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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 

 

ASCHF-R Filiala Giurgiu infiintata pe 23 noiembrie 2003 este o organizatie neguvernamentala, 

apolitica si neutra din punct de vedere religios , ai carei membri sunt : parinti ce au in ingrijire copii 

si tineri cu dizabilitati fizice si asociate, in numar de 81,membri sprijinitori care participa la 

activitatile desfasurate si voluntari .  

In anul 2016 Consiliul Director a coordonat si desfasurat alaturi de membri activi si voluntari 

activitati diverse si in interesul beneficiarilor,pe ansamblu acestea fiind satisfacatoare si percepute in 

mod pozitiv de comunitate si de majoritatea membrilor.  

 

1) ACTIVITATI  STATUTARE 

-Sedinte de lucru ale Consiliului Director si alte intalniri ori de cate ori a fost nevoie pentru buna 

organizare a activitatii asociatiei. 

-Organizarea si sustinerea Adunarii Generale Anuale . : 

-Anul acesta au avut loc alegeri pentru presedinte si pentru  Consiliul Director. Presedinte a fost 

realeasa D-na Tudor Ionela,iar noul Consiliu Director este format din 7 membri plini si trei 

supleanti :Balan Floarea-vicepresedinte,Brezoi Dorinita-responsabil financiar,Pencea Cristel,Sacheti 

Mioara,Danciu Mirela –casier si Dumitrache Ioana,membrii plini si Metaxa Floarea ,Ciobanu Ioana 

si Moise Neli Elena,membrii supleanti.  

-Am avut ca invitati prezenti pe D-nul Presedinte al Nationalei Ion Tolos precum si echipa 

executiva de la Nationala 

-Am participat la AGA Nationala prin reprezentantii desemnati de AGA filialei 

-La sedintele Consiliului Director al Nationalei am fost reprezentati de d-na Tudor Ionela ,membru 

plin si d-na Balan Floarea membru supleant,precum si de D-na Danciu Mirela pentru acomodarea si 

pregatirea unei viitoare functii in CD 

 

2) ACTIVITATI DE SOCIALIZARE 

 -Clubul prietenilor speciali  

 -Si Pe parcursul anului 2016 am continuat intalnirile bisaptamanale la sediul asociatiei ,cu  

copii, tinerii si parintii nostri,alaturi de voluntari ,unde s-au desfasurat activitati socio-distractive,de 

indemanare si activitati pentru viata independenta.S-a continuat intretinerea sanatatii si mobilitatii 

prin exercitii la aparatul obtinut prin sponsorizarea fundatiei Saint Parascheva Charity,SUA.Acestea 

au fost sustinute din fonduri proprii obtinute din 2% . 

- S-a continuat confectionarea de felicitari,tablouri,martisoare,cosulete ,suporturi lumanari ,etc.prin 

tehnica quilling , cadrul atelierului de hand-made,cu care am participat la expozitii cu valorificare,o 

expozitie fiind organizata la Palatul Parlamentului in 29 februarie-1 martie,pentru campania de 

Paste,18-19 aprilie si o expozitie pe 19-20 decembrie, cu ocazia strangerii de fonduri pentru Craciun. 

Activitatea desfasurata in cadrul atelierului este ca o terapie prin culoare ,un mod placut de a petrece 

timpul liber iar rezultatele muncii sunt apreciate de toti cei care le-au vazut. 

 

 



 

3)-TABARA DE VARA 
  

-In anul 2016 nu am mai primit sprijin financiar de la autoritatile locale ,astfel ca nu s-a mai  

organizat tabara. 

-La taberele organizate de Asociatia Nationala au participat patru familii din filiala,doua la munte in 

statiunea Cheia si doua la mare in statiunea Mamaia si acestea fiind un vis frumos care devine 

realitate in fiecare an prin campania de sponsorizare sustinuta de catre Nationala. 

 

4)SARBATORI TRADITIONALE  

- 8 Martie  

- Cu ocazia sarbatori de 8 martie,ziua mamelor noastre speciale, filiala cu sprijinul Organizatiei 

Nationale, a organizat o masa festiva si o petrecere la restaurantul , « Taverna la Grecu », eveniment 

unde au participat 25 de mamici. 

 

-SFINTELE PASTI- Cu ocazia acestei mari sarbatori s-au oferit beneficiarilor nostri daruri constand in 

alimente si dulciuri , ,in valoare de aproximativ 100 lei persoana. 

-1 iunie : 

Pentru a sarbatori ziua copilului s-a organizat o intalnire la sediul asociatiei ,unde copii au desenat,au 

ascultat muzica ,au servit dulciuri si sucuri si au primit fiecare cate un mic dar,obtinut de la Nationala. 

-3 decembrie : 

-Am vrut sa marcam ziua persoanelor cu dizabilitati printr-un eveniment in care oameni din societate 

sa-i cunoasca si sa interactioneze cu copii,tinerii si parintii din asociatie.Astfel am organizat o intalnire 

cu cativa tineri si oameni de afaceri, care ne-au mai vizitat si cu alte ocazii si chiar au oferit daruri si o 

mica sponsorizare. Au avut loc discutii interactive despre ce probleme intampina o familie care 

ingrijeste o persoana cu dizabilitati, ce nevoi au,cum este respectata legea cu privire la drepturile 

lor,cum ar putea societatea sa se implice in viata acestor persoane si chiar sa sprijine oranizatiile in 

efortul lor de a rezolva unele probleme. 

