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RAPORT ANUAL 2019 

 

 

 

 

I. Scurtă descriere a serviciilor  

 

 Fundația MGH este acreditată conform Legii 197/2012 ca furnizor de servicii sociale în 

baza cerificatului de acreditare seria A.F.  nr.000967 din data de 14.05.2014.  

 Fundația MGH deține două licențe de funcționare pentru cele două servicii pe care le 

furnizează și anume: 

❖ Module de tip familial pentru copii aflați în dificultate și infectați HIV/ SIDA – 

Licenta seria LF nr. 195/ 07.02.2015 

❖ Locuință protejată pentru tineri infectați HIV/ SIDA – Licență seria LF nr. 8210/ 

07.02.2015 

 

Fundația MGH- oferă persoanelor infectate HIV/SIDA servicii sociale, posibilităţi de 

re/integrare în comunitatea românească. Datorită serviciilor sociale  pe care Fundația MGH le 

oferă beneficiarilor, calitatea vieţii acestora se îmbunătățește continuu. Costul serviciului oferit de 

către Fundația MGH, este mult mai eficient faţă de costul spitalizării (care include cazare, masă, 

servicii medicale şi costuri indirecte). În plus, chestionarele de satisfacţie pe care beneficiarii le 

completează lunar, arată creşterea semnificativă a calităţii vieţii acestora şi a serviciilor sociale 

oferite de către fundație. 

Serviciile sociale sunt oferite în cadrul Fundației MGH, str. Prelungirea Liliacului nr. 12, 

județul Constanța, beneficiarii fiind copii și tineri infectaţi HIV/SIDA, care se află într-o situație 

de vulnerabilitate. 

 

Serviciile de asistență socială acordate beneficiarilor sunt: 

 

❖ Găzduire pe o perioadă nedeterminată 

❖ Ingrijire personală 

❖ Sprijin pentru o viaţă independentă 

❖ Socializare și petrecere a timpului liber 

❖ Activități educaționale în mediu informal 

❖ Informare/ educaţie pentru sănătate 

❖ Consiliere socială 

❖ Consiliere psihologică 

 

II. Serviciile acordate si activitățile desfăşurate în 2019: 

 

❖ Evaluare medicală 
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Din punct de vedere medical,  copiii și tinerii sunt evaluaţi lunar în cadrul Clinicii de zi  a  

Spitalulului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, unde împreună cu personalul fundației îşi 

procură medicaţia. Sunt monitorizaţi de către personalul fundatiei pentru a urma corect 

medicaţia zilnică. De asemenea, ori de câte ori este necesar, aceștia sunt evaluați și tratați 

medical în cadrul altor clinici/alti specialisti  ce se impun în funcție de tipul afecțiunilor.  

 

❖ Evaluare și consiliere psihologică 

Activităţile s-au realizat prin discuţii individuale cu beneficiarii fundației, o dată pe 

săptamână sau ori de câte ori a fost nevoie de aceste servicii de consiliere şi suport emoţional, 

ţinând cont că aceştia prezintă un fond vulnerabil și au nevoie constant de sprijin de 

specialitate. Beneficiarii au fost consiliați de către psihologul Fundației din luna noiembrie 

de cand a fost incheiat C.I.M., până atunci această activitate fiind realizată de psihologul 

Fundatiei Baylor Marea Neagră, aceştia fiind ajutaţi să depăşească diverse stări emoţionale 

pe care le prezentau înainte de momentul consilierii. Aceștia beneficiază de sprijin moral şi 

afectiv și din partea personalului de specialitate din cadrul fundației.  

 

❖ Consiliere socială 

Beneficiarii fundației sunt consiliați periodic de personalul de specialitate. Pentru o 

dezvoltare armonioasă și susținerea acestora, în cadrul fundației s-au organizat periodic 

ședințe individuale și de grup, centrate pe dezvoltarea personală a acestora, cu precădere a 

adolescenților care, conform vârstei, trec prin transformări ce le pot perturba dezvoltarea 

armonioasă. Coordonatorul centrului, împreună cu asistentul social și administratorul 

fundației, au organizat sesiunile menționate anterior. De asemenea, ori de câte ori este 

nevoie, personalul specializat al fundației, acordă consiliere socială, individuală sau de grup, 

pentru prevenirea unor comportamente nedorite sau pentru combaterea acestora.  

