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RAPORT de ACTIVITATE ASCHF-R, 2015
Prezentul Raport de activitate cuprinde acțiunile desfășurate pe parcursul
anului 2015 și a fost aprobat de reprezentanții membrilor asociați (filiale) în
Adunarea Generală ASCHF-R din data de 16 aprilie 2016, București.
CUPRINS :
1. Activități statutare
2. Lobby și reprezentare
3. Activități de promovare a imaginii persoanelor cu dizabilități
4. Activități de dezvoltare și funcționare
5. Activități tradiționale de socializare și de asistență socială
5.1. Tabăra de vară pentru copil și familie
5.2. Serbarea Pomului de Crăciun
5.3. Ziua mamei
5.4. Atelier Service
6. Relația cu membrii asociați - Filialele
7. Campanii de strângere de fonduri
8. Parteneriate și colaborări
9. Activități administrative
10. Date financiare
1. ACTIVITATI STATUTARE
Principalele activități desfășurate de ASCHF-R în anul 2015 au corespuns Planului de activități
aprobat de Adunarea Generală Anuală din anul 2014.
Lucrările Adunării Generale 2015 s-au desfășurat la București, în data de 25 aprilie 2015, și au
reunit persoane împuternicite la Adunările Generale ale Filialelor Argeș, București, Buzău,
Călărași, Giurgiu, Prahova, Olt, Neamț, Vâlcea, precum și invitați din partea instituțiilor
guvernamentale și alte organizații neguvernamentale. Au participat 40 de delegați, părinți de
copii sau tineri cu dizabilități.
La Adunarea Generală a fost invitată d-na Mihaela Ungureanu, președinte Autoritatea Națională
pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) care a ascultat cu atenție problemele prezentate de
reprezentanții fiecărei filiale și a promis sprijin pentru rezolvarea celor care sunt de
competența ANPD.
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Conform prevederilor statutare, în anul 2015, Consiliul Director s-a întâlnit în 5 ședințe de
lucru și a luat 36 de hotărâri, cea mai mare parte fiind îndeplinite. În cadrul întâlnirilor de
lucru, membrii Consiliului Director au încercat să identifice modalități de soluționare a
principalelor priorități și a situațiilor de urgență apărute în activitatea ASCHF-R, reușind astfel
să asigure buna funcționare a asociației.

În vederea menținerii unei bune legături cu filialele, președintele 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 organizație.
2.

