
    RAPORT DE ACTIVITATE AL FILIALELOR ASCHF-R PE ANUL 2019 

  ASCHF-R FILIALA ARGEȘ 

 
Activitatea principală a ASCHF-R filiala Argeș, o reprezintă „Centrul de Socializare NOVA” - serviciu 

social acreditat și licențiat. 

Este cel mai important proiect social al filialei Argeș, care își desfașoară activitatea în parteneriat cu Ministerul 

Muncii (Lg.34/1998), Primaria Pitești si cu ASCHF-R Organizatia Nationala. În anul 2019 au beneficiat de 

serviciile Centrului de Socializare Nova 15 tineri cu dizabilități fizice și asociate severe, beneficiind de servicii 

de educație specială, logopedie, diferite activități de socializare. 

Menținerea cunoștințelor generale asimilate anterior, menținerea motricității, evoluție în ceea ce privește 

comunicarea (dezvoltarea vorbirii), dezvoltarea abilităților manuale prin realizarea de lucrări artistice și de 

artizanat, îmbunătățirea comunicării verbale și nonverbale. 
 

Lunar tinerii din centru au desfășurat diferite activități specifice perioadei din an. De 1-8 martie au pregatit 

diferite lucrări cu specific acestor zile, felicitări, tablouri etc. De Paște, au pregătit activități specifice acestei 

sărbători:  încondeiat ouă, felicitări etc. Au făcut diferite ieșiri de socializare în parcuri, au vizitat obiective de 

interes turistic. Petrecerea zilelor de nume și a celor de naștere ale tinerilor din centru, acestea devenind 

tradiționale. Au desfasurat diferite activitati de terapie ocupationala cu sprijinul unor voluntari. 
 

Activități cu copii/tinerii cu dizabilități și familiile acestora: împreună cu ASCHF-R (Organizația Națională), 

Primăria Pitești și diferiți sponsori, filiala Argeș a desfășurat diferite activități pentru membrii asociației. 

De 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, Consiliul Director al filialei a pregătit o petrecere, pentru mamele 

copiilor/tinerilor cu dizabilități, care s-a bucurat de un mare succes. 
  

A fost organizată sebarea Zilei de 1 Iunie, unde au participat peste 111 de copii, care au mers in excursie la 

Gradina Zoologica si Gradina Botanica din Bucuresti. In finalul excursiilor copiii au primit un pachet cu dulciuri. 
 

Tabăra la munte și la mare organizată de ASCHF-R, la care au participat 10 familii, membre ale filialei Argeș. 

Au fost organizate excursii în diferite stațiuni turistice unde au fost vizitate diferite obiective turistice.  
 

Au organizat o tabara la mare in statiunea Mamaia, in perioada 2-7 septembrie, la care au participat 21 de copii 

si tineri cu dizabilitati din cadul ASCHF-R filiala Arges, insotiti de parintii si fratii lor. In tabara, beneficiarii s-

au bucurat de un program bine pregatit care i-a incantat foarte mult.  
 

Au participat la proiectul „Miscarea este viata, viata este miscare”, organizat de Federatia Romana Sportul 

pentru Toti. 
 

Au participat la Festivalul National „In pasi de dans spre normalitate” in data de 28 septembrie, organizata de 

Asociatia „Dai o sansa” din Alexandria. 
 

Au participat la Bucuresti, la evenimentul aniversar, 29 de ani de activitate a ASCHF-R. 
 

Împreună cu alte ONG-uri din oraș, au organizat serbarea zilei de 3 Decembrie- Ziua Internațională a 

Persoanelor cu Dizabilități. La eveniment au participat copii și tineri cu dizabilități din mai multe asociatii din 

Pitesti.  
 

Au inceput integrarea copiilor cu dizabilitati in cadrul cluburilor de informatica alaturi de Coder Dojo din Pitesti. 

Un alt proiect social important al filialei îl reprezintă atelierul de reparații și distribuție al mijloacelor ajutătoare 

de mers, unde s-a dat curs tuturor solicitărilor de reparații primite din partea membrilor filialei Argeș dar și 

membrilor din filialele ASCHF-R. 
 

Activitatea de lobby  

Au fost preluate sesizările membrilor pentru soluționarea acestora și s-au făcut memorii la Primăria Municipiului 

Pitești și la alte Primării din județ, acolo unde au fost încălcate drepturile legale ale membrilor asociației; 

Cu ocazia evenimentelor cu caracter social organizate de fil. Arges cat si in AGA, membrii filialei au informati 

despre drepturile legale ale acestora. Cei care au reclamat ca se confrunta cu diferite probleme au fost invitati la 

sediul asociatiei pentru a fi sprijiniti in rezolvarea problemelor lor. 
 