 

❖ Dezvoltarea abilităţiilor şi a gradului de integrare socio-profesională 

 

➢ Economic: Beneficiarii au fost consiliaţi în vederea aprecierii valorii şi gestionării banilor 

din bugetul personal. Tinerii conştientizează importanța planificării cheltuielilor în funcție 

de buget, necesități și valoare prioritizarea acestora astfel încât să nu rămână fără bani 

până la primirea următorului buget.  

➢ Social: Activităţile de socializare, se realizează zilnic, între beneficiari sau ocazional, când 

se întâlnesc cu beneficiarii altor centre, cu colegi din cadrul școlilor frecventate de 

beneficiari și cu alți tineri din comunitate. Aceste întâlniri au avut ca scop integrarea 

socială prin socializare, empatizare, împărtășirea valorilor și principiilor și au fost atât 

individuale, cât și de grup cu asistența asistentului social sau/și a psihologului. În cadrul 

întâlnirilor din interiorul fundației, asistentul social a folosit fișe de evaluare a aptitudinilor 

pentru o mai bună cunoaștere de sine a beneficiarilor. 

 

➢ Recreațional: Beneficiarii urmăresc diverse programe TV în concordanță cu vârsta 

acestora. De asemenea, în funcție de anotimp, aceștia merg la plajă, în spații de joacă, 

excursii, tabere, vizitează obiective turistice din localitate și din afara acesteia.  
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➢ Petrecerea timpului liber și promovarea unui stil de viață sănătos: Zilnic, atunci când 

vremea o permite și după încheierea programului educațional, beneficiarii fundației sunt 

încurajați să desfășoare activități sportive, în curtea casei sau în cadru organizat, în curtea 

școlii prin participarea la diferite competiții. De asemenea, beneficiarii frecventează 

parcurile și alte locuri de interes, pentru plimbări sau alte activități specifice vârstei. S-au 

achiziționat jucării și obiecte de exterior (biciclete, role, skateboard-uri, triciclete) 

întocmai pentru a promova mișcarea în aer liber și participarea la astfel de activități. De 

asemenea, în cadrul sesiunilor de instruire a beneficiarilor s-a discutat despre alimentație, 

s-au prezentat avantajele alimentației sănătoase, pusă în practică și de bucătarul nostru. 

 

➢ Profesional: În funcție de vârstă și de gradul de înțelegere și/sau gradul de handicap, 

beneficiarii sunt încurajați și susținuți să își urmeze studiile, să se califice și să obțină un 

loc de muncă. Beneficiarilor cu vârstă de peste 14 ani, li se aplică chestionare/ baterii de 

teste pentru evaluarea si descoperirea deprinderilor si abilităților deținute cu scopul de a-

și descoperi domeniile de activitate unde pot profesa ulterior. 

 

➢ Activități casnice: Acest tip de activități se derulează după un program bine stabilit de 

personalul fundației în concordanță cu vârsta fiecărui beneficiar. Activitățile casnice au 

ca obiectiv principal dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă a beneficiarilor și 

responsabilizarea atât de necesară pentru o dezvoltare armonioasă. Fundația deține un 

program zilnic, program ce este afișat la avizier pentru o bună transparență. Acesta se 

modifică în funcție de nevoi și de perioada anului școlar. La realizarea programului se 

consultă fiecare beneficiar în cadrul unei ședințe comune cu beneficiarii și întreg 

personalul Fundației. 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Activități sociale, culturale și recreaționale desfășurate în 2019 

Acestea au ca obiectiv dezvoltarea beneficiarilor atât în plan fizic cât și în planul unei 

dezvoltări armonioase. S-a încercat ca aceste activități să fie cât mai variate întocmai pentru 

a contribui calitativ la bagajul de cunoștințe menit să îi pregătească pentru o viață 

independentă. 

