ANEXA 1 la Strategia ASCHFR 2016-2020

Plan de implementare a Strategiei ASCHFR pentru perioada 2016 – 2020 “Lumea mea e lumea noastră!”

ASOCIATIA de SPRIJIN a COPIILOR
HANDICAPATI FIZIC - ASCHFR
Obiectiv general al Strategiei ASCHFR

Direcția Strategică de Acțiune nr.1
Context actual

Parteneri:
Filiala Argeș - ASCHFR
Filiala București - ASCHFR
Filiala Buzău - ASCHFR
Filiala Călărași - ASCHFR
Filiala Giurgiu - ASCHFR
Filiala Neamț - ASCHFR
Filiala Olt - ASCHFR
Filiala Prahova - ASCHFR
Filiala Vâlcea - ASCHFR
Obiectivul general al Strategiei ASCHF-R este îmbunătățirea situației copiilor și tinerilor
cu dizabilități aflați în îngrijirea familiilor astfel încât aceștia să aibă oportunităţi
egale de a participa în societate și să trăiască în demnitate, nevoile lor specifice să fie
recunoscute și asigurate iar familia să primească sprijinul necesar.
1. Identificarea nevoilor specifice ale copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice
și/sau asociate și ale familiilor lor, Reprezentare și Advocacy
ASCHFR a urmărit constant menținerea unei relații strânse cu părinții copiilor și
tinerilor cu dizabilități și a realizat acțiuni diverse în acest sens: conferințe tematice
(1996-2003), seminarii, sondaje de opinie (2007 – Argeș, 2010, 2013 – București,
2015), tabere anuale.
În adunările generale, participanții au evidențiat obstacole întâmpinate din cauza
lipsei de accesibilitate, a lipsei de centre de zi și respiro, de materiale igienico –
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Obiective specifice

Activități și subactivități
A.1. Identificarea nevoilor specifice
ale copiilor și tinerilor cu dizabilități
fizice și/sau asociate și ale familiilor
lor

sanitare sau ajutătoare și din cauza atitudinilor de la nivelul autorităților locale,
școlare etc.
În baza a tot ce i s-a adus la cunoștință, ASCHFR a făcut sesizări către instituțiile
competente și către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.
ASCHFR a participat la acțiuni de advocacy inițiate de alte organizații (rețeaua
Dizabnet, FONPC, ONPHR, Caritas) și a întreprins mai multe acțiuni pentru
respectarea drepturilor salariale ale asistenților personali.
Cunoaștem în general situația membrilor dar mai puțin cazurile concrete, individuale,
de încălcare a drepturilor sau barierele care împiedică integrarea și pentru care
trebuie întreprinse acțiuni de advocacy. Cunoaștem procente referitoare la modul de
respectare a unui drept sau a altuia dar am intervenit prea puțin până acum pentru
cunoașterea situației concrete a unui copil/tânăr cu dizabilități și realizarea de
acțiuni de advocacy țintite pe îmbunătățirea situației lui și a familiei respective.
Organizația națională nu este acreditată ca furnizor de servicii sociale sau ca furnizor
de formare, nici ca operator de date personale, ceea ce diminuează considerabil
șansele de aplicare la linii de finanțare.
OS 1 - Să acredităm organizația ca furnizor de servicii sociale, ca furnizor de formare
și ca operator de date personale.
OS 2 - Să realizăm anual un număr de minim 45 de anchete sociale pe baza
instrumentelor proprii.
OS 3 - Să realizăm anual acțiuni țintite de advocacy.
OS 4 - Să realizăm anual inventarul de nevoi specifice ale membrilor ASCHFR.
OS 5 - Să reprezentăm nevoile specifice ale membrilor ASCHFR și să realizăm
proiecte.
1.1.Realizarea setului de instrumente necesare (ancheta socială, ghid de interviu,
studiu de caz etc.) prin colaborarea cu un asistent social
1.2. Acreditarea organizației naționale ca furnizor de servicii sociale și licențierea
pentru servicii de consiliere și sprijin pentru părinți
1.3. Obținerea avizului de operator de date personale, la nivel național și filiale, de la
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ANSPDCP
1.4. Realizarea de anchete sociale, studii de caz, focus-grupuri, întâlniri tematice
etc.
1.5.Realizarea de materiale de informare pentru membri (ghiduri, pliante etc)
1.6. Realizarea anuală a inventarului de nevoi specifice ale membrilor ASCHFR care să
constituie totodată un instrument de reprezentare și advocacy
1.7.Participarea la rapoarte tematice, rapoarte alternative sau alte acțiuni ale
rețelelor din care ASCHFR face parte
1.8. Identificarea de linii de finanțare și elaborarea de proiecte pe baza datelor
obținute
A.2. Reprezentare și Advocacy

