A.S.C.H.F-R-FILIALA ARGEŞ
Raport de activitate
IANUARIE –DECEMBRIE 2017

Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România Filiala Argeş înfiinţată în anul
1991, cu personalitate juridică, are în componenţa sa în jur de 180 de membrii, copii şi tineri cu
handicap fizic care sunt în îngrijirea părinţilor. Asociaţia are ca scop, ca în zona geografică de activitate
şi pe baza Statutului şi a programului de activitate al A.S.C.H.F-R, să acţioneze în direcţia îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă ale persoanelor (copii şi tineri) cu handicap fizic, precum şi ale familiilor acestora.
Situaţia statistică a membrilor organizaţiei evidenţiază faptul că 60% dintre aceştia sunt copii,
40% fiind adulţi.
Filiala noastră asigură programe diverse pentru aceşti copii/ tineri şi familiile acestora
precum:
- serviciul social licenţiat ”Centrul de Socializare NOVA”;
- distribuire de fotolii rulante, cadre de mers, cârje şi adaptări la domiciliu, cu caracter gratuit;
- activităţi generatoare de venituri, în cadrul unităţii protejate „ÎMPREUNĂ”;
- dezvoltarea vieţii asociative;
- facilitarea obţinerii de drepturi conferite de legislaţia în vigoare pentru persoanele cu handicap şi
asistenţii personali ai acestora, după caz, depuneri amendamente legislative, consiliere şi informare
membri (părinţi despre drepturile legislative);
- organizare de evenimente specifice: sărbătorirea zile de 1 Iunie şi a Crăciunului,
Filiala Argeş are un Consiliu Director format din 7 membrii voluntari.
Activitatea asociaţiei s-a desfăşurat după un plan aprobat în AGA 2017:
1.Centrul de Socializare Nova – Serviciu social acreditat din 2006 – reacreditat în 2012,
licenţiat în 2015 pana la 23.10.2020.
Deschis la iniţiativa părinţilor care au în îngrijire copii cu handicap fizic, Centrul de Socializare Nova este proiectul cel mai important al Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România,
Filiala Argeş. Şi în acest an Centrul de Socializare s-a desfăşurat având ca parteneri MMFPS în baza
Convenţiei încheiate cu A.N.P.I.S – Bucureşti şi Primăria Piteşti.
Centrul de Socializare - Nova are drept scop valorificarea întregului potenţial prin integrarea întro formă de socializare a tinerilor cu handicap fizic şi handicap asociat din judeţul Argeş.
În perioada ianuarie – decembrie 2017, în Centrul de Socializare - Nova au participat un
număr efectiv de 15 tineri cu handicap fizic, beneficiind de educaţie specială, kinetoterapie,
socializare.
De-a lungul celor 8 luni, s-au obţinut numeroase rezultate din care precizăm :
- menţinerea cunoştinţelor generale;
- menţinerea motricităţii;
- evoluţie în ceea ce priveşte dezvoltarea vorbirii;
- dezvoltarea abilităţilor manuale prin realizarea de lucrări artistice şi de artizanat;
- îmbunatăţirea comunicarii verbale şi non-verbale;
Lunar, tinerii din Centrul de Socializare - Nova, au desfăşurat activităţi specifice perioadei din an.
S-au pregătit de primăvară, au organizat zilele de1 şi 8 martie cu felicitări şi tablouri decorative.
S-au desfăşurat activităţi specifice perioadei de Paşti, s-au organizat excursii în aer liber,
parcurile din Piteşti.
La jumătatea lunii iunie, educatoarea împreună cu copiii au pregătit festivitatea de sfârşit de an
şcolar. În perioada iulie – august a.c. activitatea în Centrul de zi a fost una de relaxare şi destindere,
cu petrecerea timpului liber în parcuri şi ieşiri în oraş, practicarea de jocuri, întâlniri cu alţi tineri membrii
ai asociaţiei care, fiind în vacanţă, au putut veni mai des la sediul asociaţiei.
În perioada septembrie-decembrie, tinerii s-au pregătit pentru serbarea de Crăciun, au învăţat
cântece şi versuri de poezii, între timp au participat la orele de clasă, pe diverse teme de toamnă şi
iarnă, au scris, au socotit, au povestit, etc.

2. Activităţi cu copiii, tinerii şi familia.
Parteneri: A.S.C.H.F-R Organizaţia Naţională, Primaria Pitesti, diverşi sponsori.
Scopul:Socializarea membrilor, schimbarea mentalităţilor, creşterea încrederii copiilor şi părinţilor
viaţa de asociaţie.