Pe lângă zilele planificate, cu specific si tematică funcție de data sau perioada din an, zilnic, 

copiii Fundației Morning Glory House învață principii sociale și morale sănătoase, 

principii ce, sperăm noi sa-I transforme în adulți responsabili. Copiii sunt învățați cu iubire 

și pasiune și sunt valorizați permanent, iar fericirea de pe chipul lor, ne încurajează pentru 

a continua. 
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• Zile de naștere/ Onomastici  

Cu fiecare prilej, Fundația Morning Glory House își aniversează beneficiarii. Fie 

că este vorba de ziua numelui sau de aniversare, copiii sunt de fiecare dată 

sărbătoriți așa cum se cuvine. Tortul este specific preferințelor și vârstei, dar mai 

presus de cadouri și pregătiri culinare, copiii sunt valorizați și încurajați să se simtă 

unici.  

 

• Vizite:  

Din păcate, majoritatea beneficiarilor au fost abandonați, iar părinții nu contactează 

Fundația telefonic sau personal. O parte din beneficiarii fundației au fost vizitați de 

membrii familiei extinse. Însă suntem bucuroși de oaspeți de fiecare dată, iar în 

anul 2019 am primit foarte mulți vizitatori. Printre aceștia se numără: studenți ai 

Universității Ovidius – Facultatea de Psihologie si Științele Educației, specializarea 

Asistență Socială, Bikers for Humanity Romania, ISU Dobrogea, reprezentanți și 

angajați ai diferitelor firme și asociații din județ, dar și persoane din comunitate. 

Fundația are un program de vizite stabilit conform normelor în vigoare, afișat 

corespunzător. 

 

• Petrecere Sărbători: 

În perioada Sărbătorilor Pascale, beneficiarii au sărbătorit împreună cu personalul 

Fundației. Aceștia au ajutat personalul la vopsirea ouălelor și la pregătirea 

preparatelor. În seara de Înviere, beneficiarii nostri au participat la slujba de Înviere, 

la Biserica aflată în proximitatea fundației, aducând în casă, lumina Sfântă.  

 

▪ În preajma sărbătorilor de iarnă beneficiarii fundației au împodobit bradul, au 

decupat fulgi de nea și alte decorațiuni de sărbătoare și au primit vizitele celor ce 

și-au dorit să ne treacă pragul. De asemenea, la rândul nostru, ne-am vizitat o parte 

din colaboratori.  

▪ Copiii de vârstă școlară au participat la toate evenimentele de iarnă organizate de 

grădinița/ școala frecventată 

 

▪ În perioada de 25-31 decembrie,  copiii și tinerii au ascultat colinde de Crăciun, au 

sarbătorit Crăciunul cu specialităţi tradiţionale româneşti preparate de tinerele din 

casă împreună cu personalul, au primit în vizită reprezentanti ai mai multor instituții 

din Constanța.(Școala Gimnaziala 37, Rotary Club Constanța, Bikers for Humanity 

Romania, ISU Dobrogea) dar și  persoane fizice.    

▪ Fiecarui vizitator, în semn de mulțumire pentru vizită, i s-a oferit o felicitare 

realizată manual de beneficiarii nostri.  
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 Alte evenimente: 

 

❖ În data de 17 ianuarie, Fundația Morning Glory House a împlinit 28 de ani de 

activitate, prilej de sărbătoare alături de copii. 
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❖ Cu ocazia ,, Zilei Internaționale a Sportului pentru Dezvoltare și Pace,,, 

beneficiarii noștri au participat la activitatea ,, De la mic la mare, să facem 

multă mișcare,,. Astfel , in cadrul Fundatiei MGH, au fost organizate 

concursuri sportive. 

