
RAPORT DE ACTIVITATE AL ASCHF-R FILIALA PRAHOVA 2019 

Principala activitate a ASCHF-R filiala Prahova, o reprezintă Centrul de Zi pentru consiliere si 

sprijin, pentru copii/tineri și părinți „Alexandru” serviciu acreditat și licențiat. Principalele activități 

care s-au desfățurat în anul 2019 au fost:  

• Servicii de recuperare: kinetoterapie, logopedie; 

• Terapieocupațională (croitorie, artizanat, desen); 

• Laborator de informatică 

• Educatie „scoaladupascoala” 

• Consiliere pentru copiii/tinerii cu dizabilități și părințiiacestora: consilierepsihologică, psihoterapie; 

• Diferiteactivități de socializare. 

Activități cu copii/ tineri cu dizabilități și familia acestora 

• Petrecerea Zilei de 8 Martie, organizată pentru mamele copiilor/ tinerilor cu dizabilități, care au 

petrecut clipe de neuitat, activitate devenită tradițională și așteptată cu mult interes de acestea; 

• Serbarea Zilei de 1 Iunie , proiect social devenit tradițional. An de an la această serbare copiii 

primesc daruri; 

• Tabara, participarea membrilor filialei Prahova la taberele de vara, la munte si mare, organizate de 

ASCHF-R pentru membrii din filiale. 

• ExcursiilaBrasov Gradina Zoologica si Poiana Brasov.  

• Copiii si tinerii din filiala Prahova au participat la Bucuresti, la evenimentul aniversar29 de ani de 

activitate a ASCHF-R. 

• Serbarea Zilei de 6 Decembrie „Moș Nicolae”, unde copiii și tinerii au primit daruri într-un cadru 

festiv la sediul asociației; 

• Au organizat serbarea de Craciun in data de 20 decembrie in sala Consiliului Judetean Prahova, unde 

copiii si insotitorii lor au participat la un minispectacol in finalul caruia au primit daruri.  

•  Au participat la Serbarea „Pomului de Crăciun”, organizata de ASCHF-R ( Org. Nationala), care a 

avut loc in data de 21 decembrie, la Palatul Copiilor din Bucuresti. 

Activitatea de Lobby 

• La solicitarea Organizatiei Nationale au fost puse la dispozitia acesteia un set de masuri pentru a fi 

depuse la Ministerul Muncii, pentru a fi incluse in legea de protectie speciala pentru persoanele cu 

dizabilitati Lg.448/2006 cu modificarile ulterioare. 

• S-au făcut demersuri la Administrația Publică Locală din Municipiul Ploiești și diferite localități din 

județ, care nu au asigurat asistenților personali drepturile lor legale; 

• Au fost preluate sesizările membrilor filialei spre soluționarea acestora; 

• Au informat membrii filialei despre noutățile legislative și facilitățile de care urmează să 

beneficieze; 

• Prin intermediul asistentului social, s-au făcut anchete sociale la domiciliul familiilor membre ale 

filialei Prahova și au fost identificate diferite probleme cu care aceștia se confruntă; 

• Au fost trimise la Organizația Națională, toate sesizările membrilor filialei Prahova, care nu au fost 

soluționate la nivel local, pentru a le pune la dispozitia autoritatilor centrale. 

• Participarea alaturi de alte ONG-uri la mittingul de la Bucuresti pentru sustinerea persoanelor cu 

dizabilitati si a asistentilor personali. 

• Cu ocazia zilei de 3 decembrie „Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati”, impreuna cu alte 

ONG-uri din oras au participat la un eveniment public, prin care au incercat sa sensibilizeze 

autoritatile si opinia publica despre problemele persoanelor cu dizabilitati. La eveniment a participat 

si dna Presedinta ANPDCA Madalina Turza. 
 

Activități de promovare a imaginii filialei 
 

• Prezentarea activităților filialei pe pagina de Facebook cât și pe site-ul filialei; 

• Imputernicirea unui membru CD al ASCHF-R fil. Prahova, de a participa la diferite conferinte de 

presa cu tematica: probleme de dizabilitate. 



• Participarea unui membru al CD al fil. Prahova, la sedinta de lucru organizata lunar de ANPDCA. 

• Distribuirea diferitelor materiale informative, atunci cand au participat la anumite evenimente la care 

au fost invitați; 

• Participarea la târguri și expoziții, unde au distribuit pliante și alte materiale informative; 

• Intervenții ale reprezentantului filialei Prahova,în cadrul unor conferințe, mese rotunde,organizate de 

diferite instituți iguvernamentale sau de diferite Federații și ONG-uri în care a prezentat activitățile 

asociației. 
 
 

Dezvoltare organizațională 
 

• Atragere de noi membri; 

• Identificare de noi parteneri și sponsori; 

• Asigurarea de noi colaborări și parteneriate; 

• Participarea la diferite cursuri organizate de diferite instituții și ONG-uri la care au fost invitați. 

• Dotarea si modernizarea sediului cu mobilier nou, cu tehnica de birou performanta. 

Sustenabilitate: 

• Au organizat campanii de stranger fonduri; 

• Au organizat campanie de stranger formulare 230 (2%); 

• Valorificarea produselor realizate înfilială, în cadrul unor târguri și expoziții; 

• Miciproiecte în colaborare cu ONG-uri și școli din Ploiești; 
 

Parteneriate – Colaborări 
 

- Fundația Motivation România;  - Asociația „Victoria”; 

- DGASPC Prahova;   - Colegiul Național „I.L. Caragiale” din Ploiești; 

- Școala Gimnazială Specială nr.1 Ploiești; - Colegiul Național „ Al. Ioan Cuza” din Ploiești; 

- ASCHF – R Org. Nationala;  - Asociația „Pavel”; 

- Asociația „Un strop de fericire”  - Federatia ONG Muntenia 

- Asociația ARES’EL   - Administratia Serviciilor Comunitare Ploiesti 

Activități de asistențăsocială – sprijin social 

• Cu ajutorul asistentului social, au identificat cazurile sociale din familiile membre ale filialei 

Prahova și au fost incluși în baza de date a filialei pentru a fi ajutați cu diferite produse primate 

donații sau sponsorizare; 

• Au fost preluate pentru a fi reparate mijloace ajutatoare de mers: fotolii rulante, cadre de mers, 

triciclete iar la cererea membrilor s-au făcut adaptări pentru toalete; 

• Membrii filialei au fost sprijiniți cu diferite produse primate donație din partea ASCHF-R: materiale 

de incontinență urinară, textile, dulciuri. 
 

Activități statutare 

Activitatea Consiliului Director și a echipei executive, s-a desfășurat în conformitate cu manualul de 

proceduri al filialei, precum și după regulamentul de organizare și funcționare. 

Adunarea Generală Anuală a ASCHF-R filiala Prahova, a avut loc în data de 29 februarie 2020 în cadrul 

căreia s-au prezentat și aprobat rapoartele de activitate pe anul 2019 cât și planul de activități și bugetul de 

venituri și cheltuieli pe anul 2020. 

Consiliul Director al filialei Prahova, s-a întrunit ori de câteori a fost nevoie, luând diferite hotărâri în 

interesul membrilor filialei, a urmarit ducerea la îndeplinire a planului de activitate aprobat de AGA 2019. 

S-a preocupat de asigurarea resurselor financiare necesare susținerii activităților desfășurate în filială și a 

dat curs tuturor solicitărilor primite de la membri. 