în

Obiective: Întâlniri, excursii, tabere, sărbătorirea zilei de 1 Iunie, şi a Sărbătorilor de Crăciun.
Serbarea zilei de 8 martie 2017
Parteneri: ASCHF-R organizaţia naţională
Întâlnire de suflet organizată pentru minunatele doamne (mame a copiilor cu dizabilităţi),
membre ale organizaţiei noastre. Pentru doamne deosebite, luptatoare, care au invins lacrimile si au ales
sa mearga mai departe, indiferent de obstacole, indiferent de cat de mult au fost respinse, ASCHF-R
ARGES le-a sarbatorit intr-un cadru minunat, vineri 3 martie. Atmosfera a fost foarte frumoasa,
doamnele s-au simtit minunat, si-au revazut prietenele, au socializat, au dansat si chiar au legat noi
prietenii.
Au fost cateva momente de destindere, de recreere, de revedere a prietenelor . Dacă atmosfera a
fost pe placul tuturor participantelor şi noi ne-am simţit bine că le-am putut oferi câteva clipe de bucurie.

Flori dăruite din inimă de tineri cu dizabilităţi
Pentru a marca Ziua Internaţională a Femeii, părinţi, copii şi tineri cu dizabilităţi din cadrul
Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic-România (ASCHF-R), Filiala Argeş, au poposit în faţa
Bisericii „Sfântul Gheorghe” din centrul Piteştiului. În fotolii rulante sau folosind cârje, cadre de mers, alte
dispozitive de locomoţie, timp de două ore ei le-au aţinut calea doamnelor şi domnişoarelor aflate în
trecere, cărora le-au oferit din inimă flori, felicitări şi produse realizate împreună cu educatoarele la
Centrul de Socializare „Nova”, precum şi pliante de prezentare a asociaţiei şi a activităţilor depuse în
cadrul acesteia. Gestul lor nu a rămas neobservat, impresionându-le nu doar pe reprezentantele sexului
frumos, cărora tinerii cu dizabilităţi le-au urat să aibă zile senine şi o primăvară frumoasă, ci şi pe
bărbaţi.

Standul cu produse realizate la Centrul „Nova”
Plăcut surprinşi de acţiunea organizată de ASCHF-R Argeş, trecătorii au stat câteva minute la standul cu
produse. Din dorinţa de a le fi alături membrilor asociaţiei şi de a-i sprijini, unii au achiziţionat obiecte
confecţionate în Centrul „Nova” şi au donat anumite sume, care au fost folosite pentru membrii
asociaţiei. La acţiune au participat Florian Duţă şi Ion Tolos, preşedinte, respectiv vicepreşedinte ai
ASCHF-R Argeş, Lavinia Besnea, director executiv, personal din cadrul asociaţiei.

1 IUNIE 2017 – Ziua Internaţională a Copilului .
Ziua de 1 Iunie a fost marcată printr-o manifestare specifică, în parcul Ştrand din Piteşti în data de
28 mai 2017. Au participat la eveniment peste 100 de copii. Împreună au cântat, s-au bucurat de
eveniment şi au primit daruri. De sarbatoarea tuturor copiilor, a tuturor celor care au pastrat adanc in
suflet copilaria, celor care nu au uitat sa se joace, sa rada din te miri ce, sa spuna poezii, sa cante si sa
viseze, tinerii din centrul de socializare „NOVA” cu educatoarea lor Biclesanu Ileana, împreună cu
doamnele voluntare Dana Bulacu şi Ruja Iuliana educatoare gradiniţa specială Sf. Constantin si Elena, şi
tinerii Diana Ruja cu Mihai Ruja, au cantat mai multe piese la chitară pentru copii şi părinţi.
Toţi cei prezenţi au fost plimbaţi cu trenuleţul şi au primit daruri.

Daruri pentru copii oferite din partea tinerilor cu dizabilităţi
Pe data de 1 iunie, tinerii din centrul de socializare NOVA, au ieşit în oraş, împreună cu membrii
voluntari, pentru a oferi daruri copiilor care se plimbau cu părinţii prin centrul municipilui. Au râs, au
glumit, au făcut poze, au povestit despre activităţile desfăşurate în cadrul asociaţiei şi au legat
prietenii.