LOBBY și REPREZENTARE

Prin acțiunile de advocacy, ASCHF-R a încercat să influențeze factorii decizionali în luarea unor
decizii corecte pe teme specifice din domeniul dizabilității.
Organizația națională a preluat problemele sesizate de membrii din filiale și a transmis
memorii către unele instituții, în vederea soluționării: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Autoritatea Națională pentru Persoanele cu
Dizabilități, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Agențiile de Plăți și Inspecție
Socială din județele respective.
În anul 2015, ASCHF-R a dat curs tuturor invitațiilor primite din partea MMFPSPV, ANPD și a
tuturor federațiilor din care facem parte. În cadrul acestor întâlniri, reprezentantul ASCHF-R a
prezentat principalele priorități solicitate de părinții copiilor cu dizabilități și a rugat
reprezentanții guvernamentali să țină cont de aceste priorități și să încerce soluționarea cât
mai grabnică a acestora. Este vorba de:
Asigurarea de servicii sociale: centre de respiro, centre de zi, de recuperare și
centre de socializare;
Continuarea procesului de accesibilizare: pe stradă, în școli, mijloace de
transport, blocuri de locuințe etc;
Problematica asistenților personali: contracte de muncă, salarizare.
La început de an, mai mulți părinți, membri ai CD din filiale și CD-ASCHF-R, au fost prezenți
zilnic, timp de o săptămână, la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și au
contribuit, alături de specialiști și experți din domeniul dizabilității, la finalizarea Strategiei
naționale pentru persoanele cu dizabilități, 2014 – 2020.
Am urmărit cu atenție invitațiile primite din partea unor organisme neguvernamentale sau
guvernamentale și, atunci când a fost pusă în discuție o temă de interes pentru părinții copiilor
cu dizabilități, am rugat părinți, membri CD din filiale și ai CD al ASCHF-R, să participe pentru
a prezenta direct problemele lor.
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Două mame din cadrul filialelor ASCHF-R au participat la conferințele pe tema incluziunii
școlare a copiilor cu dizabilități, organizate de Institutul de Politici Publice și de Centrul
European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități și au putut vorbi direct din experiența
proprie despre barierele existente în unitățile școlare de masă sau speciale.
Filiala Călărași a răspuns în mai multe rânduri solicitării organizației naționale de a participa
la diferite întâlniri de lucru pentru a discuta despre creșterea, educarea, recuperarea și
integrarea socială a copiilor cu dizabilități.
În măsura posibilităților, ASCHF-R a dat curs invitațiilor primite din partea unor organizații
neguvernamentale care au dezbătut și alte teme decât cele legate de dizabilitate, astfel:
Dezbatere despre rolul femeilor în serviciile sociale și de sănătate din România –
Asociația React, 21 mai 2015
Conferința de lansare a proiectului: „Promovarea Strategiei Naționale de Educație
Parentală” – FONPC, 26 mai 2015
AGA FONPC – 27 mai 2015
Conferință internațională: “Un viitor împreună, un viitor pentru fiecare” – IPP și
MMFPSPV, 4 iunie 2015
Conferința națională a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu – Asociația 4 Change,16 iunie
2015
Seminar despre dezvoltarea comportamentelor proactive în relația cu persoanele
aparținând grupurilor vulnerabile – Asociația EDUTECO, 24 iunie 2015
Conferința de lansare a centrului de resurse pentru coaliții și rețele – CENTRAS, 25 iunie
2015
Dezbatere: “Reforma sistemului de dizabilități din România: cerințe și perspective” –
Fundația Stânga Democratică, 29 iunie 2015
Conferința Națională pe tema educației: “Educația – cunoaștere și vocație” – Institutul
de Studii Populare, 31 august 2015
Dezbatere ANPD pe problematica persoanelor cu dizabilități, 4 decembrie 2015
În anul 2015, ASCHF-R nu a făcut propuneri și nu a avut inițiative pentru influențarea cadrului
legislativ.
3. ACTIVITATI DE PROMOVARE A IMAGINII PERSOANELOR CU DIZABILITATI
Ca și în anii precedenți, am încercat să informăm membrii noștri despre modificări legislative și
facilități de care pot beneficia, cât și despre activitățile din ASCHF-R și filiale.
ASCHF-R a reușit editarea a două numere (nr. 51 și 52) din Buletinul Informativ. Tot în anul
2015, am demarat un proces de postare pe site-ul asociației (www.aschfr.ro) a unor informații
de interes general pentru membri.
Cu eforturi umane și financiare, am reușit să realizăm cercetarea sociologică privind gradul de
incluziune socială a copiilor/tinerilor cu dizabilități fizice și asociate aflați în îngrijirea
familiilor membre ale ASCHF-R. In perioada 16 septembrie – 5 noiembrie 2015, membrii
ASCHF-R au fost invitați să răspundă unui sondaj de opinie al cărui scop a fost cunoașterea
