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RAPORT DE ACTIVITATE
privind activitățile desfășurate pe parcursul anului 2018 și supus aprobării
Adunării Generale a ASCHF-R Filiala Argeș din data de 30 martie 2019

Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România Filiala Argeş înfiinţată în anul
1991, cu personalitate juridică, are în componenţa sa, 176 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.
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;
- 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 8 Martie, 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 2018:
Planul de activităţi propus de ASCHF-R - Filiala Argeș pentru anul 2018 a avut la baza prevederile
statutare şi analiza nevoilor copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi aflaţi în îngrijirea familiilor, precum şi a
membrilor acestor familii. Activitățile propuse s-au încadrat în direcțiile strategice stabilite la nivel
național prin Strategia ASCHF-R pentru perioada 2016 – 2020 “Lumea mea e lumea noastră!”
1.

Direcția strategică 1: Consolidarea informațiilor despre nevoile specifice ale copiilor și tinerilor
cu dizabilități fizice și/sau asociate și a familiilor lor, reprezentare și advocacy
Activitati de lobby:
Am preluat din problemele ridicate sau identificate de membri și am încercat să le reprezentăm
interesele în fața autorităților locale. Pentru anumite situații, am colaborat și am solicitat sprijinul
organizației naționale.
Cu fiecare întâlnire și întrunire, fie la AGA, activitățile mari de grup, serbări cu diferite ocazii,
excursii și tabere, am informat și am consiliat părinții asupra drepturilor de care beneficiază, a
modurilor de obținere, documentelor necesare și altele. Asistenților personali ai persoanelor cu
dizabilități, le-am vorbit despre cuantumul salarial, despre drepturile privind concediul de odihnă,

voucherele de vacanță, decontările privind materialele ajutătoare (proteze, orteze, cadre de mers,
cărucioare, cîrje, etc.).
Am ținut legătura cu primăriile din județul Argeș, am discutat cu reprezentanți ai serviciilor de
asistență socială despre drepturile persoanelor cu dizabilități, obținerea lor, termenele stabilite
pentru reglarea situațiilor apărute .
Acțiunile de advocacy le-am mai putea enumera prin situațiile individuale identificate prin
anchetele sociale, în mod deosebit pentru diferite situații: acordarea la timp și integral a
salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, reducerea termenelor de
obținere a aprobărilor pentru dispozitive medicale, realizarea accesibilități, lipsa centrelor de
zi pentru tinerii cu dizabilități , lipsa centrelor respiro.
Direcția strategică 2: Sprijin pentru integrare și incluziune socială a copiilor și tinerilor
cu dizabilități fizice și/sau asociate
2.

Activitati de promovare a imaginii și proiectelor ASCHF-R filiala Argeș:

În sectorul nostru, al ONG-urilor, promovarea imagii membrilor organizației necesită o mare
importanță. Cu fiecare activitate desfășurată, profităm de toate canalele media prin care, ne putem
promova activitatea.
Pe parcursul anului 2018, am colaborat cu ziarul local ARGESUL, unde am transmis câteva
comunicate de presă și informații care au relatat din activitățile desfășurate de organizația noastră și
de către membrii noștri.

O altă metodă prin care promovăm activitatea organizației, este cea prin care punem informații și
imagini pe paginile de facebook și blog, metodă prin care promovăm toate activitățile copiilor și tinerilor
noștri, la un număr foarte mare de persoane. De asemenea, după fiecare activitate, sponsorii și
colaboratorii noștri sunt informați despre activitățile desfășurate prin rapoarte periodice.
Avem o bună colaborare cu diverse instituții, Universitatea din Pitesti prin factultatea de Asistență
Socială și facultatea de Kinetoterapie, Gradinita cu program pentru copii cu dizabilitati Sfanta Elena, de
unde, anual ne vin voluntari. Voluntarii sunt incluși în activitățile organizației, metodă prin care cunosc
membrii noștri, activitățile desfășurate cu ei, planul activităților, participă împreună cu personalul
angajat, părinți și alți voluntari la dezvoltarea și desfășurarea programelor ASCHF-R filialei Argeș.
3.

Activitati de asistenta sociala
Pe parcursul anului 2018, familiile din cadrul organizației s-au confruntat cu diverse situații foarte grele.
pierderea unuia din părinți sau a copilor și tinerilor. La aceste situații, organizația noastră s-a implicat, fiind
alături de familie, cu sprijin financiar și fizic, acolo unde a fost nevoie.
Tot în anul 2018, cu sprijinul anumitor oameni, a unor agenți economici, spronsorilor, organizației
naționale, am ajutat familiile cu alimente, haine, și alte diverse obiecte de care au avut nevoie.
4.