Direcția Strategică de Acțiune nr.2
Context actual

2.1. Reacții punctuale privind modificări propuse la Legea nr. 448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și alte acte normative
2.2. Acțiuni de advocacy pentru situațiile individuale identificate prin anchetele
sociale
2.3. Elaborare puncte de vedere, documente de poziție, realizarea de petiții,
audiențe și alte demersuri pentru probleme semnalate de membrii ASCHFR
2.4. Participare la intalniri de lucru organizate de ANPD, ANPDCA, MMFPSPV, alte
organisme guvernamentale și neguvernamentale pe tema dizabilității
Sprijin pentru integrare și incluziune socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități
fizice și/sau asociate
Activitățile cu copiii și tinerii cu dizabilități crează specificul culturii noastre
organizaționale.
Cât privește informațiile de care au nevoie, membrii ASCHFR reclamă faptul că
lipsesc informațiile corecte despre drepturile persoanelor cu dizabilități și
modalități de obținere, despre serviciile și centrele de recuperare, precum și
despre serviciile de sprijin pentru familii. Actualizarea lunară a site-ului și
crearea unui buton special în acest sens pot răspunde nevoii de informare. În
plus, ASCHFR editează Buletinul Informativ încă din 1990.
Taberele de vară reprezintă de asemenea o constantă de care membrii noștri
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Obiective specifice

sunt foarte atașați. Scrisorile pe care le primim ulterior întoarcerii acasă stau
mărturie emoționantă asupra sentimentelor pe care copiii, tinerii cu dizabilități
și părinții sau însoțitorii lor le încearcă prin participarea la tabără. Până în anul
2020, ne propunem să intensificăm eforturile de strângere de fonduri pentru a
face posibilă realizarea anuală a cel puțin două serii.
Proiectul Atelier service este desfășurat de către ASCHF-R în parteneriat public –
privat și vizează facilitarea integrării educaționale și sociale a copiilor și tinerilor cu
dizabilități. Atelierul service execută reparații și pune la dispoziție în mod gratuit
mijloace ajutătoare necesare. Pentru susținerea activității este nevoie să identificăm
și să aplicăm la o linie de finanțare. În afara acestuia, ASCHFR nu are un alt proiect în
desfășurare. Luând în considerare nevoile părinților de sprijin, lipsa de servicii de
consiliere și de încurajare a participării pentru tinerii cu dizabilități, ținând cont de
experiența unor filiale care au desfășurat proiecte în acest sens, ASCHFR analizează
posibilitatea de a iniția un proiect de tip Centru de resurse pentru copii, tineri cu
dizabilități și familie, în nume propriu sau în parteneriat cu filiale. Unul dintre
rezultatele obținute prin sondajul realizat în 2015 arată o realitate de care ASCHFR
trebuie să țină seama: 80% dintre copiii și tinerii membri ai filialelor sunt încadrate în
gradul grav, sunt cei mai vulnerabili, mai expuși riscului de marginalizare/excluziune.
OS 1 - Să realizăm cel puțin două numere din Buletinul Informativ /an, în câte 1000
de exemplare și să îl diseminăm.
OS 2 – Să alimentăm cel puțin lunar site-ul organizației cu informații utile părinților,
tinerilor, specialiștilor, să aplicăm forme de comunicare online.
OS 3 – În urma aprobării AGA, să realizăm Raport anual – ASCHFR până la sfârșitul lunii
mai și să îl diseminăm.
OS 4 – Să organizăm anual un eveniment de marcare a zilei organizației ; în anul 2020,
ASCHFR împlinește 30 ani de la fondare.
OS 5 – Să organizăm și să participăm la evenimente, seminarii, întâlniri de lucru pe
tema dizabilității.
OS 6 – Să identificăm și să aplicăm la o linie de finanțare specifică pentru consolidarea
activităților din proiectul Atelierul service.
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OS 7 – Să realizăm anual cel puțin două serii de tabără, a câte 50 de participanți, la
mare și la munte; numărul total de beneficiari ai taberei organizate la nivel național
să fie cel puțin 100/an.
OS 8 – Să realizăm anual activitățile tradiționale : serbările de Crăciun și ziua mamei.
OS 9 – Să elaborăm proiecte care corespund misiunii ASCHFR și să aplicăm în nume
propriu sau în parteneriat.
OS 10 – Să susținem participarea copiilor și tinerilor cu dizabilități la manifestări și
evenimente publice.
Activități și subactivități
A.3. Informare și promovare
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

