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RAPORT DE ACTIVITATE
Privind activitatile desfăşurate pe parcursul anului 2017 si supus
aprobarii
Adunarii Generale ASCHF-R din data de 21.04.2018.
ASCHF-R este o organizatie care are ca membrii 9 organizatii de parinti, in 9 judete, si
desfasoara activitati in interesul copilului/ tanarului cu dizabilitati, aflat in ingrijirea familiei,
acreditata ca furnizor de servicii sociale.
Avand la baza Planul de activitate pentru anul 2017 asociatia a desfasurat urmatoarele activitati:

Direcția strategică 1: Consolidarea informațiilor despre nevoile specifice ale
copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice și/sau asociate și a familiilor lor,
reprezentare și advocacy
Activități de lobby și advocacy
ASCHF-R considera ca desi in ultimi ani s-a constat o imbunatatire a calitatii vietii
copiilor/tinerilor cu dezabilitati inca sunt multe de facut pentru ca societatea noastra sa devina o
societate fara bariere asa cum si-a propus prin Strategia Națională pentru Persoanele cu
Dizabilitati.
Așa cum ați constatat, există în continuare multe aspecte care afectează viața
copiilor/tinerilor cu dizabilități și a familiilor lor.
Stim cu toții că serviciile medicale de specialitate lasă de dorit; sistemul educațional prezintă încă
elemente de discriminare în sensul că nu toți copiii cu dizabilități ajung la școală și nu se bucură
de toate oportunitățile de dezvoltare a potențialului lor. În școli, personalul de specialitate este
redus, numărul mic al profesorilor de sprijin și a normelor acestora lasă de dorit; accesibilitatea
mediului fizic, care ar trebui să fie premiza esențială a procesului de incluziune socială a copiilor
cît și a tuturor persoanelor cu dizabilități încă ridică numeroase probleme. Chiar dacă am ajuns în
anul 2018, nu vom găsi în toate școlile rampe de acces, nu vom găsi mobilier adaptat, tablă
adaptată, toalete adaptate. Pe de altă parte, învățământul în școlile speciale lasă de dorit.
Adaptarea rezonabilă a programei școlare rămâne în continuare o problemă, precum și
adaptarea ei la potențialul copiilor cu handicap grav și accentuat.
Nu putem să nu subliniem mentalitățile nepotrivite ale unor cadre didactice sau ale unor părinți,
atunci când în clasa copiilor lor și-a făcut prezența un copil cu dizabilitate. Reticența acestora și
concepția greșită față de copiii cu dizabilități își pune amprenta în mod grav în dezvoltarea și
integrarea copiilor cu diverse dizabilități în colectivitate.
Chiar dacă ASCHF-R împreună cu alte ONG-uri și federații care reprezintă interesele
persoanelor cu dizabilități au făcut numeroase demersuri în ultimii ani pentru o viață mai bună a
celor pe care îi reprezentăm, membrii nostri au resimțit măsurile luate de guvernele care s-au
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succedat cât și încălcarea drepturilor legale ale părinților copiilor/tinerilor de către multe dintre
autoritățile locale.
În urma eforturilor noastre, alături de alte ONG-uri active cu o implicare serioasă în lupta
pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, am reușit să recâștigăm unele drepturi ale acestora
prevăzute în Legea 448/2006 de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu handicap.
Dintre acestea putem enumera:


Asigurarea lunară a salariilor asistenților personali în procent de 100%;



Angajarea asistenților personali cu contract individual de muncă de către primăriile de
care aparțin;



S-a redus considerabil numărul primarilor care refuză să angajeze asistenți personali cu
contract individual de muncă;



Nu mai sunt cazuri în care primarii determină asistenții personali să intre în șomaj;



Nu mai sunt cazuri în care asistenții personali sunt forțați să accepte indemnizația,
pierzând astfel facilitățile contractului de muncă;



Cu mare efort, am reușit ca salariile asistenților personali să fie bugetate direct de la
Guvern, prin instituțiile de specialitate și astfel, asistenții personali nu mai stau la mila
primarilor;



S-au mărit prestațiile sociale ale persoanelor cu dizabilități și începând cu anul acesta
s-au mărit salariile asistenților personali;



