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RAPORT ACTIVITATE  2012 

 
Pe parcursul anului 2012, in cadrul ASCHF-R s-au desfasurat activitati cu rezultate pe mai multe planuri, adresate 

direct beneficiarilor , sau activitati de lobby si advocacy, in interesul acestora.  Activitatile s-au desfasurat cu si pentru 

beneficiarii nostrii in cadrul Centrului de zi” ALEXANDRU”. 

1. Servicii de recuperare in cadrul salii „Alexandru” : Kinetoterapie –zilnic  de la 10.30 la 17.30 cu profesor 

Raluca Alexandru( au beneficiat de recuperare 50 de copii) si in fiecare joi Logopedie cu profesor Georgeta 

Dikemann(au beneficiat 40 de copii).  

2. In cadrul Atelierului Protejat „Sansa la viata independenta” s-au confectionat produse de artizanat, martisoare, 

felicitari, fete de perna, fete de masa, papusi,etc. O parte din aceste produse au fost oferite sponsorilor si o mica parte 

valorificata prin voluntari.  

In luna septembrie asociatia noastra a participat cu un stand cu produse executate in cadrul atelirului la 

festivalul Sinaia Forever.    

3. Desfasurarea activitatilor de consiliere din cadrul  „Biroului de Asistenta si consiliere persoane cu handicap’’, 

serviciu acreditat. Au fost  oferite servicii de consilire psihologica unui numar de 20 persoane , deasemeni s-au oferit 

informatii legislative,medicale,despre produsele ortopedice si modul de procurare a lor, tuturor membrilor care 
le-au solicitat. S-a depus dosarul de reacreditare a asociatiei ca furnizor de servicii sociale.In luna decembrie asociatia 

a primit reacreditarea. Se ocupa de aceste activitati psihologul Georgeta Dikemann si medicul neurolog Anca 

Stanescu.  

4. Proiectul “Desenam Pentru suflet” 
Anul 2012 a insemnat pentru ASCHFR-Filiala Prahova castigarea proiectului “Desenam pentru 

suflet”,proiect finantat de Fundatia pentru Comunitate , prin “Programul MOL Pentru Sanatatea Copiilor” Proiectul a 

demarat incepand cu ianuarie 2012 . 

5. Clubul Tinerilor –      S-a desfasurat pe 3 Decembrie , cu ocazia Zilei Internationale a Persoanei cu Handicap, 

impreuna cu tineri de la Colegiul IL Caragiale si a avut ca tema „ Cine suntem i ce vrem sa fim”. Au participat 27 de 

tineri. 

6. Activitati cu familia si copilul  Acest proiect are o importanta deosebita în cadrul vieţii de asociatie, având cea 

mai mare pondere în rândul membrilor asociaţiei, prin activităţile desfăşurate. 

Parteneri: Sponsori locali şi prin intermediul A.S.C.H.F-R . 

Activităţi şi întâlniri organizate: 

- “Vine Iepurasul”- un grup de membri, beneficiari ai programului de recuperare au desenat iepurasi si au incondeiat 

oua, cu ocazia Sfintelor sarbatori de Paste. 

- Sărbătorirea zilei de 1 Iunie a avut loc  în in curtea gradinitei Esperia, unde s-a desfasurat un concurs de desene pe 

asfalt cu tema”Desenam pentru suflet” au participat peste 100 de copiii / tineri şi familiile acestora, care au primit 

daruri . 

- Excursii :  

La Hipodromul din Ploiesti unde au participat 65 de beneficiari. Cei mai curajosi au facut si echitatie pe ponei. 

La Predeal unde au participat 120 de beneficiari. 

La Gradina zoologica de la Bucuresti unde au participat 60 de beneficiari. 

- Tabere: 

Tabara la Cheia organizata de ASCHF-Romania . Au participat 7 familii. 

Tabara la Mamaia organizata de ASCHF-Romania. Au participat 5 familii. 