TABĂRĂ LA MUNTE ŞI LA MARE ORGANIZATĂ DE ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ.
In vara anului 2017 au avut loc întâlniri, tabere şi excursii, care au avut drept scop socializarea
membrilor, schimbarea mentalităţilor şi creşterea încrederii copiilor şi părinţilor în viaţa de asociaţie.
In luna iulie iulie 2017, s-a organizat Tabăra la munte – Staţiunea Cheia , Hotel Zăganu organizată de Organizaţia Naţională.

Din partea filialei Argeş au participat 5 familii cu 6 copii/tineri cu handicap grav: Popescu Maria
– Alexandra, Popescu Ionela - Georgiana, Iancu Andreea Vasilica , Udrescu Alina – Florentina, Dănescu Petruţ
Leonard, Mierla Livia.
In luna august 2017 s-a organizat Tabăra la mare - Staţiunea Mamaia, Hotel Select organizată de Organizaţia Naţională.
Din partea filialei Argeş au participat 5 famili cu 5 copii /tineri cu handicap grav : Albu George Mihai,
Ludescu Marius Leonard, Olteanu Iulia, Dragan Mihaela şi Paunescu Ionuţ Adrian.
O maşină specială
Nu cu mult timp în urmă, din fondurile colectate prin dirijarea de către argeşeni a cuantumului de
2% către asociaţie, care le mulţumeşte încă o dată, a fost cumpărat un microbuz Ford. Spre deosebire de
vechiul Renault, noul vehicul este adaptat transportului persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. Maşina
dispune de cinci locuri – inclusiv şoferul – pe scaune şi poate primi la bord trei fotolii rulante, care
datorită sistemelor de fixare asigură transportul pasagerilor, membri ai asociaţiei, în condiţii de maximă
siguranţă. Diferenţa faţă de alte maşini o face o rampă acţionată electric, ce coboară până la nivelul
solului, apoi tot prin comandă electrică ridică fotoliul, al cărui acces este extrem de facil, cu tot cu
utilizator până la calea de rulare către interiorul automobilului.
Din câte cunoaştem, este singurul microbuz din Argeş adaptat direct de producător – deci nu sunt
modificări executate artizanal – pentru transportul persoanelor imobilizate în fotoliul rulant. Iar în Piteşti
mai există un autoturism, singurul de altfel, deţinut de o firmă de taximetrie, care de asemenea este
prevăzut din fabrică să poată transporta o persoană imobilizată în cărucior.

Miting pentru unitatea protejată
Ameninţaţi de spectrul şomajului, persoanele cu handicap, în special angajate în unităţi protejate
autorizate, şi-au strigat durerea în faţa MINISTERULUI MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE. Au fost acolo
oameni din Bucureşti, Giurgiu, Bacău, Covasna, Dâmboviţa, Teleorman, Iaşi şi din alte judeţe. De
departe, cu aproape 30 de persoane venite cu două microbuze şi autoturisme personale, cea mai
numeroasă delegaţie a fost cea a Filialei Argeş a Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic-România
care din 1991 luptă pentru integrarea şi suportul persoanelor cu dizabilităţi grave şi unde aproape
jumătate dintre angajaţii unităţii protejate „Împreună” sunt persoane cu handicap.
Îngrijoraţi, dar demni
A fost o manifestare decentă, fără huiduieli, fără lozinci antiguvernamentale. „Vrem să muncim, nu să
cerşim”, „Vrem loc de muncă protejat, e dreptul nostru, nu ni-l luaţi”, „Nu vrem să fim asistaţi, ci activi şi
implicaţi”, „Voi cu ordonanţa, ne-aţi ucis speranţa”, „Loc de muncă protejat, nu pomană de la stat”,
„Ordonanţa înapoi, dacă vă pasă de noi”, „Vrem să fim ascultaţi, demnitatea nu ne-o luaţi”, „Dacă vă
pasă de noi, ordonanţa înapoi” sau „România, trezeşte-te!” sunt doar câteva dintre lozincile scandate de
manifestanţi. În timpul manifestării, grupului înghesuit într-un spaţiu mult prea mic faţă de cât ar fi fost
necesar i s-au alăturat alte persoane cu dizabilităţi care continua să vină spre locul de adunare. Erau
oameni imobilizaţi în fotolii rulante, nevăzători, cu amputaţii ale membrelor, care se deplasau ajutaţi ori
folosindu-se de cârje, semicârje sau cadre de mers fixe şi mobile. Pe chipurile tuturor se citeau
îngrijorarea, suferinţa. Demni şi decişi să nu renunţăm în a ne cere dreptul la demnitate, respect,
normalitate.