A.4. Proiecte
caracter social

și

activități

Elaborare și diseminare Buletine Informative, cel puțin două numere pe an (53
+ 54 - 2016, 55 + 56 – 2017, 57 + 58 – 2018, 59 + 60 – 2019, 61 + 62 – 2020)
Actualizare lunară site www.aschfr.ro
Dezvoltarea comunicării online
Elaborare și diseminare Raport anual ASCHFR -2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Organizarea zilei ASCHFR
Organizarea a cel puțin două mese rotunde sau alte tipuri de întâlniri tematice

cu

A.5. Centre de zi / Proiecte

2.1. Atelierul pentru reparații și distribuție gratuite dispozitive și alte mijloace
ajutătoare, denumit Atelierul service
2.2. Tabăra de vară, câte 2 serii/an (mare și munte) la nivel național și
organizare la nivelul filialelor, după posibilități
2.3. Serbarea de Crăciun, la nivel național și la nivelul filialelor
2.4. Ziua mamei, la nivelul fiecărei filiale
2.5. Identificarea de linii de finanțare proiecte și elaborarea de proiecte care
corespund misiunii ASCHFR
2.6. Participări ca partener în proiecte cu membrii asociați (filiale) sau/și cu
alte organisme neguvernamentale și/sau guvernamentale, după caz
Centre de zi organizate și susținute la nivelul filialelor.
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proprii filiale

Asigurarea colaborării dintre proiecte ale organizaţiei naţionale şi proiecte ale
filialelor.

A.6. Sprijin direct pentru membrii
filialelor
(copii/tineri
cu
dizabilități, părinți)
4.1. Procurarea de materiale de incontinență urinară ; distribuirea cel puțin o
dată pe an
4.2. Distribuirea de îmbrăcăminte, alimente, alte produse obținute din
donații, după caz
4.3. Susținerea participării copiilor și tinerilor cu dizabilități din filiale la
acțiuni organizate de rețele sau de alte organisme guvernamentale sau
neguvernamentale cu ocazia diferitelor zile internaționale
A.7. Campanii de strângere de
fonduri