De curând s-a hotărât ca salariile asistenților personali să nu mai fie impozitate;



În urma demersurilor repetate făcute de ASCHF-R de-a lungul anilor, cât și de alte
ONG-uri s-a reglementat problema cu firmele de transport care refuzau să primească
biletele de transport de care beneficiază persoanele cu handicap;



În mare parte a fost soluționată problematica existentă cu privire la Legea 1/2011 privind
metodologia de obținere a facilităților existente în lege pentru copiii cu cerințe
educaționale speciale;



Putem arăta că am susținut federațiile care reprezintă interesele persoanelor adulte cu
dizabilități în lupta lor pentru integrare pe piața municii a persoanelor cu dizabilități și
astfel a crescut numărul angajatorilor interesați de a angaja persoane cu dizabilități;



S-au redus termenele de obținere a unor aprobări pentru dispozitive medicale cu
decontare prin CNAS. In ultimii ani, aceste aprobări se obtineau după 7-8 luni, cand in
mod normal ar trebui să se obțină în 30 de zile;



Putem arăta că s-a redus și din birocrația de care se loveau părinții copiilor cu dizabilități
când mergeau să-și obțină drepturile legale pentru copiii lor;



S-a reușit scutirea de la impozitul pe clădiri a persoanelor adulte cu handicap, a celor
puse sub interdicție și a părinților care au copii cu handicap;



Suntem încântați deoarece coaliția guvernamentală a preluat multe dintre propunerile
ASCHF-R pe care le-a inclus în programul de guvernare și câteva dintre ele sunt în
implementare. Conform promisiunilor acestora, sperăm ca la sfârșitul mandatului lor în
anul 2020, viața persoanelor cu dizabilități să fie un pic mai bună.
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Cu toate ca actualul guvern promite o viață mai bună tuturor categoriilor de persoane, noi,
ASCHF-R împreună cu alte ONG-uri, în urma unor analize făcute am constatat că încă sunt
blocaje de comunicare între ONG-uri și diferite instituții ale statului.
În acest sens putem arăta că Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD), în
urma solicitărilor repetate de a continua ședințele lunare cu reprezentanții principalelor ONG-uri
din domeniul dizabilității, nu a ținut cont de propunerea noastră, deși aceste ședințe erau
benefice atat pentru ANPD cat si pentru noi, ONG-urile participante.
Raspunsurile la sesizările și memorile pe care ASCHF-R le-a trimis în atenția diferitelor autoritati
publice centrale sunt evazive, lipsite de concretețe și greu de înțeles.
Pe de altă parte, răspunsurile la memoriile noastre vin chiar și după 2-3 luni, chiar dacă termenul
de răspuns este de 30 de zile.
Vă supunem atenției câteva dintre prioritățile prezentate de ASCHF-R (dintre problemele
solicitate de persoanele cu dizabilități și cei care îi îngrijesc, membrii ai filialelor noastre), de mai
mulți ani, președinților ANPD, secretari de stat din Ministerul Muncii sau unor Miniștri ai Muncii și
unor oameni politici:




Finalizarea procesului de accesibilitate si realizarea incorecta a accesibilitatii;
Înființarea de servicii sociale sustinute de institutiile administrative si de stat
(primarii, DGASPC-uri): centre de zi, centre de respiro, de terapie ocupațională sau
de recuperare;
Asigurarea de facilități suplimentare pentru asistenții personali, contribuind astfel
la susținerea procesului de dezinstituționalizare inițiat de partea guvernamentală
(prin păstrarea în familie a copiilor lor).

Vă informăm că în ultimii 3 (trei) ani, în fruntea ANPD s-au succedat trei persoane în calitate de
președinte, și în urma discuțiilor directe cu aceștia cât și a memoriilor făcute, am avut promisiuni
ferme că vor rezolva următoarele probleme mult solicitate de membrii noștri:
-

Acordarea unui spor de stres pentru insoțitorii persoanelor cu handicap grav de
10-15%;
Introducerea în grupa a II-a de muncă a asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav;
Asigurarea a 2-3 bucăți de pamperși pe zi pentru persoanele cu dizabilități și cu
incontinență urinară, care să fie decontați prin CNAS;
Găsirea unei soluții cu biletele de călătorie de care beneficiază persoanele cu
dizabilități grave și accentuate. Mulți dintre asistenții personali nu folosesc aceste
bilete. S-a pus această problemă deoarece mulți dintre părinții acestor copii sau
adulți dispun de autoturism personal și doresc decontarea unor bonuri de benzină
la nivelul mediu a 12 călătorii.

