Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic – România FilialaBuzau

_

Cod Fiscal 8504909
Cont RO31BTRL01001205S29387XX
Banca Transilvania Buzau
Jud.Buzau

Str. Brosteni, BL. B7. AP. 1, Buzau
aschfrbz@yahoo.com
Tel/ 0763699316/0787565613

RAPORT DE ACTIVITATI
ASCHF-R
Filiala Buzau-2017
Asociatia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic Romania - Filiala Buzau este o
organizatie nonguvernamentala, care desfasoara programe cu si pentru copii/tinerii cu
handicap fizic si familiile acestora. In asociatie sunt inscrisi un numar de 213 membri. Scopul
acestei asociatii este de a imbunatatii conditiile de viata ale copiilor si familiilor acestora, de
socializare, comunicare, cat si petrecerea timpului liber.
Lunar si uneori chiar saptamanal, ASCHF-R Filiala Buzau a desfasurat activitati
necesare bunei derulari a programelor, implicand in toate activitatile desfasurate copii/tineri si
insotitorii lor.
Pe parcursul anului 2017, ASCHFR Filiala Buzau a desfasurat urmatoarele activitati:

SOCIALIZARE SI PETRECEREA TIMPULUI LIBER









Realizarea de felicitari si martisoare pentru luna Martie, in scopul de a fi
comercializate. Aceste produse au fost expuse si la Galleria Mall pentru a fi vandute.
Organizarea zilei de 8 Martie. Impreuna cu organizatia Nationala ASCHFR
Bucuresti am sarbatorit ,,Ziua femeii”, zi in care mamele au uitat grijile de acasa si sau distrat de minune.
Pregatirea pentru Sarbatorile Pascale, unde copiii au incondeiat oua rosii si au
confectionat felicitari, bratari si coliere.
In perioada 20-21 Mai am fost in excursie la Bran, in care am vizitat parcul de
distractie din Risnov, apoi Castelul Bran. Excursia s-a desfasurat pe parcursul a doua
zile. Cazarea a fost asigurata la o pensiune din Bran, unde seara copii/tineri au
petrecut, iar un sponsor generos din partea locului ne-a oferit un tort si sucuri pentru
copii.
„1 iunie Ziua Copilului” a fost sarbatorita prin organizarea unui parteneriat impreuna
cu Scoala Generala Nr.15 din Buzau. Proiectul s-a numit ,,Copil ca tine sunt si eu”,
in care elevii au organizat un spectacol de poezie, desene pe asfalt, au impartit baloane
si chiar s-au jucat impreuna in Parcul Crang. La terminarea activitatii, copiii asociatiei
au primit cate o sacosa cu dulciuri.
In perioada 16 - 17.06.2017 am organizat o alta excursie de doua zile in Ramnicu
Vilcea, Ocnele Mari, Curtea de Arges, Barajul de la Vidraru, cu cazare la Pensiunea
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Dracula. Avand in vedere ca noi, ca asociatie avem un numar mare de membri, nevoia
de socializare si petrecera timpului liber este necesara pentru toti care doresc sa
particpe in astfel de activitati.
Organizarea Taberei de la Maliuc in Delta Dunarii, in perioada 11-18 iulie la care
a participat un numar de 10 copii/tinerii cu insotitorii lor.
Sprijinirea membrilor nostri cu materiale de incontinenta urinara, diferite produse
primite din donatie si sprijinirea Centrului Respiro cu toate cele necesare unei bunei
functionari.
Tabara de la Cheia a avut loc in perioada lunii iulie 2017, unde s-au prezentat 5
copii/tineri si insotitori ai acestora.
Tabara de la mare a avut loc intre 25 august-1 septembrie 2017, participand 5
copii/tineri cu dizabilitati alaturi de insotitorii lor.
Organizarea Taberei de la Oglinzi, din Piatra Neamt, desfasurata in perioada 10 15 septembrie2017, participand un numar de 30 copii/tineri cu insotitorii lor. Aici
copiii au fost si au vizitat Cheile Bicazului si Lacul Rosu.
In perioada 21-28 octombrie, impreuna cu Centrul de Recuperare, Reabilitare si
Educatie Speciala al Primariei locale am semnat un contract de parteneriat pentru
derularea a doua proiecte de socializare si petrecerea timpului liber. Primul proiect a
avut ca obiectiv organizarea unei excursii in Croatia, cu cazare la Penisunea Roua din
Arad, la dus si intors. Pe langa vizitele deja programate, la Zagreb si castelele din
nordul Croatiei, plus evident destinatia noastra Marija Bistrica, putem sa adaugam si
vizita la Marea Adriatica. Ajunsi la Zagreb am avut o intalnire cu ambasadorul
Romaniei in Republica Croatia, Constantin-Mihail Grigorie. In cadrul intrevederii,
diplomatul a subliniat ,,importanta manifestarii,solidaritatii, dragostei si respectul fata
de persoanele cu dizabilitati”, dupa cum s-a aratat in comunicatul publicat pe pagina
de internet Ambasadei Romaniei la Zagreb.
Pregatirea pentru Sarbatorile de Craciun a constat in confectionarea de felicitari,
globulete, coronite, bratari si margele.
3 Decembrie ,,Ziua Internationala a Persoanelor cu Handicap” a fost sarbatorita la
sediul asociatiei cu copiii /tinerii din asociatie. Ca invitati au fost cei din mass-media
locala (presa, televiziunea), unde am filmat reportaje cu copiii si cu produsele
confectionate de ei.
In 20.12.2017 am participat cu un numar de 25 copii si insotitorii acestora la un
spectacol de sarbatori oferit de ASCHFR Nationala Bucuresti la Palatul Copiilor.
Deplasarea s-a facut cu autocarul, iar la sfarsitul programului artistic copiii au primit
pachete cu dulciuri si au facut poze cu Mos Craciun.
In data de 14.12.2017 ora 11.00, la Teatrul George Ciprian s-a desfasurat serbarea
Pomului de Craciun. Acest eveniment a fost marcat prin oferirea de pachete, fara a
avea un spectacol din motive obiective. Cu totii stim ca au fost stabilite zile de doliu
national exact in aceeasi perioada, in omagiul Majestatii Sale Regele Mihai. Ca in
fiecare an ASCHF-R Nationala a sprijinit asociatia noastra cu suma necesara pentru
pachetele de la Craciun, suma alocata a fost de 125 lei pentru fiecare copil.
IMAGINE SI PROMOVAREA ASOCIATIEI