gradului de incluziune socială a copiilor/tinerilor cu handicap fizic aflați în îngrijirea familiilor
membre ale asociației. Chestionarul a fost redactat de un sociolog și aplicat la sediul filialelor
locale de către reprezentanții asociației, instruiți în acest sens de sociolog. Au fost intervievați
710 respondenți, adică 70% din membrii fiecărei filiale. Eşantionul este reprezentativ pentru
familiile membre ASCHF-R.
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Vă prezentăm cele mai interesante rezultate ale cercetării
sociologice:
Două treimi (67%) dintre părinții care au copii cu handicap grav (adică 88% dintre membrii
ASCHF-R) au optat pentru angajarea unui asistent personal.
Luarea deciziei privind alegerea tipului de suport familial s-a realizat după consultarea cu
familia (jumătate dintre membri - 47%) sau la cererea / presiunile autorităților locale (1 din
3 părinți).
Cele mai mari costuri ale familiei cu întreținerea copilului cu handicap sunt cu hrana peste 350 ron în medie pe lună, cu îmbrăcămintea și încălțămintea - aproximativ 200 ron
lunar, cu recuperarea medicală și cu transportul – peste 150 ron fiecare. Costul mediu total
lunar pentru întreținerea copilului cu handicap în familie este 1.112 ron.
1 din 5 copii membri ai ASCHF-R (22%) nu au frecventat deloc școala sau au abandonat.
Principalele bariere ale integrării școlare sunt dificultatea transportului (38%), sarcinile de
învățare dificile (33%), coroborat cu lipsa profesorului de sprijin (24%), lipsa banilor pentru
rechizite, transport și haine (22%).
Mai puțin de o treime (30%) dintre copiii de vârstă școlară au beneficiat de serviciile
educaționale ale profesorului de sprijin iar un sfert dintre ei au beneficiat de adaptarea
accesului în școli.
Doar un sfert dintre copiii/tinerii cu handicap fizic sau asociat (25%) a beneficiat de
tratament într-un centru de recuperare specializat. Jumătate dintre părinți (49%) nu sunt
multumiți de asistența medicală de care a beneficiat copilul/tânărul în ultimii 2 ani.
Mijloacele de transport accesibilizate sau rampele de acces sunt foarte rare, mai puțin de
30% dintre membri pot beneficia de ele.
6 din 10 membri ASCHF–R au în județul lor de reședință centre de zi înființate de ONG și
50% dintre membri pot avea acces la centre funcționale de recuperare sau la centre de zi
de stat. Distanța medie până la aceste centre este de 10-13 km.
Doar 1 din 5 membri au în județ centre de tip respiro.
Un sfert (24%) dintre membrii care au în județ un centru de zi înființat de ONG au de
parcurs mai mult de 20 de km până la acesta. Jumătate dintre membri au în județ centre
funcționale de socializare sau de zi (publice) dar o treime dintre ei (30-33%) trebuie să
parcurgă mai mult de 11 km până la acestea.
4 din 10 membri ASCHF-R sunt tineri peste 18 ani dar doar 6% lucrează.
Principalele bariere ale integrării profesionale sunt gravitatea handicapului, lipsa locurilor
de muncă specializate, mentalitatea și lipsa de interes a angajatorilor, lipsa experienței în
muncă, lipsa calificării adecvate.
Venitul personal mediu net al părintelui membru ASCHF-R este extrem de scăzut – 828 ron –
mai puțin de jumătate decât salariul mediu net pe economie (1833 ron conform INS,
septembrie 2015).
Situația economică a gospodăriei în care se află un copil/tânăr cu handicap fizic și/sau
asociat este precară. Venitul mediu net pe membru al gospodăriei este doar jumătate din
media la nivel național (585 ron vs. 868 ron) – Comunicat INS pentru trim II din 7 oct 2015.
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4 din 10 familii membre ASCHF-R trăiesc sub limita sărăciei (veniturile nu ajung nici pentru
strictul necesar), comparativ cu 16% în populația generală în această situație (IRES, 2015).
Alte 40% familii trăiesc la limita sărăciei (veniturile ajung numai pentru strictul necesar).
Doar o familie din 5 (20%) duce un trai decent; în populația generală, acest raport este mai
mult decât dublu (44%, conform IRES, 2015).
ASCHF-R a decis să suțină filialele pentru realizarea unui film/clip de prezentare a problemelor
copiilor cu dizabilități și a activităților directe.
4.ACTIVITATI DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE
Am încercat să dezvoltăm abilitățile ASCHF-R de a răspunde rapid și eficient la provocările din
mediul extern, prin îmbunătățirea performanțelor la nivel individual, de grup și organizațional.
Procesul a implicat membrii Consiliilor Directoare din filiale și ai organizației naționale cât și
personalul angajat.
La nivel național, a funcționat grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei ASCHF-R pe
perioada 2016-2020, document pus în dezbaterea Adunării Generale tocmai pentru a decide
împreună asupra drumului pe care organizația trebuie să meargă pentru a răspunde nevoilor
membrilor ei.