Sub spectrul şomajului
OUG nr. 60/2017 însemna ca angajatorii cu peste 50 de
salariaţi care nu au 4% angajate persoane cu handicap să
plătească o taxă dublă la buget faţă de cea actuală, fără a
mai avea şi alte opţiuni ca până acum şi peste 2.000 de
oameni să rămână pe drumuri Unii dintre angajaţii acestor
unităţi şi-au întemeiat familii, au contractat credite, au
copii în întreţinere, iar prin desfiinţarea respectivelor
entităţi ar îngroşa rândurile şomerilor şi ar ajunge la
marginea societăţii, pentru că operatorii economici încă nu
sunt pregătiţi să încadreze persoane cu handicap.
Întrevedere la minister
Deşi fusese informată din vreme despre protest şi i s-a solicitat în termeni cât se poate de civilizat o
întrevedere, Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, a rămas insensibilă la strigătul de durere al acestor
oameni, care se întreabă unde începe şi unde se termină justiţia socială? O mică delegaţie a fost primită
de Gabriel Petrea, ministrul Consultării Publice şi Dialogului Social, şi de un secretar de stat. Discuţiile au
fost fără presă, iar la ora 14, când a expirat autorizaţia de a protesta, discuţiile nu se încheiaseră. S-a
convenit ca rezultatele întrevederii să fie comunicate prin e-mail tuturor organizaţiilor implicate în
manifestare.
Sport pentru toti

Acțiunea sportiva „O șansa pentru fiecare” organizata de Asociatia Judetana Sportul pentru Toti…
Am participat alaturi de membrii fundatiei HAND-ROM beneficiari ai serviciilor centrului de zi MARINA, elevi ai Școlii
Gimnaziale Speciale „Sfânta MARINA” si Asociatia Handicapatilor Neuromotor filiala Arges. A fost o invitaţie în aer
liber la mişcare. O zi frumoasă plină de bucurie, tinerii prezenţi la eveniment au participat la diverse activităţi
sportive, alergare, popice, fitness etc. Mulțumiri din suflet organizatorilor pentru initiativa, pentru indemnul la
miscare si unitate! Toti participantii s-au simtit minunat au primit diplome şi premii constand in tricouri, cupe!

3 Decembrie – Ziua internationala de solidaritate cu persoanele cu dizabilitati
Ne-am bucurat tare mult cand am primit invitatia Consiliul National al Dizabilitatii din Romania de a participa la
expozitia cu vanzare, organizata la Palatul Parlamentului, în holul A1, Senatul României. Am raspuns pozitiv acestei
initiative si am participat la eveniment in data de 5 decembrie, intre orele 09:00-16:30.
Standul ne-a fost vizitat si apreciat de cei prezenti la Senat in aceasta zi. Au fost achizitionate produse in valoare
totala de 600 de lei, bani care au fost folositi pentru organizarea serbarii de Craciun din data de 17 decembrie, orele
10:00 la Filarmonica din Pitesti.

Scutece absorbante pentru cei cu incontinenta urinara
ASCHF-R organizatia nationala, a derulat o campanie de strangere de fonduri pentru achizitionarea de
scutece absorbante, pentru membrii ASCHF-R din toate filialele judetene, care sufera de incontinenta
urinara. ASCHF-R filiala Arges este una din cele 9 filiale ale organizatiei. Valoarea donatiei privind
scutecele absorbante a fost in total de 6148,21 lei. Din cei aproximativ 170 de membri ai filialei noastre,
75 de familii au copii si tineri care folosesc scutece absorbante, scutece care nu sunt decontate de CASA
NATIONALA de ASIGURARI de SANATATE. Cum bine se stie, costurile cu astfel de materiale, necesare zi
de zi familiilor care au persoane cu dizabilitati fizice/asociate, grave si accentuate, sunt foarte ridicate.