 

-SARBATOAREACRACIUNULUI- In urma sponsorizarii primite de la Nationala in valoare de 125 

de lei pe membru si a contributiei filialei din fonduri proprii(aprox inca 50 lei pe persoana) s-au oferit 

daruri beneficiarilor constand in alimente,dulciuri, sucuri, haine etc. S-a organizat serbarea pomului de 

Craciun ca in fiecare an, la sediul asociatei . 

La serbarea organizata la Palatul Copiilor de catre Nationala au participat 27 de copii si tineri, 

transportul fiind obtinut de la firma Nelma Tour, care a acceptat plata drumului cu biletele gratuite de 

transport ale beneficiarilor nostri.Fiecare copil a primit daruri in valoare de 100 lei. 

 

-Pe parcursul anului s-au sarbatorit zilele de nastere ale copiilor,parintii  sustinand aceasta din banii 

proprii.Este o ocazie deosebita de a fi in mijlocul prietenilor si a se bucura de atentia celor dragi.  

 

5) STRANGERE DE FONDURI 

 

-S-a desfasurat campania 2% prin oferirea formularului 230 celor care au dorit sa redirectioneze acesti 

bani din impozitul datorat statului pe salariu. S-au distribuit formularele catre cei interesati sa sprijine 

filiala.S-au strans in jur de 400 formulare,rezultatul fiind unul mai putin satisfacator( aprox.8.000 lei) 

 -S-au mai facut cereri de sponsorizare catre autoritatile locale ,Consiliul Judetean raspunzand 

favorabil,oferindu-ne suma de7000 lei cu ocazia serbarii de Craciun 

-S-a primit o donatie de la  firma  Vertiba Software SRL constand in cei 20% din impozitul pe profit 

datorat statului, in valoare de 4000 lei . 

-S-au valorificat o parte din produsele confectionate in atelierul de hand-made,acoperindu-se cheltuiala 

cu materialele si avand posibilitatea de a cumpara altele,pentru a continua activitatea. 

-S-au realizat de catre copii si tineri desene cu tematica de iarna pe care firma Rittal le-a transformat in 

felicitari ,pe care le-au trimis colaboratorilor,acestea avand datele noastre inscriptionate pe ele ,in 

speranta ca vom mai gasi si alte firme care sa ne sponsorizeze.Pentru aceste desene firma a sponsorizat 

asociatia cu 4000 lei care au fost folositi pentru serbarea de Craciun 

-In urma unui contract de sponsorizare fundatia caritabila Saint Parascheva Chicago a oferit pentru 

copii suma de 4750 de dolari. (pentru sustinerea activitatii atelierului de hand-made si pentru materiale 

pentru incontinenta urinara (scutece de unica folosinta, servetele umede, paturi absorbante). 



 

6) ALTE ACTIVITATI 

 

-S-a participat la intalniri cu alte organizatii si autoritati pe diferite teme de interes pentru comunitate si 

persoanele cu dizabilitati,la Fundatia Estuar, la Consiliul Judetean etc. 

-Din luna februarie angajatul nostru Parjolea Alin si-a dat demisia, plecand in strainatate 

-Din luna Aprilie 2014 ,asociatia noastra a avut un reprezentant in Comisia de Evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap din cadrul DGASPC Giurgiu,pe d-na Tudor Ionela. Din cauza sanatatii fiului 

Doamnei, aceasta si-a dat demisia in luna septembrie,filiala propunand o alta persoana in Comisie,insa 

pana la sfarsitul anului aceasta nu s-a concretizat,DGASPC nerealizand demersurile necesare inlocuirii 

membrului in comisie, drept pentru care Comisia functioneaza fara un reprezentant al organizatiilor 

neguvernamentale. 

-S-a participat la cursurile organizate de asociatia Nationala,unde s-a lucrat si la strategia 2016-2020, 

precum si instruirea celor implicati pentru dezvoltare organizationala si strangere de fonduri  

-S-au  realizat trei anchete sociale pentru trei familii din asociatie,de catre asistentul social angajat de 

Nationala, pentru identificarea nevoilor specifice fiecarui tip de dizabilitate. 

-Se constata ca fata de anul 2016,cand am avut 11 membri inscrisi noi, filiala a scazut ca numar de 

membri datorita faptului ca nu s-a mai insistat si nu s-a mai telefonat pentru ca membri sa-si  plateasca 

cotizatiile pana pe data de 30 noiembrie. Este o munca in plus pentru presedinte si Consiliul director , 

astfel ca se lasa la latitudinea si corectitudinea fiecarui membru daca mai vrea sa faca parte din 

asociatie. 

-S-au distribuit beneficiarilor donatiile primite de la Nationala (materiale pentru incontinenta urinara, 

haine, dulciuri, etc) 

 

- 7) PARTENERII SI SUSTINATORII NOSTRI 

 

-Saint Parascheva Charity Chicago                                         

-Consiliul Judetean al Municipiului Giurgiu   

-Mass media locala  

-SC Nelma Tour SA 

-ASCHF-R Nationala 

-Scoala Generala nr 6, Savin Popescu 

-Sc VERTIBA SOFTWARE Srl  

-Firma Rittal Sisteme  

-Voluntarii nostri 

-Toti cei care au oferit 2% 

-Sponsorii organizatiei Nationale 

 

Multumim din inima tuturor !! 

 

       Intocmit Ionela Tudor  

      Presedinte ASCHF-R Filiala Giurgiu 