❖ În data de 24 Aprilie 2019, Colegiul Psihologilor din România –Filiala 

Constanța, au organizat în cadrul Fundației MGH proiectul caritabil ,, Delicii 

și tradiții de Paste,,. Copiii și tinerii protejați de fundația noastră au avut un 

timp frumos cu voluntarii acestui colegiu , participând la concursul ,, 

Vânătoarea de ouă. 
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❖ 1 IUNIE 2019- beneficiarii fundației noastre au fost invitați la  Acvariul, 

Delfinariul și Rezervația Naturală din Constanța. În această zi au participat la 

plantarea de flori în curtea rezevației naturale. Tot la 1 iunie au vizitat tipografia 

Ex Ponto, unde au primit informații legate de tipărirea revistelor, ziarelor, 

flayerelor etc. 
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❖ În perioada 12-19 august 2019 copiii și tinerii au fost în tabără în județul 

Maramureș. În cadrul taberei, copiii au vizitat obiectivele turistice din zonă, au 

participat la evenimente de socializare și recreere. Aceștia au avut parte de zile 

de relaxare, în localitatea montană mai sus menționată, în cadrul unei pensiuni 

cu spații de joacă amenajate special pentru copii. De asemenea, aceștia au făcut 

drumeții, excursii la obiectivele turistice din zonă și au petrecut clipe de neuitat. 
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❖ La începutul toamnei s-au achiziționat legume (fasole păstăi, morcovi, ţelină, 

pătrunjel, ardei gras, ardei capia, dovlecei, roşii, s-au facut conserve /s-au pus 

la congelator pentru iarnă, pentru a fi folosite în meniul zilnic al beneficiarilor.  
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❖ 26 octombrie 2019, copiii nostri au participat la Crosul Copiilor Țara Piticilor 

, eveniment organizat de Asociația Sportivă Activ Pontica –Constanța. 

 

 
 

 



 
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 30624, înconformitate cu Legea nr.677/2001 
 
 

15 
 

 

❖ Beneficiarii au petrecut  Crăciunul și Anul Nou în cadrul fundației, alături de 

personalul fundației.  

❖  
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Persoanele asistate: provin din diferite zone ale tării cum ar fi:, Bucureşti Sectoarele 3-6, Galați, 

Brașov, Tulcea, Cluj, Ilfov și din judeţul Constanţa. Serviciile sociale sunt oferite astfel pe o bază 

obiectivă şi transparentă, fără discriminare, favoritism sau decizii arbitrare. Beneficiarii sunt 

informaţi şi  participa la procesul de furnizare a acestor servicii pentru dezvoltarea abilitătilor de 

viată independentă. 

Procedurile de evaluare a serviciilor de asistenţă socială sunt: 

❖ chestionare de evaluare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor; 

❖ interviuri; 

❖ observaţia; 

❖ discuţii de grup. 

Fiecare beneficiar completează lunar o FIŞĂ PENTRU SATISFACŢIA 

BENEFICIARULUI – Puncte tari/slabe în serviciile acordate de către fundație beneficiarilor. 

Fundația MGH oferă beneficiarilor posibilitatea de a depune plângeri, contestaţii sau 

reclamaţii, existând un REGISTRU  DE  ÎNREGISTRARE, MEDIERE ŞI SOLUŢIONARE  a 

acestora la sediul fundației. Sesizările se rezolvă, conform procedurilor în cel mai scurt timp 

posibil. În vederea soluţionării se fac diverse investigaţii pentru a rezolva în mod pozitiv sesizarea 

efectuată de către beneficiar. De asemenea, există un spațiu special amenajat, sub forma unei cutii 

postale, unde beneficiarii, sub protecția anonimatului pot depune sugestii și reclamații.  