Serbare de Crăciun 2017
Pe 17 decembrie, orele 10:00 la Filarmonica din Pitesti, Mos Craciun a poposit cu multe daruri pentru copiii si tinerii
cu dizabilitati din organizatie. Sala a fost aproape plina. Toti cei prezenti au fost intampinati de domnul presedinte
Florian Duta, Ion Tolos vicepresedinte si Lavinia Besnea – director executiv, au luat pe rand cuvantul, au multumit
sponsorilor, colaboratorilor, executivului si nu in ultimul rand tuturor celor care le-au fost alaturi de-a lungul anului.
Copiii si tinerii din centrul de socializare NOVA, au oferit un mic spectacol, alaturi de doamnele Ruja Iuliana si Dana
Bulacu – educatoare in cadrul gradinitei speciale Sfanta Elena din Pitesti, alaturi de doamna Biclesanu Ileana
educator al centrului NOVA si de voluntari. Au cantat si au aplaudat cu totii in asteptarea lui Mos Craciun.
E minunat sa vezi atatia oamnei si copii la un loc, uniti pentru aceeasi cauza, pentru a-i face sa uite macar o clipa de
tratamente, recuperare, durere si neputinta.
Mosul a fost alaturi de ei, i-a facut sa zambeasca, le-a daruit ficaruia cate un pachet mare plin cu dulciuri si cateva
alimente de baza (ulei, zahar). Multumim tuturor celor care cred in noi si participa de fiecare data la realizarea
acestor activitati minunate!

3. Atelier Reparaţii şi distribuţii dispozitive medicale necesare locomoţiei.
În anul 2017, în perioada ianuarie- decembrie pe cele două componente ale activităţilor
(reparaţii şi
darea în folosinţă gratuită) ni s-au adresat cu solicitări atât persoane fizice cât şi
instituţii specializate
care găzduiesc bătrâni şi persoane cu handicap, sau am avut noi iniţiativa
donărilor, respectiv:
A.
247 persoane fizice, 181 din mediul urban (Pitesti, Mioveni, Stefanesti, Topoloveni, Câmpulung,
Costești, Curtea de Argeș, Râmnicu Vâlcea) şi 67 din mediul rural ( Albota, Băiculesti, Bălilesti, Bascov,
Bîrla, Boteni, Bradu, Budeasa, Bughea de Sus, Buzoesti, Căldăraru, Călinești, Cicănești, Cocu,
Dârmănești, Dobrești, Domnești, Drăganu, Hârtiești, Leordeni, Lunca Corbului, Mălureni, Mărăcineni,
Merișani, Micești, Mihăești, Miroși, Moșoaia, Negrești, Oarja, Poiana Lacului, Priboieni, Rucăr, Sălătrucu,
Săpata, Schitu Golești, Stolnici, Țițesti, Uda, Valea Mare, Vulturești, Dragodana - Județ Dîmbovița);
B.
pentru 5 unităţi spitaliceşti am avut dorinţa de a dona fotolii cu rotile, cadre de mers și alte
dispozitive medicale necesare locomoției ( Spitatul Judeţean de Urgenţă Piteşti, Spitalul de Pediatrie
Pitești, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Spitalul de Psihiatrie ”Sfânta Maria” Vedea, Spitalul Clinic
de Urgență ”Sf. Pantelimon”-București ).
C.
8 instituţii, respectiv: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, C.S.C.H – Trivale,
Complexul de Locuințe Protejate Buzoești, Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni,
Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Pitești, Centrul de Integrare prin

Terapie Ocupațională Tigveni, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Călinești, Unitatea de
Asistență Medico-Socială Domnești,
De menţionat că din totalul de 247 persoane fizice din mediul urban, 148 persoane sunt din
Municipiul Piteşti. Tuturor celor care ni s-au adresat nu li s-au solicitat contribuţii băneşti sau,
după
caz, înscrierea în organizaţie.Menţionăm că am evaluat piesele de schimb şi produsele în
preţuri second-hand pentru a cuantifica economiile realizate în sistemul asigurărilor medicale.

A. Componenta Distribuții și Reparații de Dispozitive medicale
Produse

Fotolii rulante second
hand
Fotolii rulante
- Tip instituție
Fotolii rulante electrice
Fotoliu rulant
copil
Cărucior copil special
adaptat
Cărucioare copii
Cadre de mers mobile

Distribuții gratuite
dispozitive medicale
Bucăţi /
Valoare
Perechi
second
- hand
114 bucati
800 lei

Total
- lei 91.200 lei

Reparații gratuite
dispozitive medicale
Bucăți
Valoare
medie
- lei 32 bucăți
80 lei

