RAPORT DE ACTIVITATE AL ASCHF-R FILIALA NEAMȚ 2019
Activitati desfasurate
Activități cu copii/ tineri cu dizabilități și familia acestora
−
−
−
−
−
−
−

În preajma zilei de 8 Martie, au fost confecționate felicitări și diferite produse lucrate manual, care au fost
puse la dispoziția colaboratorilor, sponsorilor și a unor persoane din instituțiile locale;
De 8 Martie, a fost organizată o petrecere pentru mamele copiilor/tinerilor cu dizabilități, aceasta fiind
așteptată cu nerăbdare de acestea;
Serbarea Zilei de 1 Iunie, unde copiii și părinții acestora s-au bucurat de un mini spectacol, la finalul căruia
copiii au primit daruri;
Tabăra de vară: câteva familii membre a ASCHF-R filiala Neamț, au participat la taberele organizate de
Organizația Naționlă, la munte și la mare;
Serbarea Pomului de Crăciun: unde copiii și părinții acestora au participat la un mini spectacol de colinde
și dansuri tradiționale, prezentate de copiii din câteva școli cu care filiala Neamț are colaborare. În finalul
mini spectacolului, copiii/ tinerii cu dizabilități au primit daruri de la Moș Crăciun;
Copiii și tinerii din filială, au dat curs unor invitații de a participa la diferite spectacole și diferite concursuri
organizate de alte ONG-uri.
Au participat in data de 13 iulie 2019, la un maraton organizat de MTB Roman, cu un numar de 35 de copii
si tineri in si fara fotolii rulante. La final, toti participantii, copiii si tinerii din filiala Neamt au primit medalii
si diplome dar si aprecierea si simpatia cetatenilor orasului Roman.
Activitatea de Lobby

−
−
−
−

Consiliul Director al filialei Neamț, a făcut demersuri la Primăria Roman, pentru rezolvarea unor probleme
ale membrilor filialei dar și în localitățile limitrofe atunci când au fost sesizări;
Președintele Executiv dna. Elena Damiean, a participat la ședințele Consiliului Local în care a prezentat
nevoile membrilor filialei din Municipiul Roman;
Consiliul Director al filialei Neamț, a avut mai multe întâlniri cu Primarul orașului Roman, dl. Lucian Micu,
pentru ai prezenta nevoile membrilor asociației;
Președintele Executiv dna. Elena Damiean, a participat la diferite evenimente din județ, organizate de ONGuri având ca temă problema persoanelor vulnerabile.
Activități de promovare a imaginii filialei

−
−

−

Actualizarea paginii de Facebook, în care sunt prezentate activitățile filialei;
Cu ocazia participării la diferite evenimente, s-au făcut intervenții de către reprezentanta asociației dna.
Elena Damiean, unde a vorbit despre problemele membrilor asociației dar și de activități ale ASCHF-R
filiala Neamț;
Au fost distribuite Rapoarte de Activitate și Buletine Informative din partea ASCHF-R către Administrațiile
Publice Locale, colaboratori, sponsori, membrilor asociației și unor ONG-uri prietene, etc.
Dezvoltare organizațională

−
−
−

Au făcut demersuri pentru modernizarea sediului;
Demersuri pentru dotarea sălii de kinetoterapie;
Dotarea cu mobilier destinat spațiilor serviciilor sociale: logopedie, consiliere psihologică, ședinte de
psihoterapie etc.;
Sustenabilitate

−
−

Campanii de strângere fonduri;
Demersuri pentru strângerea formularelor 230 (2%);

−

Donatii primite de la ASCHF-R Organizatia Nationala.
Parteneriate – Colaborări

−
−
−
−
−

Primăria orașului Roman;
Televiziunea locala Topall TV si Rom TV;
Școala Generală „Mihai Eminescu”;
DGASPC jud. Neamț;
ASCHF-R Organizația Națională.
Activități de asistență socială – sprijin social

−
−

−

Consiliul Director, a pus la dispoziția membrilor filialei noutăți legislative din domeniul dizabilității cu
noile facilități;
Au fost puse la dispoziția unor tineri din filială, la solicitarea acestora mijloace ajutatoare de mers, fotolii
rulante, cadre de mers, carje si au fost reparate fotoliile rulante clasice ale membrilor care au solicitat acest
lucru;
Au fost puse la dispoziția membrilor filialei, diferite produse primite donație: materiale de incontinență
urinară, textile, dulciuri;
Activițăți statutare: Adunarea Generală Anuală a filialei Neamț, a avut loc în data de 30 martie 2019, în
cadrul căreia au fost prezentate și aprobate rapoartele de activitate pe anul 2018. Au fost prezentate spre
aprobare raportul de activitate pe anul 2019 cât și bugetul de venituri și cheltuieli.
Consiliul Director al ASCHF-R filiala Neamț, s-a întrunit, ori de cate ori a fost cazul și a urmărit ducerea
la îndeplinire a activităților aprobate de AGA cât și asigurarea veniturilor necesare desfășurării activităților
filialei. Consiliul Director a fost preocupat și de soluționarea sesizărilor membrilor filialei.
Consiliul Director al ASCHF-R filiala Neamt
Presedinte Oana Sarbusca