Proiecte sociale

1.Centrul de Socializare Nova – Serviciu social acreditat din 2006 – reacreditat în 2012,
licenţiat în 2015
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 în Centrul de Socializare, activităţile s-au desfăşurat având ca parteneri
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 2018, 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 12 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 de 1 şi 8 martie cu felicitări şi tablouri decorative.
S-au desfăşurat activităţi specifice perioadei de Paşti, s-au organizat excursii în aer liber, în
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 2018, in centrul de socializare nova, educatoarea a pregatit
în fiecare zi, pentru tineri, lectii distractive. ”gaseste ariciul” moment in care copiii au lipit frunze de
toamna frumos colorate peste un arici din hartie, altă lectie a fost despre simturile gust, miros si pipait,
copiii distrandu-se copios, legati la ochi, incercand sa recunoasca fructele si legumele, dupa forma, gust
si miros.

Clasa de lucru, a fost imbracata in haine frumoase de toamna si iarna prin bricolaj de maini.
Tinerii au invatat sa combine culorile, sa pună ata pe cuie, să picteze, modeleze și să facă o multime de
colaje.
De fiecare data cand un beneficiar al centrului de socializare NOVA isi sarbatoreste ziua de
nastere, este pentru toți prilej de mare bucurie. Tinerii care frecventeaza centrul de socializare NOVA se
simt bine, canta si se delecteaza cu melodii cantate la televizor.

Prin bunavointa mosului, tinerii din centrul de socializare NOVA, au fost vizitati, de spridusii
sai. Bucuria de pe fetele tuturor, nu poate fi exprimata in cuvinte. De fiecare data cand le vedem
“fericirea” ne umplem de emotie. Bucuria tinerilor nostrii este la fel de mare ca a tuturor copiilor de pe
acest pamant. Ei nu sunt tineri cu dizabilitati, sunt tineri care nu au uitat sa fie copii!

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 2018
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 9 martie 2018. 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.
Au participat peste 70 de membre ale organizatiei la această activitate.

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 ţinut calea doamnelor şi domnişoarelor aflate în
trecere, cărora le-au oferit din inimă flori, felicitări şi produse realizate împreună cu educatoarea
Centrului 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 Ion Tolos vicepreşedinte ASCHF-R Argeş și Lavinia Besnea, director
executiv, personal din cadrul asociaţiei.

1 IUNIE 2018 – Ziua Internaţională a Copilului .
Ziua de 2 Iunie a fost marcată printr-o manifestare specifică, în parcul Ştrand din Piteşti în data de
2 iunie 2018. 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 să se joace, să radă din te miri ce, să spună poezii, sa cante și să
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. Elena - Pitești, 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 2018 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 2018, 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.

In luna august 2018 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.

În data de 28 iulie, am organizat o excursie la munte pe ruta Pitești-Târgoviște- Sinaia-BușteniCampulung. În Târgoviște au vizitat gradina zoologica, au luat prânzul cu toții la o terasă deschisă în
apropierea parcului Turnu Chindiei. Apoi au mers în Bușteni la Castelul Cantacuzino, loc în care cu toții sau simțit minunat, mojoritatea au fost pentru prima data în aceste locuri, au trait clipe de liniște și de
relaxare alături de prietenii lor. Este activitatea cea mai dorită de către membrii noștrii, copii și părinți
laolaltă.

LA PICNIC – la sfârșitul lunii august am organizat un picnic, într-un spațiu special amenajat, la marginea
orașului Mioveni, alături de membrii ai organizației și prietenul nostru Gotthilf Lorch din Germania.
Gotthilf are dizabilități fizice grave, dar cu toate acestea el conduce un microbuz. Copiii și tinerii care au
participat la picnic, au socializat stând de vorbă cu Gotthilf, au aflat despre sistemul de protecție a
persoanelor cu dizabilități din Germania, au făcut gratar alături de părinții lor și mișcare în aer liber
(fiecare după posiblități, cu caruciorul, cârje sau cadre de mers). A fost o zi minunată pentru toți
participanții, chiar ne-au rugat să mai repetăm astfel de întâlniri.