3 bucăți

1.000 lei

3.000 lei

-

-

2 bucăți
1 bucată

2.000 lei
250 lei

4.000 lei
250 lei

1 bucată
1 bucată

150 lei
50 lei

150 lei
50 lei

1 bucată

1.000 lei

1.000 lei

1 bucată

50 lei

50 lei

4 bucăți

800 lei

3.200 lei

-

-

-

47 bucati

Cadru de mers fix

1 bucată

Cârje de mers
- diverse modele
Bastoan sprijin
- reglabil
Scaun duș de toaleta

32 perechi
6 bucati

100 lei

4.700 lei

1 bucată

100 lei

100 lei

1 bucată

100 lei

3.200 lei

-

Total
- lei 2.560 lei

50 lei

50 lei

50 lei

50 lei

-

-

50 lei

300 lei

-

-

4 bucată

150 lei

600 lei

-

-

Toaleta speciala mobila
Părnă antiescară

11 bucati
1 bucată

150 lei
50 lei

1.650 lei
50 lei

-

50 lei
-

50 lei
-

Orteză genunchi

1 bucată

100 lei

100 lei

-

-

-

Bicicletă gimnastică

1 bucată

300 lei

300 lei

1 bucată

50 lei

50 lei

Dispozitiv gimnastică
cu pedale
Scuter electric

-

-

-

1 bucată

100 lei

100 lei

-

-

-

1 bucată

100 lei

100 lei

Tricicletă

-

-

-

1 bucată

50 lei

50 lei

Dispozitiv electric
pentru urcare
Verticalizator

-

-

-

2 bucați

130 lei

130 lei

1 bucată

100 lei

100 lei

-

-

-

Pat semielectric
tip spital

2 bucăți

1.500 lei

3.000 lei

-

-

-

Total general

Distributii:
- 200
bucati
dispozitive
medicale,
- 32
perechi
Carje
diverse
modele.

Distributii
Total
general
116.750 lei

Reparatii
dispozitive
medicale
44 bucati

-

Reparatii
Total general
3.390 lei

1 bucată

-

-

A. Componenta Donații și Reparații către Unități Spitalicești și Instituții specializate - Piești
I. Componenta Donații dispozitive medicale de deplasare
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă - Pitești
Spitalul Judeţean de Urgenţă – Pitești - Sectia Chirurgie Vasculară.
Donație 22.06.2017:
Fotoliu rulant – 1 bucată.
Valoare Donație 800 lei.
Donație 23.06.2017:
Fotolii rulante – 3 bucăți,
Cadre de mers – 3 bucăți,
Cârje de mers – 2 perechi.
Total valoare Donație 2.900 lei.
Spitalul Judeţean de Urgenţă – Pitești - Secția Psihiatrie.
Donație 27.06.2017:
Cadre de mers mobile – 3 bucăți,
Toaleta mobilă – 1 bucată.
Donație 09.10.2017:
Fotoliu rulant – 1 bucată
Total valoare Donații 1.300 lei.
2. Spitalul de Pediatrie Pitești.
Donație 20.03.2017:
Fotoliu rulant adult – 1 bucată;
Fotolii rulante copil - 4 bucati;
Cadre de mers mobile – 3 bucăți;
Cârje de mers - 4 perechi.
Total valoare Donație 2.500 lei.
3. Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Pantelimon” București, Sectia Ortopedie Traumatologie.
Donație 21.02.2017:
- Fotolii rulante ( tip instituție ) – 2 bucăți.
Valoare Donație 1.200 lei.
4. Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni.
Donație 12.10.2017:
- Fotoliu rulant – 2 bucăți,
- Fotoliu rulant ( tip instituție ) - 2 bucăți,
- Cadre de mers – 5 bucăți,
- Toaletă specială – 3 bucăți.
Valoare Donație 4.550 lei.
5. Spitalul de Psihiatrie ”Sfânta Maria” Vedea.
Donație 11.10.2017:
- Fotoliu rulant – 1 bucată,
- Fotoliu rulant tip instituție – 1 bucată,
- Cadre de mers – 4 bucăți.
Valoare Donație 2.200 lei.
6. A.SC.H.F - Filiala Vâlcea.
Donație 27.01.2017:
- Fotoliu rulant – 1 bucată.
Valoare Donație 800 lei.
7. A.SC.H.F-Romania-Organizația Națională.
Donație 26.05.2017:
- Fotoliu rulant – 1 bucată,
- Cadre de mers mobile – 2 bucăți.

