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Opportunity is missed by most people 

because it is dressed in overalls and looks like work. 
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1. VIZIUNE 

Scopul Asociaţiei Centrul de Resurse OFFA este acela de a susţine şi 
promova dezvoltarea competenţelor profesionale, de a susţine şi 
promova incluziunea socială şi egalitatea şanselor, având ca finalitate 
creşterea calităţii vieţii şi a eficienţei activităţilor de protecţie socială, de 
optimizare a serviciilor şi managementului de asistenţă socială, 
psihologică, juridică sau alte domenii. 

Asociaţia doreşte să promoveze un principiu de calitate şi să 
instituţionalizeze o practică care solicită formare specializată. 

Obiectivele noastre sunt: 
1. Să promovăm şi să dezvoltăm competenţele profesionale. 
2. Să promovăm şi să susţinem incluziunea socială, egalitatea şanselor 
şi dezvoltarea comunitară. 
3. Să contribuim la creşterea calităţii vieţii. 

Printre activităţile pe care dorim să le dezvoltăm în continuare se 
numără: 
1. Organizarea cursurilor şi a manifestărilor publice care promovează 
standardele ridicate de competenţă 
2. Organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale 
3. Stimularea schimburilor şi contactelor ştiinţifice interne şi 
internaţionale 
4. Susţinerea comunicării interprofesionale şi a interdisciplinarităţii 
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2.  ACTIVITĂȚILE ANULUI 2017 

În anul 2017 echipa Centrului de resurse OFFA și-a canalizat atenția 
inspre aprofundarea cunoștințelor și expertizei în domeniul dezvoltării 
competențelor didactice în învățământul preșcolar și al 
comportamentelor agresive la preșcolari. 

Formatorii au implementat prgrame de dezvoltare profesională în 
gradinițe și au pregătit materiale pentru noi programe de dezvoltare 
profesională și personală cum ar fi - grupuri pentru părinți și grupuri de 
dezvoltare profesională pentru profesioniști din domeniul socio-uman 
care se vor derula începând cu anul 2018. 

Profesioniștii asociați au continuat activitățile de consiliere individuală 
pentru părinți, inițiind ședințe de consiliere individuală pe tematica 
bullyingului.  

Echipa a îmbunătățit imaginea și identitatea asociației și a întărit relațiile 
cu potențiali viitori beneficiari ai serviciilor de formare.  
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2.  ACTIVITĂȚILE ANULUI 2017 

Din punct de vedere financiar, Campania 2% din anul 2016 a întârziat 
să lase văzute efectele ei, datorită întârzierilor de plată a contribuțiilor de 
tip 2% de către AFCN. Drept urmare o parte din cursurile planificate prin 
participare gratuită suferă amânare până la remedierea problemelor de 
întârziere de plată. 

Veniturile asociației au fost realizate din contribuțiile participanților la 
cursuri de formare sau  ședințe individuale de consiliere. 

Cheltuielile asociației au constat în materiale necesare cursurilor de 
predare și salarii. 
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3. CUM NE POȚI SUSȚINE 

1. Devino membru. Contactează-ne la adresa de e-mail 

centrulderesurse.offa@yahoo.com 

2. Donează. Banii donaţi vor susţine activitatea noastră. 

3. Redirecţionează 2% . Banii redirecţionaţi în acest fel pot susţine accesul 

profesioniştilor la programe de formare dar şi acţiunile noastre caritabile. 

Pentru mai multe detalii accesează: 

https://centrulderesurseoffa.wordpress.com/implică-te 

Cu mulţumiri, 

Echipa Centrul de Resurse OFFA 

Adriana Fărcaș 
- președinte-

https://centrulderesurseoffa.wordpress.com/implica-te/campania-2/

