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 In anul 2011 membrii CD ai ASCHF_R Filiala Olt au realizat intalniri statutare in vederea 

luarii de hotarari pentru buna desfasurare a activitatii organizatiei. 

 Presedintele organizatiei a participat la lucrarile CD ale organizatiei nationale , intalniri 

trimestriale, in cadrul carora au fost aduse la cunostinta dificultatile intampinate de membrii filialei 

Olt precum si solicitarile acestora in vederea sustinerii cu materiale absorbante si mijloace 

ajutatoare. 

 In urma sesizarilor membrilor filiale, au fost depuse sesizari la Primaria Corabia pentru 

neplata indemnizatiilor persoanelor cu handicap si au fost transmise si organizatiei nationale. Am 

primit raspunsuri din partea autoritatii locale , fiind puse la dispozitia membrilor care au sesizat 

filiala . 

           Au fost primite deasemenea raspunsuri prin intermediul organizatiei nationale si de la 

Ministerul Muncii si Familiei.  

In urma sesizarilor facute si a rectificarilor bugetare locale au fost solutionate doleantele 

membrilor nostri. 

         Activitatea Centrului de zi Danubius s-a bazat pe activitati de socializare bilunare cu sprijinul 

unui  psiholog voluntar ,precum si a autoritatilor locale care au asigurat transportul tinerilor .  

        Activitatea Unitatii Protejate CREATIV s-a desfasurat conform contractelor incheiate cu o 

serie de unitati scolare si 2 societati comerciale   , valoarea contractelor fiind in functie de numarul 

scriptic lunar de angajati. 

       In luna decembrie 2011 s-a desfasurat Serbarea de Craciun a filialei , participand 65 de copii si 

tineri cu handicap fizic , in locatia centrului de zi . S-a desfasurat un mic spectacol artistic de 

colinde sustinut atat de copiii/tinerii cu handicat cat si de invitati. 
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      25 de copii si tineri cu handicap , membri ai filialei , au participat la Serbarea de Craciun 

organizata de organizatia nationala , la Bucuresti  in incinta Palatului Copiilor . Acestia au asistat 

la un spectacol artistic realizat in beneficiul intregii organizatii nationale . 

     Tot in luna decembrie s-a desfasurat controlul Inspectiei Muncii Olt , privind desfasurarea 

legale a activitatii UPA . In urma controlului efectuat asupra documentelor existente , nu au fost 

idendificate nereguli. 

      In luna august 2011 , presedintele organizatiei a participat la cursul “ Antreprenoriat in 

economie sociala “ , organizat de Ministerul Muncii , unde a fost elaborate un plan de afaceri de 

dezvoltare UPA .Acest plan de afaceri a fost adaptat cerintelor filialei noastre si a fost depus pe 

linia de finantare deschisa de RAIFFEISEN BANK . Din cauza unui viciu de procedura al 

finantatorului , proiectul nu a fost selectat .  

    Au fost primate o serie de adrese de la diverse institutii la care sa raspuns , ca de exemplu 

Ministerul Muncii si Familiei , ONPHR , etc. 

    Intreaga activitate s-a desfasurat atat cu sprijinul angajatilor cat si a voluntarilor , membri CD 

multumind sprijinului acordat . 

 

 

 

 

CONSILIUL DIRECTOR AL ASCHF_R FILIALA OLT  