 

III. Personalul de specialitate: Echipa este formată din 15 persoane: 1 coordonator centru, 1 

asistent social, 1 administrator, 1 psiholog, 1 bucătar, 1 îngrijitor, 4 infirmiere, 3 instructori 

educatori și 3 medici asigurați prin convenții de colaborare. 
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IV. Partenerii Fundației MGH Constanţa cărora le mulțumim pentru sprijinul acordat, sunt:  

 

❖ D.G.A.S.P.C. Constanţa ca şi coordonator din punct de vedere logistic 

❖ AJPIS Constanța 

❖ Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța 

❖ Federația UNOPA 

❖ Centrul de Excelență Baylor Marea Neagră – pentru asigurarea furnizării serviciilor 

psihologice, sociale, medicale 

❖ Primăria Constanța 

❖ Bikers for Humanity România 

❖ Universitatea Ovidius Constanța 

❖ Rotary Club Constanța 

❖ Selgros 

❖ Mandala Events 

 

Concluzii: 

 

 Serviciile sociale acordate de Fundația MGH sunt în concordanță cu prevederile 

legislației în vigoare, și ca funizor de servicii sociale licențiat, funcționăm respectând 

prevederile Ord. Nr. 25/2019, a Ordinului 82/ 2019, a art. 9 alin.(5) din Legea nr. 

197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; Anexa nr.9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate 

prin HG nr.118/2014, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului 

nr.867/2015 aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Fundația MGH  le-a asigurat  beneficiarilor săi condiţiile pentru a avea o viaţă normală, 

ajutându-i să își mențină starea de sănătate stabilă, ajutându-i să se dezvolte armonios 

prin încurajarea și susținerea acestora în mediul educațional, social și profesional.  

 

 Încercăm să derulăm activități cât mai variate care vin să completeze asistența de bază 

oferită, prin serviciile medicale, psihologice și sociale. Încercăm să folosim cât mai des 

ludoterapia și zâmbetele lor largi reprezintă cel mai bun feedback că ne descurcăm.  

 

 La nivel administrativ, condițiile din cadrul fundației se îmbunătățesc continuu prin 

reamenajarea camerelor, înlocuirea mobilierului uzat cu unul nou, adaptat permanent 

la nevoile beneficiarilor. În acest sens, în 2019 s-a realizat: dotarea ultramodernă a 

bucătăriei ce respectă normele europene în vigoare compusă din masă de inox, aragaz 

de inox, mașină de spălat vase, chiuvetă de inox cu două cuve, baterie duș de bucătărie, 

3 șifoniere cu trei uși cu sertare, bară umeraș și dulap, trei paturi de o persoană și vase 
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de gătit profesionale. Pentru această modernizare, mulțumiri din suflet către Bikers for 

Humanity România care a făcut posibilă această transformare. 

 De asemenea, tot cu sprijin, însă unul ce va rămâne sub egida anonimatului, am reușit 

să avem un spațiu exterior amenajat la standarde înalte: betonarea accesului în curtea 

din spatele clădirii, realizarea unui teren de sport, cu gazon și plase de delimitare, 

izolarea acoperișului, replantarea și reamenajarea grădinii cu flori. 

 Fundația MGH  va sprijini în continuare la dezvoltarea optimă a beneficiarilor și va 

susține integrarea acestora, social dar și profesional pentru tinerele asistate. Se va 

urmări în continuare incluziunea beneficiarilor prin promovarea unei vieți active, 

precum și dezvoltarea potențialului fiecărui beneficiar pentru a preveni, pe cât posibil 

excluziunea socială a persoanelor cu HIV asistate. De asemenea, prin activitățile 

întreprinse, urmărim conștientizarea populației cu privire la virusul HIV, informarea cu 

privire la drepturile și obligațiile persoanelor infectate, precum și prevenirea răspândirii 

virusului. 

 

 

 

Administrator Fundația MGH 

                                  

                                      Cișmașu Elena 

 

CONTACT: 

Str. Prelungirea Liliacului nr. 12     

(punct de lucru- Casa Speranţa) 

Tel/ Fax: 0241 / 690 533 

e-mail:mghcasasperanta@yahoo.com 

website: www.fundatiamgh.ro 

 

 