In anul 2017 am schimbat sediul asociatiei, intr-un loc mai vizibil, am decorat
geamurile si usile cu postere dedicate persoanelor cu dizabilitati.
Am realiza un nou roll-up si un alt banner cu noua adresa.
In acest an, impreuna cu inca patru organizatii din orasul nostru am format o noua
organizatie numita ,,Platforma de Informare Contra Discriminarii”.
Pregatirea mapei de prezentare si campania de strangere de fonduri de 2%.
Am distribuit buletinul informativ membrilor nostri prin care au fost informati despre
unele modificari legislative si facilitati de care au dreptul.
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Colaborarea cu un psiholog pentru a rezolva necesitatile membrilor din asociatie.
Promovarea prin mass-media locala si retelele de socializare;

ADVOCACY SI LOBBY



S-a tinut permanent legatura cu membrii asociatiei cu privire la plata salariilor
asistentilor personali si a Legii 272/2004, Hotararea 904/2014 privind suma
alocata cazarmamentului si hranei in unitatile scolare.
S-a tinut legatura cu reprezentantii autoritatilor locale si mass media.

PARTENERIATE





Parteneriat cu Fundatia SERA Bucuresti in sustinerea unui angajat;
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau
Parteneriat cu Centrul Respiro pentru asigurarea materialelor educative si dotarea cu
cele necesare.
Parteneriat intr-un Proiect National ,,PETALE-N VANT”, organizat de Colegiul
Tehnic ,,Alexandru Papaiu Ilarian” Buzau. Elevii, cordonati de cadre didactice,
realizeaza produse hadmade care, prin intermediul unor targuri, isi gasesc valoarea
materiala pentru a oferi, in final, ajutor altor copii, cu dizabilitati.

PROIECTE SI ACTIVITATI






Organizarea taberelor de vara si a excursiilor;
18-19 octombrie intalnire cu Fundatia engleza, unde am participat impreuna cu
membrii asociatiei, utilizatori de fotolii rulante, la distribuirea de fotolii si repararea
celor din dotare. Aceasta fundatie plateste cotizatia membrilor nostri care sunt in
fotolii rulante.
Depunerea de noi proiecte la Consiliul Judetean si Primaria Buzau.
Participare la cursurile de dezvoltare oganizationala si planificare strategica in luna
octombrie, organizate de ASCHF-R Nationala Bucuresti.

DEZVOLTAREA ORGANIZATIEI




In anul 2017 s-a pus accent deosebit pe dezvoltarea organizatiei, atat membri ai
Consiliului Director, cat si membrii asociatiei au contribuit la marirea numarului de
membri inscrisi.
Mobilizare pentru campania de 2% si sponsorizari.
Conform Registrului de procese verbale, membrii Consiliului Director s-au reunit in
cursul anului in 8 sedinte si au luat un numar de 20 de hotarari care au fost puse in
aplicare.

ASCHF-R Filiala Buzau
Presedinte,
Filofteia Neagu
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