RAPORT DE ACTIVITATE AL ASCHF-R FILIALA CĂLĂRAȘI 2019
Activitatea principală: o reprezintă Centrul de Zi pentru persoanele cu dizabilități, serviciul social
acreditat și licențiat, care oferă servicii de kinetoterapie, consiliere psihologică, psihoterapie, logopedie,
psihopedagogie, activități de socializare. În cadrul centrului, tinerii cu dizabilități au confecționat lucrări de
artizanat care au contribuit la dezvoltarea activităților manuale, de socializare și de colaborare. Totodată,
produsele realizate de copiii /tinerii cu dizabilități din filiala Călărași și din Centrul de Zi, au fost expuse în
cadrul unor expoziții unde s-au bucurat de un real succes.
Activități pentru copii /tineri cu dizabilități și familiile acestora
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Excursii în diferite stațiuni turistice;
Au participat la Festivalul Primaverii organizat de Primaria Municipiului Calarasi, cu Valsul Prieteniei;
In data de 29 mai, au participat la o excursie in Bucuresti, dedicata Zilei Internationale a Copiilor, unde
au vizitat Gradina Botanica, Muzeul Satului, Parcul Herastrau unde s-au plimbat cu vaporasul;
De 1 Iunie, Ziua Internationala a Copilului au participat la concursuri sportive si la o petrecere sustinuta
in centrul de zi, unde s-au bucurat de caourile primite si un tort comandat special pentru ei;
Au organizat o expozitie in Parcul Central Calarasi cu ocazia evenimentului „Ziua Dunarii”, unde au
expus diferite produse realizate in cadrul filialei;
Au organizat excursie la Constanta, unde au vizitat Delfinariul si Acvariul;
Tabără de vară organizată de filiala Călărași pentru membri săi, la Targu Neamt;
Participarea unor membri ai filialei Călărași la tabăra de vară, organizată de ASCHF-R Organizația
Națională;
Au organizat excursie la Therme-Otopeni;
Au organizat excursie la Mamaia;
Au participat impreuna cu Asociatia AISSER la Sejur Litoral – Mamaia Nord;
In cadrul proiectului „Ursuleti cu bucurie”, organizat de Colegiul National Barbu Stirbei, copiii au primit
ursuleti confectionati de elevii colegiului;
Au organizat o actiune de ecologizare in parcurile din Calarasi si un Workshop impreuna cu Liceul
Teoretic Mihai Eminescu si Asociatia AISSER;
Au dat curs invitatiei la Concursul National de Dans „In Pasi de Dans...Spre Normalitate” de la
Alexandria, unde au obtinut locul I.
Organizarea evenimentului „8 Martie”, pentru mamele copiilor cu dizabilități, care s-a bucurat de un
mare succes;
Au participat la evenimentul aniversar 29 de ani de activitate a ASCHF-R;
Au participat la evenimentul „Dovleacul Fantastic”;
Au participat la Festivalul National editia a-V-a cu Asociatia Mihai din Bucuresti;
Au serbat ziua de 3 decembrie, „Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati”;
Au organizat „Vine Mos Nicolae”, eveniment in cadrul caruia copiii au primit o punguta cu daruri;
Serbarea Pomului de Craciun, organizată la nivel local, la finalul căreia copiii au primit daruri;
Au organizat evenimentul „Daruim si primim”, la care au participat copii si tineri cu dizabilitati,
beneficiari ai centrului de zi al filialei Calarasi;
Participarea la Serbarea Pomului de Crăciun, organizată de ASCHF-R Organizația Națională, la Palatul
Național al Copiilor din București, în finalul căreia copiii prezenți au primit cadouri;
Activitatea de Lobby

−
−
−

Demersuri la nivel local, pentru rezolvarea sesizărilor membrilor filialei;
ASCHF-R filiala Calarasi impreuna cu Sindicatul Asistentilor Personali, au facut demersuri la Primaria
Calarasi pentru obtinerea indemnizatiei de hrana, pe care au si primit-o incapand cu luna ianuarie 2020;
Conducerea filialei a continuat demersurile in diferite localitati din judet, pentru ca asistentii personali sasi primeasca salariul pe concediul de odihna, voucherele de vacanta si dupa caz alte facilitati.