Vă facem cunoscut că pe lângă aceste facilități pe care le-am prezentat și solicitat celor
responsabili, am continuat să prezentam și alte probleme pe care le-au propus părinții
copiilor/tinerilor cu dizabilități în Adunările Generale Anuale din cadrul filialelor noastre, cum ar fi:





Subvenționarea a cel puțin 4 sesiuni de recuperare pentru adulții cu dizabilități, pe
parcursul unui an, în loc de două, astfel cum este în prezent;
Creșterea proporției privind acordarea de bilete de tratament balnear gratuit pentru adulţii
cu handicap și acordarea de facilități pentru asistenții personali care îi însoțesc,
monitorizarea respectării acestui drept în baza unei convenții încheiate între CNAS și
ANPD;
Înlocuirea la 3 ani a fotoliului rulant cu antrenare manuală, în loc de 5 ani cum este în
prezent;
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Creșterea nivelului prețurilor de referință la dispozitivele medicale și modificarea
metodologiei de stabilire în acest sens (Ordinul nr. 803/2016), astfel încât să se
îmbunătățească simțitor calitatea produselor;
Introducerea în categoria serviciilor subvenționate a serviciului de adaptare a fotoliului
rulant, pe baza analizei caracteristicilor individuale de poziționare a persoanei utilizatoare;
Introducerea în categoria produselor subvenționate a materialelor de incontinență urinară
pentru adulți (pampers, aleze), în cote lunare, prin Contractul - cadru;
Acordarea de facilități fiscale pentru importul tehnologiilor asistive necesare în domeniile
educație și ocupare în muncă, luând ca reper Lista Model a Produselor Asistive Prioritare
(LPA) aflată în lucru la OMS tocmai pentru a veni în ajutorul Statelor Membre în ceea ce
privește planificarea politicilor și a programelor ce vizează furnizarea de tehnologii asistive;
Monitorizarea de către ANPD a respectării accesului la servicii de sănătate și recuperare;
diseminarea informațiilor prin raportul anual privind stadiul implementării Strategiei
naționale, aprobate prin HG nr. 655/2016.
Recunoașterea asistentului personal ca serviciu social pentru persoanele cu handicap
grav, în vederea prevenirii instituționalizării lor;
Definirea profilului serviciului social prin standard specific de calitate și ghid metodologic
de implementare, acreditarea și licențierea furnizorilor de astfel de servicii, verificarea
furnizorilor și a calității serviciului, sancțiuni pentru cei care încalcă prevederile legale;
Reglementarea activității asistentului personal ca activitate realizată în condiții speciale și
deosebite de muncă (introducerea în grupa 2 de muncă), cu program flexibil;
Corelarea serviciului social cu alte servicii, de exemplu asistentul personal profesionist,
intervenția în caz de criză, îngrijiri la domiciliu, mai ales în situațiile în care un părinte are
un triplu rol: părinte, asistent personal și tutore pentru persoana pusă sub interdicție
judecătorească sau în cazul familiei monoparentale;
Modificarea HG nr. 268/2007 prin introducerea de norme privind respectarea de către
autorităţile administraţiei publice locale a art. 40 din Legea nr. 448/2006 (obligația de a
comunica numărul asistenților personali la un anumit termen, obligația de a angaja
asistenți personali etc.).

Considerăm important să vă informăm că la început de an, în cadrul Adunărilor Generale Anuale,
părinții copiilor/tinerilor cu dizabilități din filialele noastre ne-au sesizat mai multe probleme cu
care se confruntă și vă prezentăm câteva dintre acestea:


Copiii cu CES integrați în învățământul de masă sau special beneficiază de câteva
facilități constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare,
îmbrăcăminte și încălțăminte prevăzute în Legea Educației Naționale nr. 1/2011:
o Părinții noștri ne-au sesizat: copiii cu handicap infectați cu HIV sau bolnavi de
SIDA primesc o majorare cu 50% a facilitatilor prezentate iar copiilor nostri nu le
sunt acceptate dosarele pentru a beneficia de această majorare.