Direcția Strategică de Acțiune nr.3
Context actual

6.1. Campania 2% se desfășoară din luna ianuarie până la data de 25 mai
6.2. Campania prin căsuțe se desfășoară lunar în baza parteneriatului cu Mega
Image
6.3. Campania Tabăra 2016 se desfășoară cu precădere în lunile aprilie, mai,
iunie
6.4. Campania Crăciun 2016 se intensifică în lunile noiembrie, decembrie
6.5. Campanii online
Consolidarea statutului de “purtător de cuvânt” al familiei care are în îngrijire
copil sau tânăr cu dizabilități fizice și/sau asociate
ASCHFR sesizează punctual autoritățile publice sau centrale, cu privire la încălcarea
unui drept. Activitatea aceasta este condiționată de modul în care părinții sau alți
membri din familie doresc să-și facă cunoscute problemele și nu evită pentru a «nu se
pune rău« cu primarul, de exemplu. Considerăm esențială cunoașterea situației
concrete a copiilor și tinerilor cu dizabilități pentru a putea susține nevoia de servicii
sociale pentru cei 97,7 % din persoanele cu handicap care se află în îngrijirea familiei
sau, în rare cazuri, trăiesc independent. Atenția autorităților publice este în prezent
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Obiective specifice

axată pe dezinstituționalizare și pe transferul persoanelor asistate în instituții în
servicii rezidențiale alternative.
OS 1 – Să desfășurăm anual activitățile prevăzute în Statutul ASCHFR, 2011.
OS 2 – Să realizăm în anul 2017 analiza de etapă a implementării Strategiei ASCHFR,
inclusiv oportunitatea de modificare a numelui organizației.
OS 3 – Să organizăm cel puțin anual o sesiune de instruire cu personalul voluntar și
angajat, în funcție de prioritățile organizației. Pentru anul 2016, prioritățile sunt :
advocacy, strângere de fonduri, comunicare.
OS 4 – Să susținem organizarea anuală a cel puțin unei campanii de atragere de
membri ; fiecare filială să atragă cel puțin 10 membri noi, anual.
OS 5 – Să dezvoltăm capacitățile de monitorizare a unui drept și să exersăm anual,
prin aplicare de instrumente proprii și elaborare de rapoarte.
OS 6 – Să dezvoltăm anual cel puțin o colaborare/un parteneriat cu instituții publice
sau ong-uri.

Activități și subactivități
A.8. Activități statutare
1.1.
1.2.
1.3.

Organizare și desfășurare AG - ASCHFR cel târziu până la data de 31 mai
Organizare și desfășurare întâlniri de lucru ale Consiliului Director
ASCHFR, cel puțin trimestrial, precum și atunci când prioritățile impun
Participarea membrilor CD - ASCHFR la AGA filiale și la alte activități
desfășurate în teritoriu

A.9. Dezvoltare organizațională
2.1. Dezvoltarea competențelor membrilor voluntari și personalului angajat
prin formări, schimburi de experiență etc
2.2. Realizarea de informări pentru dezvoltarea cunoștințelor privind Convenția
ONU cu privire la drepturile copilului, Convenția ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități, Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele
cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere și alte
documente programatice de nivel internațional și/sau european
2.3. Organizarea și desfășurarea de grupuri de lucru tematice, în funcție de
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problematică și priorități
2.4. Campanie de atragere de membri în filiale
A.10. Dezvoltarea capacității ASCHFR
de monitorizare a respectării
drepturilor copiilor și tinerilor cu
dizabilități, în mod deosebit a
dreptului la opinie / educație / servicii
sociale / acces și participare
3.1. Stabilirea obiectivelor de monitorizare și realizarea instrumentelor de
lucru necesare (procedura de monitorizare, fișa de monitorizare)
3.2. Aplicarea instrumentelor de monitorizare cel puțin semestrial
3.3. Realizarea raportului de monitorizare și diseminare
A.11. Parteneriate și colaborări

Activități administrative

4.1. Cotizații și participări la AGA-ONPHR, AGA – FONPC, AGA – RENINCO
4.2.Participări la conferințe, seminarii, întâlniri de lucru organizate de membrii
rețelelor sau alte organisme guvernamentale sau neguvernamentale pe teme
din domeniul dizabilității
4.3. Identificarea de noi parteneri și/sau colaborări pentru îmbunătățirea și
dezvoltarea activităților existente
4.4.Incheiere de convenții/acorduri de parteneriat/colaborare cu organisme
guvernamentale și/sau neguvernamentale
Activitățile administrative vor fi stabilite anual și aprobate în cadrul Planului
anual de activitate.
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