S-au făcut anchete sociale la domiciliul familiilor membre ale filialei Argeș și au fost identificate anumite 

probleme cu care aceștia se confruntă. Au informat membrii filialei despre noutăți legislative și facilitățile de 

care urmează să beneficieze; 

Au pus la dispozițe Organizației Naționale diferite solicitări ale mebrilor filialei pentru a le prezenta autorităților 

centrale, abilitate spre soluționare. 



 

Au tinut legatura cu primariile din Judetul Arges, au discutat cu reprezentanti ai serviciilor de asistenta sociala 

despre drepturile persoanelor cu dizabilitati, obtinerea lor si termenele stabilite pentru reglarea situatiilor 

aparute. 
 

Activități de promovare a imaginii filialei 
 

- Prezentarea activităților filialei pe postul TV Antena 3, pe pagina de Facebook, pe siteul si blogul filialei; 

- Articole în presa argeșeană despre problemele persoanelor cu dizabilități și activitățile flialei; 

- Participarea la diferite expoziții în oras și în alte localități; 

- Distribuirea de materiale informative cu activități din filială, la diferite conferințe, seminarii, mese rotunde, la 

care au dat curs invitatiei; 

- Distribuirea de materiale informative ale filialei instituțiilor publice locale cu ocazia diferitelor întâlniri; 

- Distribuirea de materiale informative colaboratorilor și sponsorilor filialei Argeș; 

- Intervenții în cadrul unor conferințe la care au participat, unde au fost prezentate anumite probleme cu care se 

confruntă persoanele cu dizabilități; 

- Participări la diferite concursuri organizate de diferite ONG-uri unde au fost invitați. 
 

Parteneriate – Colaborări 
 

- ASCHF-R Organizația Națională și filialele acesteia; 

- Primăria Municipiului Pitești;    - Gradinița Specială din Pitești „Sf. Elena”; 

- ONG-uri din Germania;    - Consiliul Județean DGASPC Argeș;  

- Ministerul Muncii – Lg.34/1998;     

- Universitatea din Pitești, Facultatea de Asistenta Sociala si Kinetoterapie 
 

Dezvoltare organizațională 
 

- Demersuri pentru atragere de noi membri; 

- Preocupați de identificarea de noi parteneriate și de păstrarea unei bune legături cu cei aflați în colaborare; 

- Demersuri de identificare de potențiali finanțatori ai proiectelor lor sociale; 

- Au facut demersuri pentru identificarea unui sediu, care sa corespunda bunei desfasurari ale activitatilor in 

interesul membrilor filialei. 

Sustenabilitate 

- Demersuri pentru strângerea formularelor 230 (2%); 

- Pentru asigurarea sustenabilității filialei a organizat campanii de strângere fonduri; 

- Au identificat noi locații unde au amplasat căsuțe de strângere de fonduri; 

- Valorificarea produselor realizate în filială, la diferite târguri și expoziții. 

- Organizarea unor tombole, banii rezultati fiind folositi la sustinerea activitatilor planificate si aprobate de AGA. 
 

Activități de asistență sociala - sprijin social 
 

- Asistentul social a efectuat anchete sociale familiilor membre ale filialei Argeș în urma cărora au fost identificate 

nevoile acestora;  

- Au fost preluate spre soluționare sesizările membrilor filialei; la solicitarea membrilor le-au pus la dispoziție 

diferite informații necesare acestora; 

- Au acordat asistență pe parte legislativă membrilor filialei în cadrul AGA; 

- Au fost reparate si distribuite mijloace ajutătoare de mers membrilor filialei Argeș și membrilor din filialele 

ASCHF-R; 

- Au fost puse la dispoziția membrilor filialei materiale de incontinență urinară pentru copiii cu handicap grav și 

incontinență urinară;  

- Au fost puse la dispoziția membrilor filialei diferite produse primite donație de la organizația națională, anumiti 

oameni, agenti economici si sponsori: textile, confectii, dulciuri. 
 

Activități statutare: Adunarea Generală Anuală, a avut loc în data de 30 martie 2019 la Biblioteca Județeană 

din Pitești, în cadrul căreia au fost prezentate și aprobate rapoartele de activitate pe anul 2018, planul de 

activitatate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Consiliul Director al filialei s-a întrunit lunar, în 

ședințe de lucru unde au luat mai multe hotărâri în interesul membrilor filialei. Au urmărit ducerea la îndeplinire 

a planului de activitate pe anul 2019 și asigurarea sustenabilității filialei. 

Au avut întâlniri de lucru cu angajații filialei și au urmărit dacă aceștia își îndeplinesc sarcinile de serviciu 

conform fișelor de post. Au fost permanent preocupati de instruirea personalului angajat. 