O alta problemă sesizata a fost legată de decontarea transportului interurban pentru
drumul din localitatea de reședință către o școală specială din alta localitate pe care o
frecventează copiii lor cunoscand ca aceste scoli sunt in numar limitat la nivel de judet.



Ne-a fost sesizată problema tinerilor cu dizabilități, care au depus dosare pentru pensia
de invaliditate si le-au fost refuzate, întrebând dacă mai pot beneficia de pensia de
invaliditate si in ce conditii.



Neacordarea concediilor de odihna de catre primării a asistentilor personali și refuzul de
angajare a lor;



Au fost reluate sesizările făcute în anii precedenți referitoare la sporul de stres pentru
asistenții personali.



Acordarea de pamperși decontați prin CNAS.



Decontarea a 12 călătorii pe care le fac cu autoturismul personal catre centre de
recuperere din tara sau deplasari in vederea unor investigatii medicale in alte localitati.
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Ne-a fost sesizată problema pensionării la limită de vârstă a asistenților personali și
pierderea calității de asistent personal.



O altă problemă foarte importantă sesizată de mai mulți părinți în Adunările Generale din
filialele noastre este legată de criteriile de încadrare în grad de handicap.



Conducerea unora dintre filialele noastre ne-au sesizat problema modificării Codului
Fiscal și prin modificările făcute, firmele mici cu cifra de afaceri sub 1 milion de euro nu
mai pot face sponsorizări. Ne-au mai sesizat de măsurile luate de ANAF, complicând
procedurile de depunere a formularele 230.
Problema locuințelor sociale, mulți dintre ei arătând că au cereri de peste 10 ani și nu au
primit o locuință socială;
Lipsa rampelor de acces la blocurile care se anvelopează, care intră în proces de
modernizare. Se fac investiții majore fără ca în proiectul de modernizare să se prevadă
rampe de acces;
Firmele de taxi nu respectă prevederea legislativă existentă în Legea 448/2006 de a avea
o mașină adaptată pentru persoanele cu dizabilități;
Parcările destinate persoanelor cu dizabilități de multe ori sunt ocupate de diferite
autoturisme. Unele hoteluri mai vechi sau chiar instituții nu au prevăzute locuri de parcare
destinate persoanelor cu dizabilități;
Lipsa unităților service unde se pot adapta autoturisme pentru persoane cu dizabilități și
chiar lipsa instructorilor auto specializați pentru a lucra cu persoanele cu dizabilități.







Pentru toate cele sesizate de părinții copiilor cu dizabilități cât și de unii membri din Consiliile
Directoare in frunte cu presedintii filialelor noastre, în cadrul Adunărilor Generale Anuale, noi,
reprezentanții ASCHF-R am pregătit memorii și le-am trimis insitituțiilor statului abilitate în
soluționarea acestor probleme:
-

Guvernului României – doamnei Prim Ministru Viorica Dăncilă
Ministrului Muncii – doamnei Ministru Lia Olguța Vasilescu
Ministrului Educației Naționale – domnul Valentin Popa
Președintelui ANPD – domnul Adrian Chiotan
Ministrului de Finanțe – domnul Eugen Teodorovici
Ministerului Muncii – problema pensionării asistenților personali
Grupului senatorial PSD pentru persoanele cu dizabilități, prin doamna Luminița
Gheorghiu