- “Iata, vine Mos Craciun”Copii asociatiei l-au intampinat pe Mos Craciun printr-un minunat spectacol desfasurat in 

sala Europa a Consiliului Judetean Prahova. 
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Facilitati de protezare In decursul anului 2012 s-au  acordat membrilor: mijloace de protezare si (fotolii rulante, 

cadre de mers si carje), imbracaminte,jucarii, calculatoare. 

            Sa asigurat la cerere şi repararea mijloacelor de protezare prin atelierul service aflat la Pitesti. 

7. Imagine ,Parteneriate, Advocacy In anul 2012  ASCHFR-Filiala Prahova a incheiat 6 protocoale cu:  

1.Fundatia Motivation in vederea desfasurarii de actiuni comune pentru cresterea abilitatilor de viata 

independenta pentru persoanele cu dizabilitati. 

2.Directia Generala de Asistenta sociala si protectie a copilului Prahova 

Ca partener in proiectul “Sansa la viata independenta” 

 3.Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova implemetarea de actiuni comune care vizeaza educatia 

membrilor nostri. 

              4.Asociatia Handicapatilor Prahova Romania 

 5.Colegiul National I.L.Caragiale si Parohia Sf.Arh.Stefan in proiectul “Invatam impreuna”  

 6. Scoala Gimnaziala Speciala ni.1 Ploiesti,Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii “Victor Slavescu” 

in proiectul “Sa fim egali” 

Ca imagine anul 2012 a fost pentru aociatia noastra un an cu multe  reusite. 

1. S-a reeditat buletinul informativ pe 2012,s-au editat pliante si afisul proiectului Desenam pentru suflet. 

2. ASCHFR-Filiala Prahova a participat si castigat primul loc la Gala Voluntariatului 2012 Prahova prin 

Doamna Georgeta Lorent. 

3. Actualizarea site-ului asociatiei  : www.aschfrph.ro 

Exercitându-ne şi rol de factor de presiune în vederea respectării legislaţiei, amendării acesteia, pe parcursul anului 

2011 au fost depuse şi susţinute amendamente la proiectul actualei Legi 448/2006 si Legii Asistentei sociale la : Senat, 

Camera Deputaţilor şi parlamentarilor de Prahova. 

S-a sustinut prin scrisori nemultumirile membrilor legate de neplata drepturilor salariale ale asistentilor 

personali. S-au facut scrisori catre Primarii, CjPrahova, DGAPS Prahova si Prefecturii Prahova, ITM. 80% din 

demersurile facute s-au rezolvat favorabil. 
Deasemeni s-a participat emisiuni TV local in care s-a dezbatut problema platii salariilor asistentilor personali  

la televiziunea locala. 

S-au facut propuneri de amendamente la legile  Asistentei Sociale, Sanatatii, Legea privind subvenţionarea 

din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege”                      

8. Activitati organizationale  In  anul 2012 s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea  organizatiei. Atat membrii 

asociatiei cat si personalul angajat au participat la ce formare in domeniul dezvoltarii si conducerii unei organizatii, si 

de formare profesionala. 

Conform Registrului de Procese Verbale, Consiliul Director al ASCHF-R s-a reunite in cursul anului 2012 in 8 sedinte 

si a luat un numar de 30 de hotarari. Echipa Executiva a actionat pentru aducerea la indeplinire a acestor hotarari si a 

intocmit raporte referitor la realizarea sarcinilor stabilite de CD. 

       Activitatea Ccnsiliului Director si a executivului s-a desfasurat in conformitate cu  manualul de proceduri 

interne,precum si dupa: regulamentul de organizare si functionare si codul de etica. 

       S-a organizat Adunarea Generala Anuala pe 2012, in cadrul careia s-au luat 9 hotarari.. 

In luna februarie 2012 Asociatia a particapat la al 5-lea Forum Judetean al ONG-urilor. 

Participarea la actiuni comune cu alte ONG-uri  locale ( Noi si Ceilalti, Centrul de resurse Apolo, Fundatia Estuar, 

Fundatia Motivation ,etc) 

In 2012 am primit vizita organizatiei  MARIEN STIFT din Germania 

 

 

 

Presedinte 
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