Acţiunea sportivă „O şansă pentru fiecare” a fost organizată de Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi.
Alături de beneficiarii noştrii, au participat şi alţi membrii ai organizaţiilor din judeţul Argeş, Handrom şi
Asociaţia Handicapaţilor Neuromotori Argeş.
Tinerii au socializat, au învăţat unii de la ceilalţi să folosească aparatele de gimnastică,
amplasate în parcul din pădurea Trivale.
Toţi cei prezenţi au primit o masă caldă şi fructe, cadouri constand în tricouri, diplome şi trofee
pe echipe.

3 Decembrie 2018 -Act simbiotic emoţional şi social, împletit în bucuria unui eveniment prilejuit de ziua
internaţională a persoanelor cu dizabilităţi. De ziua lor, s-au întâlnit, oameni mari şi mici, cu nevoi
speciale, membri ai organizaţiilor, precum Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor, Asociaţia Surzilor,
Asociaţia Nevăzătorilor şi Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic filiala Arges, cu nevoile lor
emotionale, au intrat în relaţii interpersonale identificate conştient sau inconştient. Cu o mare nevoie de
refugiu, si de prietenie, intalnirea si-a droit marcearea zile de 3 decembrie printr-un spectacol daruit de
tinerii din cadrul acestor organizatii. Initiativa momentului a fost a celor de la Asociaţia Handicapaţilor
Neuromotor Arges, organizatie care ne-a invitat sa luam parte la acest moment minunat.

„

ATELIERUL PENTRU REPARAŢII ŞI DISTRIBUŢII GRATUITE DE DISPOZITIVE
MEDICALE NECESARE LOCOMOŢIEI ” -Ianuarie – Decembrie 2018
În anul 2018, 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:
- 179 persoane fizice, 109 din mediul urban (Pitesti, Curtea de Argeș, Mioveni, Topoloveni, Costești,
București, Slobozia - Jud. Ilfov, Zarnesti – Jud. Brasov) şi 70 din mediul rural (Albota, Băiculești,
Bălilești, Bascov, Bradu, Budeasa, Buzoești, Bogati, Călinești, Căteasca, Cocu, Cosesti, Draganu,
Davidesti, Darmanesti, Leordeni, Lunca Corbului, Mărăcineni, Merișani, Micești, Mihăești, Moșoaia,
Nucșoara, Poiana Lacului, Priboieni, Rociu, Titesti, Ungheni, Vedea, Sarbii – Magura, Jud. Olt);
- Spitatul Judeţean de Urgenţă Piteşti, Secțiile Chirurgie Vasculară, Oncologie si Medicala 2; Spitalul de
Pneumoftiziologie – Leordeni, am avut dorinţa de a dona fotolii cu rotile, cadre de mers și alte
dispozitive medicale necesare locomoției;
- 6 instituţii, respectiv: C.S.C.H–Trivale, Centrul ”Sfântul Andrei” Pitești, Complexul de Locuințe
Protejate
Buzoești,
Centrul
de
Recuperare
și
Reabilitare
Neuropsihiatrică
Călinești,
C.S.C.C.D - Câmpulung, U.A.M.S - Domnesti, Centrul de Zi ”Marina” Curtea de Arges , Asociația ”Doctor
Georgescu” - Bascov, A.S.C.H.F-R-Organizatia Nationala Bucuresti.

De menţionat că din totalul de 179 persoane fizice din mediul urban, 106 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
Distribuții gratuite
dispozitive medicale

Reparații gratuite
dispozitive medicale

Produse
Bucăţi /
Perechi

Fotolii rulante
second hand
Fotoliu rulant electric
Cadre de mers mobile
Cadru de mers fix
Cârje de mers
- diverse modele
Scaun fix de toaleta
Scaun mobil de toaletă
Toaleta speciala mobilă
Baston reglabil
Scuter electric
Toaletă fixă
Bicicletă ergonomică
Tricicletă specială
Mototricicletă
Spalier

Valoare
second
hand

Total
- lei -

Bucăți

Valoare
medie
- lei -

84 bucati

800 lei

67.200 lei

35 bucăți

82 lei

2.978 lei

1 bucata

3.000
lei
100 lei
100 lei
100 lei

3.000 lei

-

-

-

2.700 lei
300 lei
2.400 lei

1 bucata
1 bucata

10 lei
20 lei

10 lei
20 lei

100 lei
150 lei
150 lei
20 lei
1.500 lei
150 lei
300 lei
300 lei
100 lei

300 lei
300 lei
1.200 lei
20 lei
1.500 lei
300 lei
300 lei
300 lei
100 lei

1 bucată
2 bucati
1 bucată
-

100 lei
100 lei
100 lei
-

100 lei
100 lei
100 lei
-

27 bucati
3 bucati
24 perechi
3 bucati
2 bucăți
8 bucati
1 bucata
1 bucata
2 bucati
1 bucată
1 bucată
1 bucată

Total
- lei -

Pernă antiescară
Pat electric
Bare paralele
Total general

1 bucată
2 bucati
2 bucăți
Distribuții
140 bucăți
dispozitive
medicale;
24 perechi
Cârje
diverse
modele.