Toate problemele prezentate de părinți în cadrul Adunărilor Generale Anuale, sesizate și în scris
diferitelor autorități, au fost prezentate direct, în mai multe rânduri, de reprezentantul asociației
noatre, domnul Lică Ion, Director Executiv, în cadrul unor conferințe organizate de diferite
ONG-uri din domeniul dizabilității cât și unor instituții guvernamentale cu diferite prilejuri, atunci
când aceștia au organizat un eveniment.
Activitatea de lobby și reprezentare constituie una dintre activitățile de importanță majoră în viața
organizației naționale cât și a filialelor noastre, deoarece prin intermediul acestei activități facem
cunoscute autorităților toate acele probleme cu care se confruntă membrii pe care îi reprezentăm.
În anul 2017, prin intermediul participării la diferite evenimente organizate de diferite instituții
guvernamentale și de cele mai multe ori prin participarea la Ministerul Consultării Publice și a
Dialogului Social, cât și participarea la evenimente organizate de ONG-uri care reprezintă
interesele persoanelor cu dizabilități, reprezentantul asociației noastre, domnul Lică Ion, a arătat
ferm că se încalcă dreptul, interesul și demnitatea persoanelor cu handicap cât și a familiilor
acestora, informând invitații prezenți despre numeroasele probleme cu care se confruntă
copiii/tinerii cu dizabilități și familiile care îi îngrijesc.
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Activități de reprezentare și promovare a drepturilor copiilor/tinerilor cu dizabilități
Preocupați de a face cunoscute problemele membrilor noștri, am încercat să fim prezenți la toate
evenimentele organizate de diferite ONG-uri și instituții guvernamentale care au dezbătut
problematica dizabilității. Pentru creșterea vizibilității ASCHF-R, am dat curs și altor invitații
primite pentru a participa la diferite conferințe:
 În mod special, am fost interesați să participăm la puținele întâlniri lunare organizate de
ANPD și Ministerul Muncii.
 Conferința internațională „Contractarea serviciilor sociale furnizate de ONG-uri în Uniunea
Europeană”, organizată de FONSS
 Conferința „Franța – România, perspective privind politica socială europeană și politicile
de protecție a copiilor și familie”, organizată de FONPC
 Întâlnire între Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social și ONG-urile din domeniul
prestațiilor sociale/accesibilizare
 Participare la Adunarea Generală Anuală a FONPC
 Dezbatere „Respectarea drepturilor omului pentru asigurarea unei vieți independente
pentru persoanele cu dizabilități”, organizată de Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și
Minorități Naționale din Camera Deputaților
 Workshop „Provocări și soluții în furnizarea serviciilor sociale dedicate persoanelor cu
dizabilități”, organizat de Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, în
parteneriat cu Fundația Alpha Transilvană
 Masă rotundă „Măsuri eficiente în vederea sprijinirii activității ONG-urilor”, organizata de
Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
 Conferință națională în domeniul educației: „Educație, inovație și acces pe piața muncii”,
organizată de Asociația “Ține de Noi” și World Vision România
 Dezbatere pe tema OUG 26/2000 cu privire la înființarea asociațiilor și fundațiilor,
organizată de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
 Dezbatere privind drepturile copilului, organizată de ANPDCA
 Seminar „Integrarea profesională a tinerilor cu dizabilități din Palestina. O experiență de
cooperare pentru dezvoltare”, organizat de Fundația Dezvoltarea Popoarelor
 Conferința finală a proiectului „Acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii”,
organizată de World Vision România
 Masă rotundă „Măsuri eficiente în vederea sprijinirii activităților ONG-urilor”, organizată de
Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social și Ministerul Finanțelor Publice
 Eveniment Ashoka Localizer: “Scalăm Inovații Sociale”, la care s-a discutat despre soluții
inovatoare în domeniile educație, agricultură și incluziunea persoanelor cu dizabilități
 Eveniment de lansare a Akademiei Concordia, organizat de Organizația Umanitară
Concordia
 Conferința “E mai ușor să îngrijești un copil fericit”, organizată de Fundația Internațională
pentru Copil și Familie
 Gala Premiilor Drepturilor Copilului, organizată de FONPC
 Dezbatere publică referitoare la cadrul legislativ ce reglementează diminuarea risipei
alimentare, organizată de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
 Eveniment de aniversare a 20 de ani de activitate a FONPC: “Accelerarea eforturilor
comune de a stopa violența împotriva copiilor la nivel național”
 Eveniment pentru a marca Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, organizat de
grupul parlamentar PSD, la Parlamentul României (Senat)
 Dezbatere “Impactul majorării plafonului la microîntreprinderi”, organizată de Ministerul
Consultării Publice și Dialogului Social
 Conferința “Disability HR Summit”, eveniment destinat angajatorilor și persoanelor cu
dizabilități, organizat de Fundația Licinium
 Eveniment de lansare al raportului național despre antreprenoriatul social în România,
realizat de Ashoka România
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Direcția strategică 2: Sprijin pentru integrare și incluziune socială a copiilor și
tinerilor cu dizabilități fizice și/sau asociate
Activități de promovare a imaginii și proiectelor ASCHF-R
Pentru a realiza o legătură cu membrii filialelor ASCHF-R și pentru ca acestia sa fie
informati despre principalele activități desfășurate de asociație, am continuat să edităm buletinul
informativ cu nr. 55, în care se regăsesc activitățile desfășurate de filiale, de organizația națională
și demersuri inițiate de ASCHF-R pentru soluționarea problemelor lor.
O atenție deosebită a fost acordată site-ului ASCHF-R unde au fost postate diferite informații utile
membrilor asociației și pe de altă parte a condus la creșterea vizibilității ASCHF-R.
Am editat raportul de activitate al ASCHF-R pe anul 2016 in care se regăsesc activitățile
desfășurate de ASCHF-R și filiale.
Toate acestea au fost postate pe site-ul ASCHF-R la rubrica Publicatii. Buletinele informative au
fost puse la dispoziția membrilor din filiale cu ocazia Serbărilor de 1 Iunie, de Craciun și în unele
cazuri, la Adunările Generale.
Cu ocazia diferitelor evenimente/conferințe, mese rotunde etc, unde am fost invitați și am dat
curs invitațiilor, am pus la dispoziția participanților materialele noastre în care se regăsesc
activitățile din filiale și ASCHF-R organizația națională, care au fost apreciate de către
participanți.
De curând, a fost înființată o pagină de Facebook profesionala prin intermediul careia facem mult
mai cunoscute activitățile ASCHF-R și ale fililialelor sale, in timp real.

