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RAPORT  DE  ACTIVITATE 

Privind activitatile desfasurate pe parcursul anului  2018 si supus  aprobarii 

                             AGA  ASCHF-R  Filiala  Buzau-2018 

                                                                                                          

    
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 198 membrii. 

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  2018, ASCHFR Filiala Buzau a desfasurat urmatoarele activitati : 

 

Directia strategica 1  :Consolidarea informatiilor despre nevoile specifice ale copiilor si 

tinerilor cu dizabilitati fizice si /sau asociate si a familiilor lor,reprezentare si advocacy. 

 

        ACTIVITATI   DE   LOBBY 

 

 S-a tinut permanent legatura cu membrii asociatiei cu privire la cresterea salariilor 

asistentilor personali si a Legii 272/2004, Hotararea 904/2014  privind suma                        

 alocata cazarmamentului , hranei in unitatile scolare. 

 S-a tinut legatura cu reprezentantii autoritatilor locale si mass media. 

 Invitatie din partea DGASPC Buzau si DAS Buzau  pentru dezbaterea Strategiei de 
dezvoltare a serviciilor sociale, si  elaborarea  planului de actiune pe 2019. 

 

 

Directia strategica 2 : Sprijin pentru integrare si incluziune sociala a copiilor si 

tinerilor  cu dizabilitati  fizice si /sau asociate. 

 

 

                   IMAGINE si  PROMOVAREA ASOCIATIEI 

 

 In perioada 20-25 Mai am fost invitata impreuna cu presedinta ASCHF-R Nationala si 

vicepresedinta asociatiei noastre in Croatia la Targul international al persoanelor cu 

dizabilitati.Am vizitat cateva centre de copii cu dizabilitati in care ei isi desfasurau 
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activitatile. Pe tot parcursul acestei deplasari, am intalnit oameni care au daruit si au 

pus suflet in activitatea pe care o desfasoara in folosul persoanelor cu dizabilitati. 

Am inteles ca aceste persoane cu dizabilitati pot  sa creeze diferite lucruri. 

 12 Iulie am fost invitata la postul local TV Focus avand ca tema ,,Viata in fotoliu 
rulant”. 

 Echipa coordonatoare a Proiectului educational  de voluntariat si caritate a Judetului 
Buzau ,, Petale –n vant”a donat ASCHF-R Filiala Buzau suma de 500 lei. 

 Intalnire  de lucru cu d-nul director Coman  Eugen, in care parintii au adresat diferite 

intrebari privind  problemele persoanelor cu dizabilitati.  

 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.  

 Colaborarea cu un psiholog pentru a rezolva  necesitatile membrilor din asociatie. 

 Promovarea prin mass-media locala si retelele de socializare; 
 

 

                 SOCIALIZARE   si   PETRECEREA  TIMPULUI   LIBER 

 

 

 In perioada 28 ian.- 2 feb. organizarea unei excursi in afara tari noastre in Grecia. 
Proiectul a fost destul de interesant atat pentru copii cat si parinti, care au vizitat foarte 

multe obiective din Salonic, Marea Egee, Meteora si Bulgaria. 

 Realizarea de felicitari si martisoare pentru luna Martie in scopul de a fi 
comercializate. Aceste produse au fost expuse la expozitia cu vanzare ,,Primavara 

solidaritatii” de la Palatul Parlamentului si Muzeul Judetean Buzau, pentru a fi 

comercializate. 

 Pregatirea pentru  Sarbatorile Pascale, unde copiii au incondeiat oua rosii si au 

confectionat felicitari, bratari si coliere..  

 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 

s-au distrat de minune. 

 In perioada 11-13 Mai am fost in exaursie la Alba Iulia, Hunedoara, Sibiu si in      
Brasov . In  aceasta excursie am avut un numar mare de copii/tineri  inscrisi .Cazarea  

a fost    asigurata la un hotel din Hunedoara. 

 18 Mai am participat  la protestul organizat la Ministerul Educatiei Nationale 

Romania, pentru respectarea drepturile ce le revin elevilor cu educatie speciala. 

 „1 iunie Ziua Copilului” am organizat o mica tabara la  Oglinzi din Piatra Neamt.La  
membri asociatie care nu au participat in tabara am oferit dulciuri din parte ASCHF-R 

Nationala si asociatia noastra.In  aceasta activitate am cuprins si vizitarea la Humulesti  

Casa memoriala Ion Creanga, Cheile Bicazului si Cetatea Neamtului.  Am incheiat 

tabara cu un frumos  foc de tabara. 

 In perioada 22-25.06.2018 am  organizat o alta excursie  de trei zile in Budapesta. 
Avand in vedere ca noi ca asociatie avem un numar mare de membrii, nevoia de 

socializare si petrecera timpului liber,este necesara pentru toti  care doresc sa particpe 

in astfel de activitati. 

 Sprijinirea membrilor nostri cu materiale de incontinenta urinara, diferite produse 
primite din donatie si sprijinirea Centrului Respiro cu toate cele necesare bunei 

functionari. 

 Tabara de la Cheia a avut loc in perioada luna iulie 2018, unde s-au prezentat 5  

copii/tineri si insotitori ai acestora. 

 Tabara de la mare a avut loc intre 26 august-2 septembrie,  participand 5 copii/tineri 
cu dizabilitati alaturi de insotitorii  lor. 
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 In perioada 24-25 noiembrie am organizat o excursie la Castelul de Lut Valea 
Zanelor, Sambata de Sus cu cazare la Predeal si am incheiat cu  vizitarea  Gradinei 

Zoologice de la Bucov Ploiesti. 

 Pregatirea pentru Sarbatorile de Craciun constand 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.     

 Participare la Gala ASCHFR Nationala  cu un numar  mic de membrii.                                                                                                

 La invitatia Teatrului George Ciprian in data de 8.12.2018 am participat impreuna 
cu membrii asociatiei la lansarea proiectului  ,,Muzeul din cutie”   o expozitie tactila.                                                                                                             

 In 22.12.2018 am participat cu un numar de 28 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 copii au primit 

pachete cu dulciuri si au facut poze cu mosii. 

  In data de 21.12.2018 ora 11.00 la Teatrul George Ciprian s-a desfasurat serbarea 

Pomului de Craciun.  Ca in fiecare an ASCHF-R Nationala a sprijinit asociatia noastra 

cu suma  necesara pentru pachetele de la Craciun, suma alocata a fost de 130 lei pentru 

fiecare copil.  Programul artistic a fost sustinut de copii de la ,,Dancce Cool”, 

Cantaciosii lui Raduta  si nelipsita noastra solista Livia Banica. 

 

 Directia strategica 3 : Definirea statutului de ,,purtator de cuvant” al familiei care 

are in   ingrijire copil sau tanar cu dizabilitati  fizice si /sau asociate. 

 

                  ACTIVITATI  DE DEZVOLTARE  SI FUNCTIONARE 

 

          In anul  2018  s-a pus accent deosebit pe dezvoltarea organizatie,  atat membrii   ai 

           Consiliului Director cat si membrii  asociatiei au contribuit la activitatile asociatiei. 

 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 12 de hotarari care au fost puse in 

aplicare. 

 Am sprijinit un numar de 5 copii la cabunetul  de consiliere psihiologica 

      
 

                  PARTENERIATE /COLABORARI 

 

 Parteneriat cu Fundatia SERA  Bucuresti in sustinerea unui angajat;  

  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau. 

 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 

materiale 

 3-5 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. 

  

 

. 

                                                                                                  ASCHF-R Filiala Buzau 

                                                                          Presedinte  Filofteia  Neagu                                                                                                                                 
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