20 lei
20 lei
1.500 lei 3.000 lei
150 lei
300 lei
Distribuții
Evaluare
Total
general
83.240 lei

Reparații
Dispozitive
medicale
41 bucăți

-

Reparații
Evaluare
Total
general
3.308 lei

B. Componenta Donații și Reparații către Unități Spitalicești și Instituții Specializate - Pitești
I. Componenta Donații dispozitive medicale de deplasare
1). Spitalul Judeţean de Urgenţă – Pitești
Spitalul Judeţean de Urgenţă Pitești - Secția Chirurgie Vasculară – Donatie 30.01.2018
- Pat spital cu acționare electrică – 5 bucăți;
- Fotoliu rulant pliabil – 1 bucată;
- Fotoliu rulant tip instituție – 1 bucată.
Valoare donație = 9.300 lei.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Pitești – Secția Oncologie – Donatie 20.03.2018
- Fotoliu rulant tip instituție – 1 bucată.
Valoare donație = 1.000 lei.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Pitești – Secția Medicala 2 – Donatie 23.07.2018
- Fotoliu rulant tip institutie – 1 bucata.
Valoare donatie 1.000 lei.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Pitești – Secția Medicala 2 – Donatie 17.09.2018
- Pat electric – 2 bucati.
Valoare donatie 3.000 lei.
2). C.S.C.H – Trivale - Donatie 19.01.2018
- Pat mecanic tip spital – 1 bucată.
Valoare donație = 1.000 lei.
C.S.C.H – Trivale - Donație 06.02.2018:
- Pat electric spital – 1 bucată,
- Scaun de toaletă mobil – 2 bucăți.
Valoare donație = 1.200 lei.
C.S.C.H – Trivale - Donație 13.03.2018:
- Fotoliu rulant tip instituție – 1 bucată.
Valoare donație = 1.000 lei.
3). Centrul ”Sfântul Andrei” Pitești – Donatie 01.02.2018
- Cadru de mers mobil – 2 bucăți.
Valoare donație = 200 lei.
4). Complexul de Locuințe Protejate Buzoești - Donatie 05.02.2018
- Cadru de mers mobil – 2 bucăți,
- Scaun de toaletă – 2 bucăți,
Valoare donație = 400 lei.
5). Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilități Câmpulung
Donație 01.02.2018:
- Fotoliu rulant tip instituție – 6 bucați,
- Scaun de toaletă – 4 bucăți,
- Cadru de mers mobil – 3 bucăți.

Valoare donație = 6.700 lei.
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilități Câmpulung
Donație 29.10.2018:
- Fotoliu rulant tip instituție – 4 bucați,
- Pat spital electric – 2 bucăți,
Valoare donație = 7.000 lei.
6). Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călinești - Donație 26.06.2018:
- Pat electric spital – 1 bucată,
- Fotoliu rulant tip instituție – 1 bucată,
- Fotoliu rulant normal – 1 bucată.
Valoare donație = 3.300 lei.
7). Spitalul de Pneumoftiziologie – Leordeni – Donatie 01.10.2018:
- Pat electric spital – 3 bucăti,
- Cadru de mers – 4 bucati.
Valoare donatie = 4.900 lei.
8). A.S.C.H.F-R-Organizația Națională - Donație 08.02.2018:
- Fotoliu rulant – 1 bucată,
- Cadru de mers mobil – 1 bucată,
- Scaun de toaletă – 1 bucată,
- Cârje de mers cu susținere la antebraț – 1 pereche.
Valoare donație = 1.100 lei.
A.S.C.H.F-R-Organizația Națională - Donație 01.04.2018:
-Fotoliu rulant - 2 bucați,
-Cadru de mers – 2 bucăți,
-Cârje de mers cu susținere la antebraț – 2 perechi,
-Scaun de toaletă mobil – 2 bucăți.
Valoare donație = 2.300 lei.
A.S.C.H.F-R-Organizația Națională - Donație 25.05.2018:
- Fotoliu rulant sport – 1 bucată,
- Fotoliu rulant normal – 1 bucată,
- Cadru de mers mobil – 4 bucăți,
- Toaletă specială mobilă – 1 bucată.
Valoare donație = 2.150 lei.
A.S.C.H.F-R-Organizația Națională - Donatie 05.07.2018:
- Cadru de mers mobil – 1 bucata
- Carje de mers – 2 perechi
- Toaleta mobila – 1 bucata.
Valoare donatie = 650 lei
A.S.C.H.F-R-Organizația Națională - Donatie 18.07.2018:
- Fotoliu rulant – 1 bucata
- Cadru de mers mobil – 1 bucata
- Carje de mers - 1 bucata
Valoare donatie 1.000 lei.
9). A.S.C.H.F-R-Filiala Vâlcea - Donatie 29.04.2018:
- Fotoliu rulant – 1 bucată.
Valoare donație = 800 lei.
10). U.A.M.S – Domnesti
Donatie 02.08.2018:
- Fotoliu rulant – 1 bucata
- Cadru de mers – 10 bucati
Valoare donatie = 1.800 lei.
Total general valoare Donații dispozitive medicale = 49.800 lei.
II. Componenta Reparații dispozitive medicale de deplasare.