Activitati tradiționale de socializare și de sprijin social acordat filialelor ASCHF-R
TABĂRA DE VARĂ PENTRU COPIL ȘI FAMILIE
Tabara la munte
A avut loc in perioada 10-17 iulie 2017, în stațiunea Cheia, Hotel Zăganu. Au participat 55 de
copii/tineri și însoțitori ai acestora. În multe cazuri, copilul sau tânărul cu dizabilități a fost însoțit și
de alți membri ai familiei, ceea ce a creat un cadru bun pentru schimb de experiențe. S-au făcut
drumeții, s-au organizat excursii, jocuri, concursuri, au avut loc întâlniri între părinți, a fost o
săptămână plină care a lăsat în urmă multe amintiri frumoase.
Tabara la mare
A avut loc în perioada 25 august- 1 septembrie în stațiunea Mamaia, Hotel Select și au participat
64 de copii/tineri cu dizabilități și însoțitorii acestora. Și la mare, programul a fost diversificat:
excursii pe litoral, vizite la Aqua Parc, Delfinariu, Acvariu, croazieră pe mare cu vaporul,
spectacole și jocuri în parcurile de distracție, spectacol de circ etc.
Și în anul 2017 am asigurat bonuri de masă în valoare de 75 lei/zi/participant, astfel încât toți
participanții au fost foarte mulțumiți.
Serbarea Pomului de Craciun
ASCHF-R a organizat Serbarea Pomului de Crăciun în data de 20 decembrie 2017 la Palatul
Național al Copiilor la care au participat filialele cu câte 25 de copii cu dizabilități impreuna cu
însoțitorii lor. Copiii/tinerii au vizionat un minunat spectacol prezentat de formatii prestigioase de
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la Palatul Copiilor cat si alti artisti, s-au intalnit cu Mos Craciun de la care au primit cate un pachet
cu multe dulciuri (valoarea fiecarui pachet a fost de 125 lei).
Ca și în anii precedenți, ASCHF-R a sprijinit financiar filialele pentru organizarea Serbărilor
Pomului de Crăciun, asigurându-le suma de 125 lei pentru pachetul cu daruri, pentru fiecare
copil.
Copiii care au participat la spectacolul din București cat si la spectacolele din filiale au fost
incantati de spectacole și de cadourile primite.
Ziua Internațională a Femeii
De 8 martie, organizația națională a sprijinit financiar toate filialele sale pentru organizarea
petrecerilor destinate mamelor de copii cu dizabilități. Petrecerile au fost reușite iar mamele
copiilor cu dizabilități au fost foarte încântate de frumoasa surpriză făcută de ASCHF-R prin
filialele sale.
Ziua de 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului
De 1 Iunie, in urma unei hotarari a Consiliului Director al ASCHF-R, organizatia nationala a
sprijinit filialele în organizarea sărbătoririi zilei de 1 Iunie, atat financiar cat si cu produse primite
de la diferiti sponsori. Astfel, filialele au fost incurajate si au organizat actiuni foarte frumoase
pentru copiii/tinerii cu dizabilitati. Unele filiale au organizat spectacole, altele au organizat excursii
iar copiii au primit pungute cu daruri de ziua lor.
Atelierul service
ASCHF-R a continuat susținerea funcționării atelierului de reparații mijloace ajutătoare pentru
mers, prin asigurarea salariului unui tehnician cât si prin achiziționarea unor mijloace tehnice
necesare în procesul de reparație.
Atelierul funcționează în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș, Filiala Argeș și ASCHF-R.
RELAȚIA CU MEMBRII ASOCIAȚI – FILIALELE
ASCHF-R a continuat să sprijine filialele sale prin:
Procurarea și distribuirea de materiale de incontinență urinară ;
Distribuire de îmbrăcăminte, alimente și alte produse primite donație de la
sponsori ;
Filiala Neamț a fost sprijinită de către ASCHF-R cu mobilier primit donație pentru
dotarea noului sediu al filialei .
Organizația națională a continuat parteneriatul cu Ministerul Muncii, susținând Filialele Argeș și
Vâlcea pentru obținerea subvențiilor necesare pentru serviciile lor sociale, în baza Legii nr.
34/1998. Lună de lună asigurăm decontările filialelor la Ministerul Muncii.
CAMPANIE DE STRÂNGERE DE FONDURI
Au fost desfășurate următoarele campanii:
-