În anul 2015, a fost organizat un curs de formare pentru membrii CDASCHF-R, personalul angajat al filialelor și al ASCHF-R: Curs de dezvoltare organizațională și
planificare strategică, susținut în perioada 2-4 octombrie la Bușteni.
În anul 2015, organizația națională a asigurat salariul unui angajat din fiecare filială, ceea ce
a presupus un efort considerabil din partea ASCHF-R sub aspect financiar.
5.ACTIVITATI TRADIȚIONALE DE SOCIALIZARE ȘI DE ASISTENTA SOCIALA

5.1. TABĂRA DE VARĂ PENTRU COPIL ȘI FAMILIE
Tabăra la munte
A avut loc in perioada 12-19 iulie 2015, în stațiunea Cheia, Hotel Zăganu. Au participat 52 de
copii/tineri cu dizabilități 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 de 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.
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Tabăra la mare
A avut loc în perioada 26 august-2 septembrie 2015, în stațiunea Mamaia, hotel Select. Au
participat 55 de copii/tineri cu dizabilități și însoțitorii acestora. Și la mare, programul a fost
diversificat: excursii pe litoral, vizite la Aqua Parc, Delfinariu, spectacole și jocuri în parcurile
de distracție. Pentru a respecta programul individual al fiecărui participant, au fost asigurate
bonuri de masă în valoare de 75 lei/zi/persoană, lucru apreciat în grup.

5.2. Serbarea Pomului de Crăciun
ASCHF-R a reușit organizarea serbării Pomului de Crăciun, unde a invitat toate filialele să
participe cu câte 25 de copii cu dizabilități și 25 de însoțitori, cei mai multi dintre copiii cu
dizabilități fiind din București. Fiecare copil a primit câte un pachet consistent cu produse
specifice de Crăciun. Ca și în anii precedenți, ASCHF-R a sprijinit financiar filialele pentru
organizarea serbărilor Pomului de Crăciun, asigurând sumele necesare pentru procurarea
pachetelor cu cadouri pentru toți copiii, membri ai filialelor.
5.3.

Ziua Mamei

Și în anul 2015, organizația națională a luat inițiativa și a sprijinit financiar filialele pentru
organizarea întâlnirilor mamelor copiilor cu dizabilități, pentru a serba Ziua de 8 martie.
5.4.

Atelierul service: Atelier pentru reparații și distribuție gratuite dispozitive și alte
mijloace ajutătoare