Valoare totala Donație 1.000 lei.
8. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni. Donație 08.06.2017:
- Fotolii rulante (tip instituție) - 2 bucăți
- Fotoliu rulant normal - 1 bucată,
- Cadre de mers mobile - 3 bucăți.
Total valoare Donație 3.100 lei.
9. Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Călinești.
Donație 08.06.2017:
- Fotolii rulante (tip instituție ) - 2 bucăți.
Valoare Donație 2000 lei.
8. Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie
de Tip Ambulatoriu Pitești.
Donație 08.06.2017:
- Fotoliu rulant - 1 bucată.
Valoare Donație 800 lei.
9. Complexul de Locuinte Protejate Buzoești.
Donație 25.01.2017:
- Fotoliu rulant tip instituție – 1 bucată,
- Cadru de mers mobil – 1 bucată,
- Cântar mecanic tip spital – 1 bucată,
Total valoare Donație 1.200 lei .
10. Direcția de Asistență Socială – Pitești.
Donație: 27.12.2017:
- Fotoliu rulant – 1 bucată,
- Cadru de mers mobil – 1 bucată,
- Cârje de mers cu susținere la antebraț – 1 pereche.
Total valoare Donație 1.000 lei .
11. Unitatea de Asistență Medico - Socială Domnești.
Donație: 16.11.2017:
- Fotoliu rulant – 1 bucată,
- Cadre de mers mobile – 5 bucați,
Total valoare Donație 1.300 lei.
Total general valoare Donatii dispozitive medicale către Unități Spitalicești și Instituții
specializate - Piești = 26.650 lei.
II. Componenta Reparații dispozitive medicale de deplasare
1. Spitalul Județean de Urgență Pitești.
Reparații:
-2 Fotolii rulante - reparate in 20.01.2017. Valoare reparație 200 lei.
-2 Mese brancard – reparate în 06.02.2017. Valoare reparație 50 lei
-1 Fotoliu rulan – reparat în 09.05.2017. Valoare reparație 100 lei.
-1 Fotoliu rulant – reparat în 11.05.2017. Valoare reparație 100 lei.
-1 Fotoliu rulant – reparat în 06.06.2017. Valoare reparație 50 lei.
-1 Fotoliu rulant – reparat în 27.07.2017. Valoare reparație 150 lei.
-1 Fotoliu rulant - reparat în 02.11.2017. Valoare reparație 50 lei .
Total general valoare Reparaţii dispozitive medicale - Spitalul Județean Argeș = 700 lei.
2. Spitalul de Pediatrie Pitești:
-1 Fotoliu rulant – reparat in 01.03.2017.Valoare reparație 100 lei.
3. C.S.C.H – Trivale :
- 1 Fotoliu rulant – reparat in 03.04.2017.Valoare reparație 50 lei.
4. Căminul pentru persoane Vârstnice Mozăceni:
- 1 Fotoliu rulant – reparat in 30.08.2017. Valoare reaparație 100 lei.
Total general valoare Reparații dispozitive medicale către Unități Spitalicești și Instituții