Campania de 2% s-a desfășurat în perioada ianuarie până la data de 15 mai.
Campania de strângere de fonduri pentru tabăra de vară s-a desfășurat în lunile
mai, iunie si iulie.
Campania de strangere de fonduri pentru organizarea Serbărilor Pomului de
Crăciun s-a desfășurat în lunile noiembrie și decembrie.
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-

Campaniile de colectare bani din căsuțele de strângere de fonduri amplasate în
magazinele MEGA IMAGE, s-au făcut în raport de solicitările reprezentanților
MEGA IMAGE, pe parcursul întregului an.
Continuarea parteneriatului cu KFC și PIZZA HUT, care ne pun la dispoziție de 2
ori pe an sume de bani provenite din căsuțele de strângere de fonduri amplasate in
sediile lor.

Rezultatele campaniilor din 2017 au fost mulțumitoare iar sumele de bani obținute au contribuit la
susținerea activităților cuprinse în planul de activitate al ASCHF-R și la sprijinirea filialelor
conform hotararilor comitetului director.

Direcția strategică 3: Definirea statutului de “purtător de cuvânt” al familiei care
are în îngrijire copil sau tânăr cu dizabilități fizice și/sau asociate
Activități statutare
Adunarea Generală Anuală a avut loc în data de 22 aprilie 2017 în sala de conferințe a
hotelului Formenerg din București și au participat un nr. de 39 de delegați din filiale.
În urma prezentării și dezbaterii rapoartelor de activitate, de venituri și cheltuieli și a raportului
cenzorului pe anul 2016, părinții copiilor cu dizabilități delegați de filiale să participe la AGA au
constatat că activitățile au fost realizate în cea mai mare parte și s-au încadrat în capitolele
bugetare stabilite în AGA din anul precedent. În cadrul AGA s-a făcut analiza planului de activitate
pentru anul 2017 cât și a bugetului previzional de venituri și cheltuieli pe 2017.
Este important să arătăm că la AGA 2017 a fost prezent un reprezentant ANPD în
persoana doamnei Florentina Bărbuță, de la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Dizabilități. A mai participat și d-l Francisc Simon, președintele Federației ONPHR a
carei membra este si ASCHF-R. Acesta este un militant activ în lupta pentru promovarea
drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Conform prevederilor statutare, în anul 2017, membrii Consiliului Director al ASCHF-R sau întâlnit trimestrial în ședințe de lucru, unde au stabilit principalele direcții de acțiune ale
asociației, au urmărit buna desfășurare a activităților aprobate de AGA, au analizat sesizări ale
membrilor asociației, au încercat să găsească soluții pentru buna funcționare a filialelor ASCHF-R
și o mai mare implicare a acestora în relația cu membrii fiecărei filiale și asigurarea unei bune
legături cu autoritățile locale. În cadrul ședințelor de lucru ale CD au fost luate 47 de hotărâri care
au contribuit la bunul mers al activității ASCHF-R și al filialelor sale, reușind astfel să aducă o
mică schimbare în viața familiilor care au în îngrijire copii/tineri cu dizabilități.
În vederea menținerii unei bune legături cu filialele, președintele ASCHF-R și directorul
executiv au fost prezenți la Adunările Generale ale unor filiale, au stat de vorbă cu părinți și
invitați, au răspuns întrebărilor, au transmis mesaje de încurajare și au adus clarificări astfel încât
participanții să aibă informații complete și corecte despre asociație. De asemenea, au mai
informat părinții despre demersurile făcute de organizația națională de a influența factorii de
decizie în interesul lor.