1. Spitalul Județean de Urgență Pitesti.
Reparație 03.05.2018 :
- Pat spital electric – 1 bucată.
Valoare reparație = 100 lei.
Reparatii 04.07.2018:
- Fotolii rulante - 2 bucati.
Valoare reparatie = 200 lei.
Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti – Sectia Obstretica Ginecologie.
Reparatie: 08.08.2018:
- Fotoliu rulant - 1 bucata.
Valoare reparatie = 60 lei.
2. C.S.C.H -Trivale.
Reparație 07.02.2018:
- Fotoliu rulant – 1 bucată
Valoare reparație = 100 lei.
Reparație 08.05.2018:
- Fotoliu rulant – 1 bucată.
Valoare reparație = 100 lei.
Reparatie 24.07.2018:
- Fotoliu rulant – 1 bucata.
Valoare reparatie = 100 lei.
Reparatie 06.09.2018:
- Fotoliu rulant = 1 bucata.
Valoare reparatie = 30 lei.
Reparatie 07.09.2018:
- Fotoliu rulant = 1 bucata.
Valoare repatatie = 100 lei.
3. A.S.C.H.F-R-Organizația Națională
Reparație 16.02.2018:
- Fotoliu rulant - 1 bucată.
Valoare reparație = 200 lei.
4. Centrul de Zi Marina – Curtea de Arges
Reparatie 25.07.2018:
- Fotoliu rulant – 1 bucata
Valoare reparatie = 30 lei.
Total general valoare Reparații dispozitive medicale către Unități Spitalicești și Instituții
specializate Pitești = 1.020 lei.
Total general valoare Donatii si Reparatii dispozitive medicale = 50.820 lei.
Total general valoare Distribuții, Donații și Reparații dispozitive medicale necesare locomotiei
= 137.368 lei.
Dacă însumăm valoarea estimata a distribuțiilor (darea în folosinta gratuită) a reparaţiilor şi a
donaţiilor, rezultă suma de 137.368 lei.
Produsele, piesele de schimb provin din Germania.
Menționam că în lunile Ianuarie, Iunie, August și Septembrie a.c, am organizat transporturi de produse
medicale second - hand donate de diverse instituții din Germania, de colectarea produselor ocupându-se
un bun și vechi prieten al organizației, domnul Rainer Altman – medic german de origine română, iar
de achitarea transporturilor s-a ocupat organizația noastră, costul unui transport ridicându-se la valoarea
de peste 4.400,00 lei . 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.

