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Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual a fost fondată de către 

Organizaţia Individuell Manniskohjalp din Lund, Suedia, în data de 9 decembrie 1992. 

 

Misiunea  organizaţiei este de a milita pentru incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi şi a vârstnicilor prin servicii şi intervenţii adaptate nevoilor individuale ale 

acestora. 

 

Grupurile noastre țintă: 

 

 Persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora 

 Tineri proveniţi din instituţiile publice de protecţie a copilului 

 Persoane care se apropie de vârsta senectuţii 

 Vârstnici cu posibilităţi financiare reduse şi/sau fără familii 

 

Ce  căutăm? 

 

Căutam să ne extindem echipa cu  tineri entuziaşti, pasionaţi şi cu idei, care să îşi poată 

dedica timp şi energie pentru a se implica în servicii personalizate dedicate beneficiarilor 

noştri, care să sprijine echipa în activităţile sale şi în management de proiecte, să informeze 

comunitatea cu privire la organizaţia noastră și la cauza pentru care lucrăm. 

 

Servicii sociale specializate prioritare dezvoltate de către organizație în care putem 

integra interni: 

 

 Centrul de zi pentru copii şi tineri cu dizabilități severe şi associate, centrat pe 

dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, pe creșterea autonomiei 

personale și sociale a grupului ţintă, astfel încât membrii grupului ţintă să poată 

participa la viaţa comunităţii şi să ducă o viaţă cât mai independentă cu putinţă. 



 

 

 

Noi propunem următoarele activități la care internii și voluntarii noștri pot participa:  

 

 evaluare și consiliere psihologică și socială; 

 atelier de comunicare - exerciţii de logoterapie, utilizarea 

pictogramelor în special pentru cei care nu pot folosi limbajul vorbit; 

 activităţi lucrative (quilling, decoraţiuni interioare, în funcţie de 

abilităţile individuale); 

 socializare și activităţi de petrecere a timpului liber, deplasări în 

comunitate cu scop educativ și de integrare; 

 asistare la intervenţia prin stimulare senzorială;  

 mediere grup suport, asistarea părinţilor (care constă în sprijinirea şi 

consilierea familiilor care au copii cu nevoi speciale); 

 terapie prin arte combinate - pictură, joc, teatru, sport etc. 

 

Voluntarii se pot, de asemenea, implica, în funcţie de domeniile în care ei înșiși își 

doresc să evolueze, în activităţi de promovare, fundraising,  IT etc.  

 

Ceea ce ne propunem noi este o informare continuă în domeniul social şi crearea unor 

programe de formare și dezvoltare, în rândul voluntarilor, a competenţelor şi abilităţilor de lucru cu 

persoanele cu dizabilităţi severe şi asociate. Se vizează metoda de abordare în activităţile desfăşurate 

cu sau pentru grupurile defavorizate şi pentru familiile acestora, de către persoane care nu sunt 

considerate specialişti în domeniu, dar care pot deveni. 

 

 

 

Contact: 

     Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual 

 Str. Școlii nr. 11, bl. D19, sc. A, parter, ap.4, sector 2,București 

 Str. Școlii nr. 5, Voluntari, jud. Ilfov 

             Persoana de contact: Alina Ştefania Marinescu   Tel: 0751.105.787 

                      E-mail: alina.marinescu@organizatia-suedeza.ro 

 


