RAPORT DE ACTIVITATE ASCHF-R Filiala
BUZAU 2011
Pe parcursul anului 2011 activitatile ASCHFR filiala Buzau s-au desfasurat in bune
conditii, stimulind o mai mare parte a membrilor si atragerea de noi membrii.
Consiliu Director a avut anul acesta o activitate mai bogata decit pina acum iar rezultatele
obtinute confirma acest lucru.
In anul 2011 am desfasurat urmatoarele activitati:

1.In perioda 11-12.04.2011 am participat la Seminarul ,,Abilitati de viata independenta
pentru persoanele cu dizabilitati fizice’’invitatie facuta de DGASPC Buzau impreuna cu
Fundatia Motivation Romania.Au participat un grup de copii in fotoli rulante care pe perioda
derulari proiectului au invatat noi reguli de folosirea si manipularea fotoliului rulant cit si
diferite jocuri de indeminare.
2. Editarea unor pliante si mape de prezentare,s-au realizat 10 mape pentru a fi oferite
diferitilor sponsori.

3. Acordarea de cadouri cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Pasti constind in pachete cu
dulciuri si jucari.
4. Cu ocazia zilei de 1 Iunie s-a organizat un program distractiv in parcul Cring, unde au
participat 40 de copii si insotitori ai acestora.La eveniment au participat reprezentanti ai presei
locale si trei actori de la teatrul Nottara din Bucuresti care au pregatit un mic program
artistic.Intilnirea s-a finalizat cu o masa la terasa Club Max unde sa servit o pizza si un suc.
5. Activitati de stringere de fonduri;
Campania de 2%a fost realizata cu suces, s-au strins si depus peste 400 de formulare.
6. S-a organizat o tabara de vara la Maliuc –jud.Tulcea. Tabara a fost oferita de Fundatia
,,SF. SAVA” BUZAU, unde au participat opt copii si insotitor ai acestora in perioada 23-28
iunie 2011.Copii au beneficiat de o plimbare cu vaporul, au avut loc diverse activitati unde au
primit diplome din partea Fundatiei Sf. Sava Buzau.
7. Organizarea unei tabere la munte oferita de ASCHFR Bucuresti,unde au participat doua
familii si copii acestora. Tabara a fost organizata la Cheia in perioada 3-10 iulie 2011.
8. Asigurarea de materiale igienico-sanitare,rechizite, scaune si un aspirator Centrului
Respiro conform protocolului incheiat .
9. Organizarea de intilniri cu grupuri de parinti,membrii ai asociatiei pentru dezbateri si
discutii pe teama greutatilor intimpinate de familiile lor din cauza neplati drepturilor
salariale.Asociatia a facut demersurile necesare catre organele abilitate atit la nivel local cit
si national.
10. Organizarea taberei de vara, la Mamaia oferita de ASCHFR Bucuresti in perioada 2430 august 2011 unde au participat doi copii si insotitori lor.

11. Derularea proiectului ,,Sa ne cunoastem orasul si judetul”- excursie pe Valea
Buzaului .Acest proiect desi a fost cistigat de noi din fonduri nerambursabile din cadrul
Primariei Buzau nu am obtinut nici pina acum suma acordata desi sau facut nenumarate
adrese.La acest proiect au participat un nr. de 25 de copii si insotitori lor.Proiectul sa
desfasurat pe parcursul a doua zile avind incluse masa si cazarea.
12. Intilnire cu echipa din Anglia unde am participat la distribuirea de fotoli rulante, cadre
de mers si atragerea de noi membri in asociatie.Tot aceasta Fundatie a suportat plata a unui
numar de cotizati.
13. Intilniri cu copii si parinti lor pentru realizarea unor felicitari pentru sarbatorile de
iarna. La aceasta activitate a participat un voluntar din partea DGASPC care a coordonat
intreaga activitate.Proiectul s-a desfasurat pe parcursul a doua luni de zile
14. Realizarea calendarului 2012 –pentru o mai larga mediatizare a asociatiei si
pregatirea mapei de prezentare in stringerea de fonduri si celor 2% impreuna cu Consiliul
Director am hotarit sa realizam acest calendar.
15. In data de 3 decembrie am sarbatorit Ziua Internationala a Persoanelor cu
Handicap. La aceasta activitate am colaborat cu Centrul Respiro unde am organizat o serbare
la care a participat membrii ai asociatiei care frecventeaza centrul. Tot cu ocazia acestei zile
am participat la un spectacol la Consiliul Judetean oferit de artisti buzoieni.
16. In data de 17 decembrie am organizat in cadrul asociatiei serbarea Pomului de
Craciun. La serbare au fost invitati sa sustina spectacol copiii Centrului de Plasament nr,2, un
grup de colindatori de la Seminarul Teologic si solista de muzica populara.
17. Tot cu ocazia Pomului de Iarna, asociatia noastra a fost invitata de catre ASCHFR
Bucuresti la Palatul Copiilor unde s-a organizatun spectacol si in cadrul caruia copii au primit
cadouri.La spectacol au fost prezenti 25 de copii si parinti lor
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