RAPORT DE ACTIVITATE AL ASCHF-R FILIALA GIURGIU 2019
•

Activitatea principală: în anul 2019, Consiliul Director al ASCHF-R filiala Giurgiu, a organizat
diferite activități în interesul copiilor/tinerilor cu dizabilități și al familiilor acestora. Principala activitate
desfășurată în filială o reprezintă „Clubul Prietenilor Speciali”. Activitățile în cadrul clubului sau
desfășurat, cu ajutorul unor membri ai filialei și cu voluntari din Municipiul Giurgiu.
Activități:

•
•
•
•

De dezvoltare a abilităților individuale;
Pregătirea pentru viața independentă;
Confecționarea de diferite produse: tablouri, cosulețe, felicitări,obiecte realizate prin tehnica quillilng in
atelierul de hand-made
Activitați de socializare,de petrecere a timpului liber si cultural distractive

•

Activități pentru copii /tineri cu dizabilități și familiile acestora

•

•
•

•

•

•

•

Cu ocazia zilelor de 1-8 Martie, au fost realizate diferite produse cu specific: mărțișoare, șnururi,
felicitări,tablouri,cosulete,aranjamente florale care au fost puse la dispoziția diferitilor parteneri,
colaboratori, sponsori, diferiților reprezentanți ai autorităților locale din Municipiului Giurgiu si s-au
facut expozitii cu vanzare pentru strangerea de donatii
De 8 Martie, cu sprijinul Organizației Naționale, a fost organizată o petrecere pentru mamele
copiilor/tinerilor cu dizabilități, membre ale filialei Giurgiu. Această activitate este o bucurie pentru
mamele speciale, un motiv de a se relaxa si a socializa
De Sărbătoarea Paștelui, fiecare familie membră a filialei, primește un pachet consistent cu diferite
produse: alimente, haine,produse de igiena si dulciuri
Serbarea zilei de 1 Iunie: cu ocazia acestei zile, copiii și tinerii cu dizabilități din filială, au petrecut
cateva ore in aer liber,au participat la jocuri si intreceri sportive si au primit daruri constand in dulciuri
si materiale de igiena(sapun,gel de dus,pasta de dinti etc). De asemenea, a fost organizată o expoziție cu
produse realizate în filială, care s-a bucurat de interes din partea trecatorilor
Tabăra de vară 2019: din lipsa fondurilor necesare, în anul 2019, nu a fost posibilă organizarea taberei
de vară, astfel câteva familii membre ale filialei Giurgiu, au participat la taberele organizate de ASCHFR Organizația Națională, la munte și la mare;
Serbarea Pomului de Crăciun: copii și tineri din filiala Giurgiu, au vizionat un mini spectacol și la final
au primit daruri oferite de Moș Crăciun. Pe langa suma alocata de Nationala, filiala a suplimentat costul
fiecarui pachet astfel ca fiecare familie a primit un cadou in valoare de 200 lei. S-au cumparat haine,
alimente si dulciuri
Copii și tineri din filială, însoțiți de părinți, au participat la spectacolul organizat de ASCHF-R,
Organizația Națională la Palatul Național al Copiilor, iar la finalul spectacolului au primit cadouri
oferite de Moș Crăciun;
Au fost sărbătorite zilele de nume și de naștere, ale unor copii și tineri din filială, constatându-se că
acest lucru are efecte benefice asupra lor.

•

Activități de promovare a imaginii filialei

•
•

Actualizarea permanentă a paginii de Facebook, cu activitățile desfășurate în filială;
Organizarea de diferite expoziții în Municipiul Giurgiu și alte localități, în mod deosebit în București,
care au condus la o bună promovare a activităților si a imaginei filialei;
Cu ocazia diferitelor evenimente la care au fost invitați și au participat reprezentantii filialei, au
distribuit materiale informative: Buletin Informativ, Raport Anual, pliante și broșuri prin care s-au făcut
cunoscute activitățile filialei Giurgiu și ale ASCHF-R (Organizația Națională);

•

•

Dezvoltare organizațională

•
•
•
•

Au fost preocupați de asigurarea unei bune legături cu partenerii tradiționali;
Au făcut demersuri pentru identificarea de noi parteneri și colaboratori;
Au făcut demersuri pentru reactivarea membrilor asociației;
Au făcut demersuri pentru a identifica potențiali sponsori și pentru modernizarea sediului asociației și
aparatura necesară pentru sala de kinetoterapie.
Sustenabilitate

•
•
•
•

Campanie strângere de fonduri;
Campanie strângere de formulare 230 (2%);
În cadrul expozițiilor la care au participat, au expus spre vânzare produsele realizate în filială, obținând
astfel rezultate financiare bune;
Au primit donație, aparatură pentru dotarea cabinetului de kinetoterapie(doua bicilclete spyning si doua
benzi de mers )

•

Parteneriate - Colaborări

•
•
•
•
•

Liceul „Nicolae Cartojan”;
Școala Generală „Academician M. Voiculescu”;
Școala Generală „Mihai Eminescu”;
Teatrul „Tudor Vianu”;
Fundația „Saint Paraskeva Charity Chicago”.

•

Activități de asistență socială – sprijin social

•
•
•
•

La solicitările membrilor filialei, le-am pus la dispoziție diferite informații legislative necesare acestora;
Am acordat asistență legislativă în cadrul AGA și oricând au fost solicitați;
Am postat pe pagina de Facebook, noutăți legislative utile membrilor asociației;
Au fost preluate și trimise la atelierul de reparații, mijloace ajutătoare de mers: cadre de mers, cârje,
fotolii rulante;
Au fost puse la dispoziția membrilor filialei, pachete cu produse alimentare pentru masa de Paște;
Au fost puse la dispoziția membrilor filialei, diferite donații primite din partea ASCHF-R: materiale de
incontinență urinară, textile, confecții, dulciuri pentru copii.

•
•

•

Activități statutare
Adunarea Generală Anuală, a avut loc în data de 30 martie 2019, în cadrul căreia au fost dezbătute și
supuse aprobării rapoarte de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018. Au fost supuse
dezbaterii și aprobate rapoartele de activitate și bugetul de cheltuieli pe anul 2019.
Consiliul Director al filialei, s-a întrunit în ședinte de lucru ori de câte ori a fost nevoie și a luat mai
multe hotărâri în interesul membrilor filialei. A urmărit ducerea la îndeplinire a planului de activități cât
și asigurarea fondurilor necesare organizării activităților planificate. Reprezentanții filialei Giurgiu, au
participat la ședințele de lucru ale Consiliului Director al ASCHF-R cât și la AGA, unde au intervenit și
prezentat invitaților din diferite instituții problemele pe care le întâmpină membri din filiala Giurgiu.