ASCHF-R a continuat susținerea funcționării atelierului de reparații mijloace ajutătoare, prin
asigurarea salariului unui tehnician și prin achiziționarea unor mijloace tehnice și alte
materiale necesare în procesul de reparație. In cadrul Atelierului service au fost reparate în
anul 2015 : 64 fotolii rulante, 7 fotolii rulante electrice, 3 cadre de mers mobile, 2 scutere
electrice si 2 triciclete speciale. Au fost distribuite 102 fotolii rulante, 52 de cadre de mers
mobile, 6 cadre de mers fixe, 32 de perechi de cârje, 4 bastoane de sprijin, 2 scaune de
toaletă, 1 tricicletă specială, 3 verticalizatoare pentru copii și 3 premergătoare de copii.
6. RELAȚIA CU MEMBRII ASOCIAȚI – FILIALELE
6.1. ASCHF-R a continuat să sprijine filialele prin:
Procurarea și distribuirea de materiale de incontinență urinară
Distribuire de îmbrăcăminte, alimente și alte produse primite donație
Filiala Călărași a fost sprijinită prin punerea la dispoziție de către ASCHF-R a câtorva
aparate multifuncționale pentru fitness, necesare în procesul de recuperare neuromotorie a
tinerilor cu dizabilități din filială.
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6.2. Organizația națională a continuat parteneriatul cu MMFPSPV, susținând Filialele Argeș și
Vâlcea pentru obținerea subvențiilor necesare pentru serviciile lor sociale, în baza Legii nr.
34/1998. Lună de lună, în baza unei bune colaborări, prin secretariatul ASCHF-R se asigură
decontările filialelor la MMFPSPV, lucru care a fost apreciat și de reprezentanții instituției
publice.
7. CAMPANII DE STRÂNGERE DE FONDURI
Pe parcursul anului 2015, au fost desfășurate următoarele campanii:
Campania de 2% s-a desfășurat în perioada ianuarie - 15 mai 2015.
Campania de strângere de fonduri pentru tabăra de vară s-a desfășurat în lunile mai și
iunie 2015.
Campania de strângere de fonduri pentru organizarea serbărilor Pomului de Crăciun s-a
desfășurat în lunile noiembrie și decembrie 2015.
Deși rezultatele din 2015 nu au fost pe măsura așteptărilor, sumele obținute au contribuit
substanțial la susținerea activităților cuprinse în planul de activitate al ASCHF-R și la sprijinirea
filialelor în raport de posibilități.
8. PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI
În ultimii ani, ASCHF-R a avut o colaborare susținută cu Fundația C&A MODA RETAIL, cu sediul
social în Elveția, care ne-a fost alături și a susținut principalele noastre proiecte sociale.
Am analizat mai multe oportunități de dezvoltare a colaborărilor cu alte instituții și
organizații, care se vor materializa probabil în anul 2016.

9. ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE
Și pe parcursul anului 2015 am continuat să urmărim reducerea costurilor la utilități, am
păstrat la același nivel contractele de prestări servicii, au fost plătite în termen toate facturile
de utilități, taxele și impozitele pentru a nu exista penalități. ASCHF-R nu are datorii și este la
zi cu plata tuturor convențiilor, taxelor/impozitelor, a salariilor și impozitelor pe salarii.
Referitor la hotărârea nr. 22 din AGA 2015, cu privire la executarea unor lucrări de construcție
la sediul organizației naționale (schimbat acoperiș, schimbat geamuri cu termopane, zugrăvit,
înlocuit instalațiile vechi, zugrăvit și pavaj curte), nu au putut fi executate deoarece sediul
asociației este inclus în categoria clădirilor de patrimoniu și necesită multe aprobări care nu au
putut fi obținute. Un alt motiv pentru neexecutarea lucrărilor a fost că asociația nu a avut
rezolvată intabularea și cadastrul, probleme rezolvate cu dificultate pe parcursul anului 2015.
Pentru a reuși demararea lucrărilor de construcție și modernizare a sediului ASCHF-R, se impun
demersuri pentru identificarea unui spațiu provizoriu pentru buna desfășurare a activităților
cuprinse în planul de activitate și aprobate de AGA.
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10.DATE FINANCIARE
Principalele surse de finanțare a activităților organizației în anul 2015 au fost:
Sponsorizări, donații și venituri din 2%
Cotizațiile membrilor asociați, pe baza numărului de membri la data de 30
noiembrie a fiecărui an, conform prevederilor Statutului (art. 11)
Subvenție în baza Legii 34/1998
Cheltuielile din anul 2015 corespund activităților desfășurate:
Activități statutare = 5 %
Programe pentru copii și tineri cu dizabilități și familiile lor = 64%
Activități administrative = 31 %

CHELTUIELI 2015

64%

5%
31%
STATUTARE
ADMINISTRATIVE
PROGRAME COPII SI TINERI CU
DIZABILITATI
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Consiliul Director ASCHF-R
Președinte: Ion Toloș
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