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Serviciile Clubhouse, o oportunitate pentru România?  

8 martie 2012 

Hotel Golden Tulip Times, Sala Panorama 

 

INVITAȚIE 

Fundația Estuar, cu activitate în domeniul sănătății mintale, vă invită să participați la conferința cu 

tema 

“Serviciile Clubhouse, o oportunitate pentru România?”. 

Evenimentul își propune să prezinte modelul Clubhouse al cărui concept este mai mult decât un 

simplu program sau un serviciu social. Modelul Clubhouse reprezintă o comunitate de oameni care 

lucrează împreună pentru îndeplinirea unui scop comun. Conceptul de Clubhouse apărut în New York 

în 1948, reprezintă în primul rând un centru comunitar la nivel local care oferă persoanelor cu 

probleme de sănătate mintală atât speranță cât și oportunități de a-și evidenția și pune în aplicare 

potențialul. 

Un Clubhouse oferă un mediu constructiv pentru persoanele a căror vieți au fost distruse din cauza 

bolii psihice și care au nevoie de suport din partea celorlalți în procesul de recuperare și care cred că 

boala psihică este tratabilă. 

Conceptul poate fi replicat de organizațiile neguvernamentale din România pentru toate categoriile de 

dizabilități sau nevoi speciale, Clubhouse fiind un centru în care fiecare membru își aduce aportul 

zilnic, în care se poate găsi un loc de muncă (fie el tranzitoriu sau independent), în care membrii pot fi 

orientați către o locuință; este un centru în care activitățile nu se termină într-un program de 8 ore ci 

pot să continue și în weekend, în cursul serilor și al vacanțelor; de asemenea membrii Clubhouse 

participă la deciziile propriului Clubhouse și la gestionarea acestuia.  

Informațiile complete despre serviciul Clubhouse vor fi prezentate în cadrul evenimentului organizat 

de Fundația Estuar, ce va avea loc joi, 8 martie 2012, începând cu ora 09:00, la Hotel Golden Tulip 

Times, din Bulevardul Decebal nr 19, București, sala Panorama.  

Vă rugăm să trimiteți confirmarea dumneavoastră de participare până marți, 6 martie 2012, la telefon 

0758.119.329 sau la adresa de email alexandra.lazar@estuar.org, persoană de contact Alexandra 

Lazăr, asistent de relații publice în cadrul Fundației Estuar.  
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