Activități de dezvoltare și funcționare
Referitor la această activitate, trebuie să recunoaștem că nu am reușit tot ceea ce ne-am propus.
Deși ne-am dorit de mai mult timp înființarea a cel puțin 1-2 filiale, în urma eforturilor făcute am
constatat că nu am găsit oameni potriviți care să preia inițiativa și coordonarea filialelor pe care ni
le-am propus să le înființăm în Galați, Tulcea, Brăila și chiar mai recent la Alexandria.
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În cadrul procesului de dezvoltare organizațională, am reușit să înființăm și să acredităm un
serviciu social pentru adulți, în mod special pentru părinții copiilor cu dizabilități, activitatea de
bază reprezentând-o consilierea care din lipsa unui personal calificat in domeniu cat si a
beneficiarilor nu a putut fi functional.
În anul 2017 am organizat un curs de formare pentru membrii Consiliului Director, angajații din
filiale și angajații organizației naționale.
Cursul a fost organizat la Bușteni, hotel “Silva”, în perioada 11-15 octombrie, tema fiind “"Tehnici
şi instrumente de advocacy şi comunicare externă pentru membrii Consiliului Director al ASCHFR şi angajaţii filialelor sale”.
ASCHF-R continuă să premieze toate filialele care vor crește numărul membrilor cu minim 10
familii noi, care au în îngrijire copii/tineri cu dizabilități.
Urmare a analizei facute de Consiliul Director, a fost luata hotararea angajarii unei persoane ca
director de comunicare si advocacy. Incepând cu 5 ianuarie 2018, ASCHF-R a angajat o
persoană care să contribuie la creșterea vizibilității organizației naționale si a filialelor sale.

Parteneriate și colaborări
Principalul colaborator al ASCHF-R este Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) și avem de
mai mulți ani o bună colaborare pe Legea 34/1998.
Ca și în anii precedenți, am vorbit de o frumoasă colaborare cu Fundația C&A MODA RETAIL, cu
sediul social în Elveția, care ne-a fost alături, susținându-ne principalele noastre proiecte sociale.
Deși ne-am propus să facem și alte parteneriate, nu am reușit dar am continuat să avem bune
legături cu federațiile în care suntem membri: ONPHR, FONPC și RENINCO.

Activități administrative
Vă facem cunoscut că și în anul 2017, am continuat să fim prudenți pentru a reduce costurile la
utilități numai că procesul inflaționist a făcut să crească prețurile utilităților și diferitelor servicii
necesare funcționării în bune condiții a activităților din cadrul organizației naționale.
Referitor la procesul de modernizare al sediului, nu ne-am putut implica în totalitate în tot ceea ce
ne-am propus, întrucât orice lucrare de modernizare afectează activitatea din sediul organizației
naționale și astfel întârziem în ducerea la îndeplinire a unor activități aprobate în AGA.
În anul 2017, am reușit consolidarea, renovarea si dotarea cu rafturi a subsolului sediului
asociației, deoarece acesta nu mai era funcțional.

Consiliul Director al ASCHF-R
Sanda Diculescu, Președinte ASCHF-R
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