
        RAPORT DE ACTIVITATE AL ASCHF-R FILIALA VÂLCEA 2019 

 

Acreditata ca furnizor de servicii sociale si licentiata  pentru serviciul social  „Centrul de zi Cozia” 

pentru copii cu handicap neuromotor , ASCH-R filiala Valcea  asigură copiilor / tinerilor cu dizabilități 

fizice si asociate , membri ai filialei , terapii de recuperare : neuromotorie prin kinetoterapie, activități de 

educare și dezvoltare timpurie, logopedie, ludoterapie, terapie cognitivă și terapie psihomotrică, consiliere 

educațională și psihoterapie cognitiv - comportamentală, consiliere psihologică și suport emoțional, 

programe de integrare socio - educative, de recreere, socializare și petrecere a timpului liber. O activitate 

tradițională în „Centru de zi Cozia” , care se desfășoară pe perioada vacanței de vară, este grădinița de vară 

și școala de vară.  

Prin dotarea de care dispune ASCHF-R filiala Vâlcea, „Centrul de Zi Cozia”, desfășoară activități pentru 

un număr de 50 de copii/tineri cu dizabilități. Toate activitățile menționate, sunt orientate către înbunătățirea 

calității actului educațional și crearea unui parteneriat local pentru prevenirea abandonului școlar în rândul 

copiilor cu dizabilități. 

Activități cu copii/ tineri cu dizabilități și familia acestora 

Proiectele de socializare, au ca obiective de bază, scoaterea din izolare a copiilor /tinerilor cu dizabilitati în 

vederea schimbării mentalități semenilor noștri față de potențialul acestora. Lunar au fost organizate, 

activități de socializare cu diverse teme de lucru, printre care: 

− „Să faci Rai din ce ai!” activitate de socializare desfasurata in centrul de zi Cozia; 

− Au serbat „2 Aprilie – Ziua Internationala de Constientizare a Autismului”, activitate desfasurata in cadrul 

Centrului de zi Cozia; 

− 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, serbata de mamele membre ale asociatiei la un restaurant cochet; 

− Sărbătorirea zilelor de naștere și nume a beneficiarilor „Centrului de Zi Cozia”; 

− Sărbătorirea Zilei de „1 Iunie cu veselie”; 

− „Daruieste un zambet impreuna”, activitate desfasurata la Gradina Zoologica; 

− „Inimi fericite!” activitate de socializare desfasurata in cadrul centrului de zi Cozia; 

− Tabăra la munte și la mare organizată de ASCHF-R, la care au participat 6 familii, membre ale filialei; 

− „Să sărbătorim Haloween-ul”, activitate de socializare, desfasurata in cadrul Centrului de zi Cozia, unde 

copii s-au costumat in personajele favorite si au sarbatorit cu tort si voie buna; 

− Au sarbatorit ziua de 3 Decembrie, „Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”, in cadrul centrului 

de zi Cozia; 

− Au serbat ziua de 6 decembrie – „Daruieste un zambet”, impreuna cu scoala Gimnaziala „ANTON PANN” 

Ramnicu Valcea, activitate desfasurata la Gradina Zoologica din Rm. Valcea, a fost un schimb de experienta 

intre elevii din invatamantul de masa si elevii din invatamantul special; 

− Serbarea Pomului de Crăciun, care a avut loc în data de 18 decembrie 2019, în sala Consiliului Județean 

Valcea, unde copiii au asistat la un mini spectacol in finalul caruia au primit cadouri; 

− Participarea la Spectacolul de Crăciun, organizat de ASCHF-R Organizația Națională, în data de 21 

decembrie 2019, la Palatul Național al Copiilor din București unde copiii au asistat la un spectacol in finalul 

caruia au primit cadouri; 
 

Activitatea de Lobby 

Această activitate a stat permanent în atenția Consiliului Director al ASCHF-R filiala Vâlcea. 

Reprezentarea intereselor membrilor ai filialei Vâlcea, s-a făcut în principal cu ajutorul angajatilor acesteia. 

Un rol important în activitatea de lobby a filialei Vâlcea, l-a avut dna. Președinte Sanda Diculescu, prin 

prezența sa la diferite întâlniri cu reprezentanți ai Consiliului Județean, prefecturii și ai primăriei Vâlcea. 

