokinetoterapeut.

 18 Aprilie 2019 – TEMA: “Semnificatia sarbatorilor pascale la crestini. Sarbatoarea Pastelui la romani.”MODERATOR: Adrian Stan –
presedinte al Fundatiei Efata.

 23 Mai 2019 – TEMA: “Prezentarea Centrului de asistenta si recuperare pentru persoane aflate in dificultate, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Timisoara.”MODERATORI: D-na Andreea Manolachesef serviciu si D-na Corina Iurniuc – asistent social.

 20 Iunie 2019 – TEMA: “Prietenia cu persoanele cu dizabilitati, inseamna respectartea unor reguli.” MODERATOR: d-na Adelia FLOREA – asistent social

 19 Septembrie 2019 – TEMA: “Activitatea sociala la Societatea Romanan Speranta din Timisoara. Aplicarea chestionarului de teme si de
moderator, solicitate de beneficiari pentru intalnirile viitoare cu
membrii asociatiei.” MODERATORI: Clara Ghimici si Katita Vargaasistente sociale la Societatea Romana Speranta

 24 Octombrie 2019 – TEMA:”Prevenirea, cauzele si consecintele bolilor cardio-vasculare.” MODERATOR: Asistent Univ. Dr. – Rodica
Dan – medic primar, medicina interna si cardiologie.

 21 Noiembrie 2019 – TEMA:”Potentialul copiilor cu cerinte educative
speciale. Prezentartea Centrului Afterschool ADEPT. ”MODERATOR: profesor Florinela Cata- director , profesor de stiinte experimentale

