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Principiile Noastre

Misiune

Organizația susține angajații Aramis 
Group în dorința lor de a-și depăși 
situațiile dificile și de a-și îmbunătăți 
calitatea vieții.

Viziune

Un viitor mai bun pentru fiecare angajat 
Aramis Group și familia sa.



Povestea Noastră

Aramis AFA s-a născut din dorința de a ne ajuta colegii pe diferite planuri, mai mult decât cel 

profesional.

Înființată încă din 2012, Asociația Familiei Aramis – AFA, a fost creată pentru a fi elementul furnizor 

de servicii sociale, de a răspunde nevoilor sociale individuale, speciale, familiale sau de grup 

angajaților companiei Aramis Group sau a membrilor familiilor acestora. În scopul depășirii 

situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii 

sociale şi creşterii calităţii vieţii, Aramis AFA este pilon.

În cadrul Asociației, Centrul de Informare și Consiliere are ca obiectiv fundamental îmbunătățirea 

calității vieții persoanelor care aparţin unor categorii sociale defavorizate indiferent de rasă, 

naţionalitate, etnie, sex, apartenenţă politică, convingeri etc., cu preponderență angajați ai 

companiei Aramis Group sau membrilor familiilor acestora. Scopul primordial a programelor și 

serviciilor este de a responsabiliza beneficiarii și de a-i mobiliza în dorința îmbunătățirii calității vieții 

lor și a familiilor acestora.

“Ne susținem” pentru că valorile și crezul nostru constau în depășirea obstacolelor și condiției prin 

voință, bunăvoință, credință și încredere.



Obiective Principale 2019

Organizarea unei
structuri de servicii

sociale viabile, care să
vină în întâmpinarea

categoriilor de oameni
aflați în situații de 

dificultate

Prestarea la nivel
de calitate, conform 

standardelor aprobate, a 
activităților serviciului 
social de Informare și
Consiliere, licențiat la 

nivel de asociațieO bună gestionare a 
resurselor umane și 

materiale ale asociației

Realizarea de acțiuni și 
dezvoltarea de noi

servicii sociale

Colectarea de fonduri

Dezvoltarea de 
parteneriate cu instituții 
și organizații având ca 
obiect asistența socială 

din Maramureș și
județele limitrofe

Realizarea și actualizarea
bazei de date a serviciilor

sociale existente în
teritoriu pentru facilitarea
îndrumării și accesării lor

potrivit nevoilor
beneficiarilor



Rezultate 2019
Activitatea desfășurată:

• Servicii de informare și consiliere (accesare / gestionare
beneficii sociale, consiliere familii situații de risc /
dificultate, relaționare cu familia, orientare alte instituții): 
82  beneficiari /104 intervenții

• Servicii de consiliere pe domenii (socială, juridică, 
financiară, psihologică, spirituală):  117 beneficiari / 195 
intervenții

• Servicii de asistență, sprijin în domeniul educației: 66 
beneficiari / 78 intervenții

• Servicii privind facilitare /acces / păstrare loc de muncă: 
33 beneficiari / 33 intervenții 

• Servicii privind facilitare / acces intreținere locuință: 42 
beneficiari / 42 intervenții

• Servicii privind facilitare / acces servicii medicale: 68 
beneficiari / 74 intervenții

• Servicii sprijin reconstituire acte personale: 21 beneficiari / 
21 intervenții

• Servicii de sprijin relaționare instituții / autorități: 10 
beneficiari / 10 intervenții

• Sprijin financiar / material – medicamente, haine,
alimente, alte: 159 beneficiari

Număr de intervenții

➢ 716

➢ 170 beneficiari

Număr de beneficiari

• 170

• 74 cazuri nou înregistrate



Acțiuni Realizate 2019

Pe parcursul anului au fost desfășurate 6 activități. Au avut ca scop sprijinul beneficiarilor și copiilor

acestora. Accentul a căzut, în special, în perioada sărbătorilor sau a evenimentelor speciale. Au fost 

distribuite pachete cu alimente, dulciuri, haine, jucării, rechizite.

Tinerii proveniți din sistemul de protecție a copilului au beneficiat, de asemenea, de grija și atenția 

angajaților asociației, fiind incluși în activități similare.



**

A mai fost organizată acțiunea de organizare a evenimentului familiei Blejan, căsătoria lor – amândoi provenind din sistemul de protecție al copilului.

Tot în baza solicitărilor au fost ajutați 11 beneficiari – familii nevoiașe – cu bunuri de mobilier sau obiecte de uz casnic. Au mai fost ajutați 120 de 

beneficiari cu pachete cu îmbrăcăminte prin organizarea de strângere de donații și redirecționarea către aceștia.

Acțiuni Scop Beneficiari

Sărbătorile Pascale
Sprijin adus copiilor din familii
defavorizate și tinerilor din sistemul de 
protecție al copilului

82 beneficiari
26 tineri din sistem

1 Iunie – Ziua Copilului
Sprijin adus copiilor din familii
defavorizate și tineri din sistemul de 
protecție al copilului

46 familii
149 copii
26 tineri din sistem

Începe Școala
Sprijin cu rechizite pentru educația
copiilor din familii defavorizate pentru
învățământul obligatoriu

42 familii
91 copii din clasele I–VIII 

Moș Nicolae
Sprijin adus copiilor din familii
defavorizate și tinerilor din sistemul de 
protecție al copilului

60 familii
174 copii
31 tineri din sistem

Sărbători de Crăciun
Sprijin adus copiilor, familiilor și 
tinerilor din sistemul de protecție al
copilului

73 familii
207 copii
31 tineri din sistem

Pachete Aniversare pentru 
Tinerii Sistem

Sprijin adus tinerilor din sistemul de 
protecție al copilului

26 tineri din sistem




