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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.



ă

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 și a oferi sprijin pentru persoanele aflate în situații dificile în scopul depășirii acestora

în special 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 al programelor și serviciilor este de a susține și 

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.



Organizarea unei 
structuri de servicii 

sociale viabile, care să 
vină în întâmpinarea  

categoriilor defavorizate 
sau aflate în stare de 

dificultate

Prestarea serviciilor
sociale de Informare și  
Consiliere la nivel de 

calitate

Gospodărirea eficientă
a fondurilor și bunurilor 
Asociației și realizarea 
bugetului de venituri și 

cheltuieli

Realizarea de acțiuni și 
dezvoltarea de servicii

Dezvoltarea de 
parteneriate cu societăți
civile din Maramureș și 

județele limitrofe

Colectarea de fonduri



Activitatea desfășurată:

• Servicii de informare și consiliere (accesare / gestionare beneficii

sociale, consiliere familii aflate în situații de risc / dificultate, 

relaționare cu familia, orientare către alte instituții): 55 

intervenții /46 beneficiari

• Servicii de consiliere pe domenii (social, juridic, financiar, 

psihologic): 192 intervenții / 167 beneficiari

• Servicii de asistență în domeniul educației: 11 intervenții / 11 

beneficiari

• Servicii privind facilitarea / accesul / păstrarea locului de muncă: 

45 intervenții /45 beneficiari

• Servicii privind facilitarea / accesul / întreținere locuinței: 14 

intervenții / 14 beneficiari

• Servicii privind facilitarea /accesul la servicii medicale: 47 

intervenții/ 43 beneficiari

• Servicii în sprijinirea reconstituirea de acte personale: 12 

intervenții / 12 beneficiari

• Servicii în sprijinirea relaționării cu instituții / autorități: 12 

intervenții / 12 beneficiari

• Comunicarea și monitorizarea situaților de risc: 5 intervenții  / 

5 beneficiari

• Sprijinirea în realizarea activităților de bază a vieții zilnice

(menaj, gestionarea bunurilor, cumpărături, plata facturilor): 2

intervenții / 2 beneficiari

• Sprijin financiar / material: alimente, medicamente, haine, alte: 

125 intervenții / 125 beneficiari

Număr de intervenții

• 520 intervenții

Număr de beneficiari

• 201 beneficiari

• 79 cazuri noi



ț

Acțiunile organizate în anul 2021 au fost în număr de 8, din care 2 acțiuni noi:

• Acțiunea “Copii cu Nevoi Speciale” – prin care sunt ajutate 3 familii / 4 copii care necesită

terapie specială pentru Autism / Sindrom Down

• Acțiunea “Burse Studiu AFA” – susținerea a 11 copii cu burse pentru studiu pe perioada anului 

școlar



**

Au beneficiat de pachete de haine pe parcursul anului 62 de beneficiari.

Tot în baza solicitărilor au fost ajutați 12 beneficiari – familii nevoiașe cu bunuri de mobilier sau obiecte de uz casnic prin redirecționarea acestora 

direct de la donatori.

ț

Pachete aniversare – tineri sistem
Sprijin tineri proveniți din sistemul de 
protecție a copilului

25 pachete

Sărbători Pascale
Sprijin familii defavorizate și tineri 
proveniți din sistemul de protectițe a 
copilului

Tichete sociale – 69 familii + 28 Tineri 
SPC

“1 Iunie“ – Ziua Copilului
Sprijin copii din familii defavorizate și 
tineri din sistemul de protecție copii

200 pachete copii + 25 pachete tineri

Copii cu nevoi speciale
Sprijin copii cu Autism / Sindrom Down 
care necesită terapie

4 copii – terapie de recuperare Autism
/ Sindrom Down

Susținem educatia – Rechizite
Sprijin educație copii aparținând unor 
familii defavorizate

137 pachete rechizite

Burse Studiu AFA Sprijin educație copii 11 burse elevi

Moș Nicolae
Sprijin copii / tineri proveniți din 
sistemul de protecție copii

247 pachete dulciuri copii + 25 pachete 
tineri SPC

Sărbători de Crăciun
Sprijin copii / familii defavorizate și 
tineri sistem

350 pachete dulciuri copii familii +
28 pachete tineri SPC