Continuăm să derulăm activitățile zilnice în cadrul organizației, să încercăm să aducem un zâmbet pe
chipurile copiilor, tinerilor cu dizabilități și tuturor celor care apelează la noi.
Programele centrului de socializare NOVA cu educație specială, socializare, kinetoterapie, consiliere
legislativă, se derulează într-un apartament cu trei camere la parterul unui bloc, în cartierul Găvana III
din Pitești, apartament – propritate a organizației, achiziționat în 1997, cu sprijinul de atunci, MC
Donalds, Salvați Copiii din Suedia și RBU Danemarka. Azi ne dorim să dezvoltăm programe pentru
acești tineri, într-un centru mai mare, o casă luminoasă, cu spații mai largi pentru sala de kinetoterapie
și educație, pentru o terapie mai bună. Cu o curte în care să amenajăm un spațiu de joacă și terapie în
același timp.
Atelierul de reparații și distribuții își desfășoară activitatea într-un spațiu special construit și amenajat
cu sprijinul Consiliului Județean Argeș. În cadrul atelierului, lucrează doi tineri cu dizabilități, tineri
care repară și distribuie cărucioare, cadre de mers, cârje, paturi electrice, tot ceea ce au nevoie cetățenii
care apeleaza la organizația noastră. În fiecare an, încheiem un acord de parteneriat între organizația
noastră – atelierul de reparații și DGASPC ARGES – CONSILIUL JUDETEAN pentru susținerea
activității atelierului. Speram ca și pe viitor, acest atelier să fie susținut de Consiliul Județean, să fie
semnat acordul de colaborare – lucru foarte important pentru noi.
Ne dorim să mai dezvoltăm o activitate (economie socială) în care să lucreze tineri cu dizabilități, iar
profitul obținut să susțină activitățile organizației, programe de recuperare și integrare pentru copiii și
tinerii cu dizabilități din județul Argeș, centru de tip respiro, servicii la domiciliu, kinetoterapie,
excursii și programe de recreere, ateliere protejate.
Cele mai apreciate și mai dorite activități realizate de organizație pentru copii și tinerii noștrii sunt cele
de socializare, taberele și excursiile. Este momentul în care se simt cu toții ca într-o mare familie. Aici
își găsesc frații de suferință, atât părinții cât și copiii, aici simt că nu sunt singurii care au probleme și
discută cu toții despre metode de lucru, terapii, operații medici, centre de recuperare, aici mulți din ei se
descoperă pe sine, fiind impresionați de ce pot realiza ceilalți. Tot aici fac activități de grup și terapii
ocupaționale.
5.

Activitati statutare:
În anul 2018, am organizat Adunarea Generala a Asociatilor (AGA) in data de 31 martie, la Bibioteca
Judeteana din Pitesti. Sedinta a avut ca ordine de zi: Discutarea și aprobarea Raportului de activitate

al Consiliului Director pe anul 2017; Aprobarea raportului execuţiei bugetare de venituri și cheltuieli și a
bilanțului contabil pe anul – 2017; Discutarea și aprobarea raportului Cenzorului pentru certificarea
Bilanţului Contabil – 2017; Desărcinarea membrilor Consiliului Director de responsabilitățile financiare
asumate pe perioada anului 2017; Stabilirea planului de activități și a bugetului previzional pe anul 2018;
Aprobarea împuterniciților pentru AGA-ASCHF-România – 2 din oficiu + 3 membri conform statutului;
Diverse: - propuneri venite din partea membrilor, informare desfășurare tabere la mare și munte, în anul
2018, - discuţii diverse ( aspecte legislative; demersuri; acţiuni).
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 2018,
a graficului de activităţi cât şi a materialelor necesare A.G.A .

6.

Parteneriate/colaborari
Filiala Argeş este membru al ASCHF –R, alături de filialele București, Buzău, Călărași, Giurgiu, Neamț,
Olt, Prahova, Vâlcea. Ca și membru asociat al organizației naționale, Filiala Argeș colaborează implicit
cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale de la nivel național dar își propune în același timp
să-și dezvolte colaborările pe plan local. Participă la AGA – ASCHF–R. Participă la conferinţe,
seminarii, întâlniri de lucru organizate de organisme guvernamentale, ONG-uri pe teme din domeniul
dizabilităţii.Identifică noi parteneri sau colaborări pentru dezvoltare şi progres.
Parteneriate in 2018:
Cu Consiliul Judetean - DGASPC Arges pentru atelierul de reparatii si distributii materiale
ajutatoare.
Cu gradinița specială din Pitești Sf. Elena – împreună cu educatoarele acetei gradinițe,
pregatim momente frumoase pentru serbarile de CRACIUN, 1 IUNIE și 3 DECEMBRIE.
Cu Universitatea din Pitesti – prin facultatile de asistenta sociala si kinetoterapie, ne vin voluntari
pentru aceste activitati.
Cu organizatii din Germania – cu ajutorul carora aducem materiale ajutatoare pentru persoanele
cu dizabilitati.

7.

Administrativ
Întotdeauna, in luna august a fiecarui an, filiala noastră, se ocupa de reorganizarea si igenizarea spatiului
asociatiei. Si in anul 2018, am igenizat si am reorganizat camerele apartamentului. De asemenea, am
achitat toate taxele si impozitele aferente salariilor, a spatului in care asociatia isi desfasoara activitatea.
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