specializate - Piești = 950 lei.
Total general valoare Donatii si Reparatii dispozitive medicale = 27.600 lei.
Total general valoare Distribuții, Donații și Reparații dispozitive medicale necesare locomoției =
147.740 lei.
Dacă însumăm valoarea estimata a distributiilor (darea în folosinta gratuita) a reparaţiilor
şi a donaţiilor, rezultă suma de 147.740 lei. Produsele, piesele de schimb provin din Germania.
Menționam că în lunile martie, mai, septembrie și decembrie a.c am primit dispozitive medicale
second - hand donate de domnii Rainer Altman – medic german de origine română și Gotthilf Lorch
– persoana cu handicap grav, consilier local în orasul Tubingen – Germania.
Aceste dispozitive au fost donate, după caz, mediului spitalicesc şi acordate spre folosinţă gratuită
persoanelor aflate pe lista de aşteptare de la CAS Argeş și nu numai.
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Fotolii rulante, donate Spitalului de Pediatrie
Aşa cum v-am informat, la atelierul de reparaţii şi distribuţie de materiale ajutătoare pentru persoane cu dizabilităţi
al Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic-România (ASCHF-R), Filiala Argeş, a sosit un transport cu
diverse dispozitive necesare locomoţiei. Acestea au fost colectate prin grija unui vechi şi constant prieten al
ASCHF-R Argeş, Gotthilf Lorch, persoană cu handicap grav, consilier local în oraşul Tubingen, Germania.
Zilele trecute, ne-a declarat Lavinia Besnea, director executiv al ASCHF-R Argeş, o parte din aceste bunuri au fost
distribuite, cu titlu gratuit, Spitalului de Pediatrie Piteşti. Este vorba despre patru fotolii rulante pentru copii, un
fotoliu rulant pentru adulţi, fiindcă la Pediatrie sunt internaţi şi tineri până în 18 ani, trei perechi de cârje cu
susţinere la antebraţ, o pereche de cârje cu susţinere sub axilă (subsuoară) şi trei cadre de mers mobile. Din punct
de vedere valoric, la preţ de second hand dispozitivele s-ar ridica la suma de 2.500 lei. „Pentru noi nu valoarea
materială contează, ci valoarea sufletească şi bucuria că am putut fi de ajutor unei instituţii spitaliceşti unde sunt
trataţi copii. Acţiunea se înscrie în cadrul parteneriatului public-privat pe care asociaţia noastră îl are cu Consiliul
Judeţean, prin DGASPC Argeş, şi cu organizaţia naţională a ASCHF-R. De-a lungul anilor, aşa cum ziarul dv, care
este partenerul nostru media, a relatat în repetate rânduri, ASCHFD-R Argeş a primit diverse dispozitive medicale
de la fotolii rulante la paturi electrice cu telecomandă, saltele antiescare, cadre de mers fixe şi mobile, toalete la
patul bolnavului, cârje şi semicârje, dispozitive care să permită accesul la duş, verticalizatoare etc, colectate din
Germania de Gotthilf Lorch şi de dr Rainer Altmann, ambii fiind vechi parteneri şi colaboratori ai asociaţei noastre.
La rândul nostru am donat bunurile către unităţi spitaliceşti sau alte instituţii de asistenţă socială aflate în
subordinea/administrarea Consiliului Judeţean, căruia îi mulţumim încă o dată că ne este alături”, ne-a declarat
Lavinia Besnea.

4.

UNITATEAPROTEJATĂ “ÎMPREUNĂ” ACTIVITATEA ECONOMICĂ/ VÂNZĂRI ŞI INTERMEDIERI.
Începând cu luna iulie 2009, ne-am adresat cu propuneri de colaborare la peste 50 de agenţi
economici şi instituţii care aveau peste 50 de salariaţi.
Şi în 2017 am continuat să promovăm activităţile unităţii protejate, şi am încheiat contracte de
colaborare cu noi agenţi economici.
Colaboratorii noştri ne-au solicitat prin comenzi produse de birotică /papetărie şi protecţia muncii
şi ca urmare a prezenţei noastre pe site-ul SEAP pentru achiziţii publice.
Din pacate, ordonanta 60/august 2017, a diminuat la maxim activitatea unităţii protejate,
colaboratorii noştri renunţând rând pe rând la noi, din cauza pierderii facilităţii de achiziţie a produselor.
5. RELAŢII PUBLICE, DE COLABORARE, LOBBY ŞI ADVOCACY
Pe parcursul anului 2017, organizaţia a corespondat cu primăriile, instituţii autorităţile publice.
Am avut apariţii în presă– pe diferite teme.
Scopul activităţii:
-atragerea atenţiei asupra nerespectării drepturilor persoanelor cu handicap, incercarea de a rezolvara
probleme privind disponibilizarea persoanelor cu dizabilităţi.
Am dat comunicate de presă cu ocazia unor evenimente importante, s-au acordat interviuri în
saptămânalul „Argeşul”.
- schimburi de experinţă şi crearea de noi parteneriate în vederea dezvoltării organizaţionale.
- formare.
6. Activităţi statutare
Modul de lucru a respectat procedurile şi s-au luat hotărâri în interesul organizaţiei.
Obiective: Strângere de fonduri, A.G.A, întâlniri, schimburi de experienţă, redactarea scrisorilor
de sponsorizare şi a mapelor de prezentare, redactare de adrese către instituţiile statului în vederea
colaborării, reprezentarea în faţa autorităţilor, participarea la seminarii, cursuri de formare, conferinţe
de presă, mese rotunde.
Beneficiari: Membrii asociaţiei.
Participanţi: Consiliul Director.
Rezultate: Redactarea rapoartelor de activitate, a rapoartelor financiare, a bugetului pe 2017,
a graficului de activităţi cât şi a materialelor necesare A.G.A .
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