Activități de promovare a imaginii filialei
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Actualizarea permanentă a paginii de Facebook, cu activități din filială și noutăți legislative;
Cu ocazia diferitelor evenimente, organizate de filiala Călărași, au fost distribuite diferite materiale
membrilor asociației, invitaților, colaboratorilor și sponsorilor cum ar fi: pliante, broșuri, Buletin
Informativ și Raport Anual;
Prezența la diferite expoziții la nivel local dar și în alte orașe;
Prezența la diferite evenimente artistice la care au fost invitați, unde au primit diferite premii;
Au participat în parteneriat cu diferite instituții locale, la activități cu caracter social în Municipiul Călărași
și în localitățile din județ. Cu această ocazie, au fost distribuite diferite materiale cu ajutorul cărora, au
făcut cunoscute activitățile filialei și a Organizației Naționale.
Dezvoltare organizațională
Demersuri pentru identificarea de noi colaboratori și parteneri pentru susținerea proiectelor sociale ale
filialei;
Participarea la diferite seminarii și cursuri de formare cu diferite teme la nivel local și național;
Asigurarea unei bune colaborări cu angajații din serviciul social Centrul de Zi, pentru persoanele cu
dizabilități dar și cu angajații filialei în vederea evitării fluctuației de personal;
Demersuri pentru identificarea de noi membri și înscrierea lor în filială;
Sustenabilitate
Demersuri pentru identificarea de potențiali finanțatori ai activităților filialei;
Asigurarea unei bune colaborări cu ASCHF-R, care susține financiar multe dintre proiectele sociale ale
filialei Călărași;
Campanie strângere fonduri pentru organizarea taberei de vară și pentru organizarea Serbării „Pomului
de Crăciun”;
Campanie de strângere de formulare 230 (2% / 3.5%), pentru sustinerea activitatilor filialei;
Campanie de colectare bani prin intermediul căsuțelor de strângere fonduri.
Parteneriate – Colaborări
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Parteneriat cu Primăria Municipiului Călărași;
Parteneriat cu Școala Generală „Tudor Vladimirescu”;
Parteneriat cu Colegiul Național „Barbu Știrbei”;
Parteneriat cu Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” din Mun. Călărași;
Parteneriat cu Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”;
Parteneriat cu Școala de Arte „ L’ecole Superiour Arte Annecy-ESAAA”;
Parteneriat cu ASCHF-R și filialele sale.
Activități de asistență socială – sprijin social
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Au fost puse la dispoziția membrilor filialei, diferite informații din domeniul legislativ;
Au acordat asistență pe parte legislativă, membrilor filialei;
Au răspuns tuturor solicitărilor membrilor filialei, cu privire la unele probleme pe care aceștia le
întâmpină;
Membrii filialei, au beneficiat de reparația fotoliilor rulante;
Membrii filialei, au primit diferite donații din partea Organizației Naționale: materiale de incontinență
urinară, textile, dulciuri pentru organizarea pachetelor cu daruri pentru serbarea zilelor de 1 Iunie, 3
Decembrie și Sărbătoarea Crăciunului.
Activități statutare: Adunarea Generală Anuală a filialei Călărași a avut loc în data de 07 martie 2019,
unde au fost prezentate și supuse aprobării rapoartele de activitate pe anul 2018 dar și aprobarea planului
de activități și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Consiliul Director al filialei, s-a întrunit în
ședință de lucru, ori de câte ori a fost necesar și a luat un număr de 16 hotărâri, care țin de interesul general
al filialei și al membrilor săi.

