
RAPORT DE ACTIVITATE AL ASCHF-R FILIALA BUCUREȘTI  2019    

  

Activitatea principală a ASCHF-R filiala București, o reprezintă „Centrul de Zi Aurora”, serviciu social 

acreditat și licențiat de care beneficiază 25 de copii cu dizabilități fizice și asociate, severe. Scopul serviciului 

social „Centru de zi Aurora” este acela de a oferi șanse de incluziune școlară și socială a copiilor cu dizabilități 

neuromotorii severe, pentru o participare cât mai deplină la viața comunității, printr-un program de intervenție 

complex, care respectă diversitatea și folosirea potențialului fiecărui copil în activitățile desfășurate pentru a 

reuși minima integrare a acestora în societate. 

Principalele activități desfășurate în „Centrul de zi Aurora” sunt: 

− Educație specială;         - Activități de socializare 

− Ședințe de stimulare cognitiv-senzorială;      - Hidrokinetoterapie;   

− Logopedie;        - Servirea unei gustări;                              

− Kinetoterapie;                     - Transportul copiilor de acasa la centru si retur.                                                                                                                    

− Consilierea părinților care au copii în centru;      

Activități desfășurate de ASCHF-R filiala București pentru membrii săi 

Activități pentru copii /tineri cu dizabilități și familiile acestora  
 

• Serbarea zilei de 8 Martie , destinată mamelor de copii /tineri cu dizabilitati, unde au participat un numar de 

86 de mamici. De 8 Martie, s-au trimis felicitări tuturor mamelor de copii cu dizabilități membre ale filialei 

București, doamnelor din instituții, ONG-uri și firme cu care au colaborat; 
 

• Acțiunea socială „Paște 2019”, unde au fost puse la dispoziția membrilor filialei, pachete consistente cu 

alimente pentru masa de Paște; 

• Organizarea Zilei de 1 Iunie, pentru copiii cu dizabilitati; 
 

• Tabăra de vară in Statiunea Caciulata; 
 

• Hidrokinetoterapie - de acest program de recuperare au beneficiat atat copiii cat si tinerii cu handicap din 

filiala Bucuresti; 
 

• Organizarea unor petreceri cu ocazia zilelor de nume sau de naștere ale unor tineri din filială; 
 

• Organizarea unor excursii, vizită la muzee, plimbări organizate în parcuri și  hipermarketuri; 
 

• Participarea unor părinți de copii cu dizabilități membri ai filialei București la taberele Organizației Naționale; 

• In anul 2019, CD al ASCHF-R Filiala Bucuresti, a acceptat derularea unui nou proiect  Serviciul de Asistenta 

si Suport pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati;  

• Cu sprijinul ASCHF-R, Organizatia Nationala, parintii si copiii cu dizabilități din filiala București, au 

participat la Serbarea Pomului de Craciun , organizata la Teatrul de Revista Constantin Tanase unde copiii au 

primit pachete cu daruri în valoare de 140 lei; 

 
 

Activități de lobby 
 

Consiliul Director al ASCHF-R filiala București, a preluat sesizările venite din partea membrilor filialei și a 

făcut demersuri pentru soluționarea lor.  

• Au continuat demersurile la solicitarea mamelor copiilor/tinerilor cu dizabilitati din cadrul filialei pentru 

acordarea sporului de 15% asistentilor personali ai persoanelor cu handicap cu ingrijire la domiciliu 24h din 

24 h. 

• Au continuat demersurile pentru a reusi obtinerea unui bilet de tratament balnear anual pentru persoanele cu 

dizabilitati si insotitorii acestora. Aceasta problema este mai veche si inca nerezolvata in urma demersurilor 

facute de mai multi ani. 

• Au facut demersuri pentru infiintarea de servicii sociale si in mod special centre de respiro. Dna. Vice 

Presedinte Prutu Doina prin intermediul unei audiente, a sustinut direct aceaste dorinte a parintilor in prezenta 

d-nei Presedinte ANPDCA dna. Madalina Turza. 

 

Activități de promovare a imaginii filialei 



 

Site-ul și pagina de Facebook constituie principala modalitate de promovare a activităților filialei. De 

asemenea, parteneriatele cu școlile de masă din sectorul 2 și vizitele făcute în aceste școli, au condus la 

creșterea vizibilității filialei și a „ Centrului de Zi Aurora” în mod special. 
 

O altă modalitate de promovare a imaginii filialei, a constituit-o prezența unui reprezentant al Centrului de Zi 

sau al filialei la diferite evenimente la care au fost invitați: mese rotunde, conferințe, unde au fost oferite 

participanților broșuri, pliante, diferite felicitări realizate în centru, acestea fiind foarte apreciate de cei care le-

au primit.  

Mapele de prezentare cu diferite materiale din filială dar și de la Organizația Națională, Buletinul Informativ 

și Raportul anual, reprezintă de asemenea o modalitate de promovare a imaginii filialei. 
 

 

Parteneriate – Colaborări: ASCHF-R filiala București, are parteneriate cu: Ministerul Educației, 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru Învățământ Special, Școala Specială nr.5, Colegiul 

Economic Viilor, DGASPC din sectoarele Capitalei, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București, Asociația SPES & Sanitas, Fundația „Misericors”. 
 

Dezvoltare organizațională: cu prioritate au dat importanță creșterii numărului de membri ai filialei.  
 

Au achizitionat un nou microbuz pentru transport copii – Opel Movano adaptat cu lift si locuri adaptate 

fotoliilor rulante, capacitate 11+1+1 locuri. 
 

 

 

Activități de asistență socială 
 

• Asistentul social a efectuat anchete sociale familiilor membre ale filialei București, 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 fost informati in legatura cu aspecte legislative si noutati medicale utile; 

• Au acordat asistență pe parte legislativă membrilor filialei în cadrul AGA și oricând a fost nevoie; 

• Au fost reparate mijloace ajutătoare de mers: fotolii rulante, cadre de mers, cârje și s-au făcut adapatări la 

toalete pentru persoane cu dizabilități grave, la solicitarile acestora; 

• Au fost trimise la reparat fotoliile rulante ale membrilor filialei în urma solicitărilor;   

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

și incontinență urinară pentru 58 de familii aflate in evidentele filialei ca fiind cazuri sociale, familii 

monoparentale si cu 2 copii cu handicap; 

• Au fost puse la dispoziția membrilor filialei diferite produse primite donație: textile, dulciuri pentru copii; 

• De Sărbătoarea Paștelui și a Crăciunului au fost puse la dispoziția membrilor filialei pachete consistente cu 

produse alimentare pentru masa de Paște și Crăciun. 
 

 

Activități statutare 
 

 Adunarea Generală Anuală a filialei București, a avut loc în data de 29 februarie 2019 în sala de festivități a 

hotelului Formenerg și au participat un număr de 70 de membri ai filialei. Lunar, membrii Consiliului Director 

s-a întâlnit în sedințe de lucru unde a analizat diferite sesizări din partea membrilor filialei si au facut demersuri 

pentru solutionarea lor.  

Au urmarit ducerea la îndeplinire a activităților cuprinse în programul de activitate, aprobate de AGA.  

Au fost preocupați și au dat o atenție deosebită asigurării sustenabilități programelor sociale ale filialei cât și a 

Serviciului Social acreditat și licențiat „Centrul de Zi Aurora”, atât de important pentru familiile care au în 

îngrijire copii cu dizabilități fizice severe și asociate, deoarece aceștia nu au variante alternative. 

 