De asemenea participarea d-nei. Presedinte Diculescu la diferite conferințe unde au fost puse în discuție 

problemele persoanelor cu dizabilități. 

 



Activități de promovare a imaginii filialei: Au fost promovate pe pagina de Facebook a asociației, 

activitațile din cadrul „Centrului de Zi Cozia”, dar și activitățile din cadrul filialei, cuprinse în planul de 

activitate pe anul 2019. În cadrul diferitelor întâlniri la care au participat reprezentanții filialei Vâlcea, au 

fost distribuite materiale informative: Buletin Informativ, Raport Anual, unde se regăsesc activități 

desfășurate de ASCHF-R filiala Vâlcea. Promovarea activităților filialei Vâlcea, se face și pe site-ul 

www.aschfr.ro 

Dezvoltare organizațională 
 

− Au fost interesati de păstrarea membrilor înscriși în asociație dar și de creșterea numărului acestora; în anul 

2019 au înregistrat o creștere importană a numărului de membri înscriși în filială; 

− Urmarea încheierii unor parteneriate cu mai multe ONG-uri, am participat la diferite cursuri pentru 

identificarea si formularea de politici publice alternative in cadrul unor proiecte POCA si de advocacy; 

− Au avut o strânsă legătură cu ASCHF-R, care i-a sprijinit financiar în organizarea activităților cu caracter 

social. 

Sustenabilitate 

− A organizat campanii de strângere fonduri pentru 1 Iunie si Serbarea Pomului de Craciun; 

− A organizat campanie de strângere formulare 230 (2%); 

− A crescut numarul angajatilor din filiala dar si a voluntarilor, astfel ca in anul 2019, filiala Valcea a avut 8 

angajati. 
 

Parteneriate – Colaborări 
 

− Direcția de Asistență Socială a Primăriei Râmnicu Vâlcea; 

− Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni;  

− Consiliul Județean Vâlcea; 

− Fundatia Terre des Homes Elvetia si depunerea proiectului „Initiativa Noroc in Educatie”, in cadrul apelului 

de proiecte Educatie Incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc; 

− Școala Gimnazială „Anton Pann”;  

− Scoala Gimnaziala Nr. 10 – Ramnicu-Valcea; 

− ASCHF-R și filialele sale. 
 

Activități de asistență socială – sprijin social 
 

Acest proiect menține legatura cu membri asociației prin efectuarea de vizite la domiciliul copilui/ tânărului 

cu dizabilitate, se fac anchete sociale unde se informează părinții despre noutăți legislative, despre 

drepturile lor legale și modul în care să-și protejeze dreptul obținut. Cu ajutorul asistentului social, au 

identificat cazurile sociale din familiile membre ale filialei Vâlcea și i-au inclus în baza de date pentru a fi 

ajutați cu diferite produse primite donații sau sponsorizare; 

În cadrul acestei activități, membri filialei în special cazurile sociale, familii monoparentale sau familii care 

au în îngrijire doi copii cu dizabilități, li se pun la dispoziție diferite produse primite donație de la 

Organizația Națională cât și în baza parteneriatelor: materiale de incontinență urinară, textile, confecții, 

dulciuri pentru copii. La solicitarea membrilor filialei, au fost reparate mijloacele ajutătoare de mers: fotolii 

rulante, cadre de mers, cârje.  

Activități statutare: Adunarea Generală Anuală a ASCHF-R Vâlcea, a avut loc în data de 01 martie 2019, 

în cadrul căreia s-au prezentat și aprobat rapoartele de activitate pe anul 2018 cât și planul de activități și 

bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Consiliul Director al filialei Vâlcea, s-a întrunit lunar, în 

cadrul căruia s-au luat hotărâri pentru buna desfasurare a activitatii asociatiei. A urmărit ducerea la 

îndeplinire a planului de activitate aprobat de AGA pe anul 2019, asigurarea resurselor financiare necesare 

susținerii activităților desfășurate în filială și au dat curs tuturor solicitărilor primite de la membri filialei. 

http://www.aschfr.ro/


 


