
 1 

_  Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic – România FilialaBuzau 

  

Cod Fiscal 8504909                           Tel./fax  0238/717590                                  Str. Crizantemelor Nr.17 

Cont  RO65RZBR                             aschfrbz@yahoo.com                                 ( internat Colegiul Agricol ) 

 0000060001003561                              0763699316/0238717590                        jud.Buzau 

 Raiffeisen Bank Buzau                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

RAPORT  DE  ACTIVITATI  

                                 ASCHF-R  Filiala  Buzau 

                                                 2015  

    
Asociatia  de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic Romania- Filiala Buzau este o 

organizatie  nonguvernamentala, care desfasoara programe cu si pentru copii/tinerii cu 

handicap fizic si familiile acestora. In asociatie  sunt inscrisi un numar de 219 membri. Scopul 

acestei  asociatii este de a imbunatatii conditiile de viata ale copiilor si familiilor acestora, de 

socializare, comunicare cat si petrecerea timpului liber. 

Lunar si uneori chiar saptamanal, ASCHF-R Filiala  Buzau a desfasurat activitati necesare 

bunei derulari a programelor, implicand in toate activitatile desfasurate copii/tineri si 

insotitorii lor. 

Pe parcursul anului 2015, ASCHFR Filiala Buzau a desfasurat urmatoarele   activitati : 

 

 

  SOCIALIZARE SI PETRECEREA  TIMPULUI LIBER 

 

 Realizarea de felicitari si martisoare pentru luna Martie in scopul de a fi 

comercializate. Aceste produse au fost expuse la Galleria Mall pentru a fi vandute. 

 Pregatirea pentru  Sarbatorile Pascale, unde copiii au incondeiat oua rosii si au 

confectionat felicitari. Asociatia a oferit tichete ’assist’ pentru Sarbatorile Pascale 

tuturor membrilor. 

 Organizarea zilei de 8 Martie impreuna cu  organizatia Nationala ASCHFR 

Bucuresti, am sarbatorit ,,Ziua femeii” , zi in care mamele au uitat  grijile de acasa si 

s-au distrat de minune. 

 In perioada 18-20 Martie am  fost parteneri intr-un proiect cu  Fundatia  
Motivation Romania  si Fundatia Sf. Sava Buzau, unde opt tinerii in fotolii rulante,au 

participat  la prezentarea si folosirea elevatorului  pentru coborarea persoanei cu 

handicap de la bloc si trasportul  lor cu masina special adaptata nevoilor. 

 „1 iunie Ziua Copilului” a fost sarbatorita prin organizarea unei excursii la Slanic 

Prahova,vizitarea Salinei si a unor manastiri din zona. La aceasta excursie au  

participat 60 de copii si insotitorii lor transportati cu  doua autocare. 

 In perioada 14 - 17.05.2015 am sarbatorit „Saptamana Voluntariatului” impreuna 

cu copiii din Scoala Generala nr.15 Buzau. Copiii asociatiei au impartit pliante, 

buletine informative si calendare, iar ei au primit din partea elevilor jucarii si dulciuri. 

 Organizarea unui pelerinaj la Manastirea Prislop. La dorinta membrilor asociatiei 

noastre am organizat acest pelerinaj .Un numar de 40 de copii si insotitorii lor am 
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plecat la drum vizitand  Manastirea Brancoveneasca de la Sambata de Sus si Cetatea 

Alba. 

 Sprijinirea membrilor nostri cu materiale de incontinenta urinara, diferite produse 

primite din donatie si sprijinirea Centrului Respiro cu toate cele necesare bunei 

functionari. 

 Tabara de la Cheia a avut loc in perioada 12-19 iulie 2015, unde s-au prezentat 4  

copii/tineri si insotitori ai acestora. 

 Tabara de la mare a avut loc intre 26 august-2 septembrie, 2015 participand 5 

copii/tineri cu dizabilitati alaturi de insotitorii  lor. 

 Organizarea unui alt pelerinaj la Manastirea Prislop. Datorita numarului mare de 

solicitari venite din partea membrilor asociatiei s-a facut si a doua excursie avand 

acelasi traseu ca primul. 

 Pregatirea pentru Sarbatorile de Craciun constand in confectionarea de felicitari, 

globulete, coronite, bratari si margele. 

 3 Decembrie ,,Ziua Internationala a Persoanelor cu Handicap” a fost sarbatorita la 

sediul asociatiei  cu copiii /tinerii din asociatie, oferindu-le dulciuri si jocuri distractive  

oferite de magazinul ,,Aventura  Jucariilor” din Buzau. Ca invitati au fost cei din 

mass-media locala ( presa, televiziunea), unde am filmat reportaje cu copiii  si cu 

produsele confectionate de ei. 

 In 20.12.2015 am participat cu un numar de 25 copii si insotitorii acestora la un 

spectacol de sarbatori  oferit de ASCHFR Nationala Bucuresti la Palatul Copiilor. 

Deplasarea s-a facut cu autocarul, iar la sfarsitul programului artistic copii au primit 

pachete cu dulciuri si au facut poze cu mosii. 

  In data de 20.12.2015 ora 11.00 la Consiliul Judetean Buzau s-a desfasurat 

serbarea Pomului de Craciun. Acest eveniment a fost marcat prin desfasurarea unui 

program artistic, prezentat de ansamblul folcloric Plaiurile Mioritei , doua tinere 

soliste, un grup de studenti de la Teologie. Ca in fiecare an ASCHF-R Nationala a 

sprijinit asociatia noastra cu suma  necesara pentru pachetele de la Craciun, suma 

alocata a fost de 120lei pentru fiecare copil. 

 

IMAGINE si  PROMOVAREA 

 

 S-a reeditat calendarul  asociatiei pentru anul  2016 si mape de prezentare. 

 Pentru a creea o imagine a asociatiei pe retelele de socializare am realizat un spot 

publicitar cu activitatile realizate de noi. 

 Invitatie din partea Asociatiei Maini Intinse, care au avut un proiect denumit ,Sunt si 

eu aici” destinata  dezvoltarii abilitatilor sociale si relationare prin metoda teatrului   

social de papusi in vederea combaterii excluderii sociale 

 Pregatirea  mapei de prezentare  si campania de strangere de fonduri de 2%. 

 In perioada 16 septembrie-30 octombrie am raspuns unui numar de 120 de 

chestionare, care a avut ca scop cunoasterea gradului de incluziune sociala a 

copiilor/tinerilor cu handicap fizic aflati in ingrijirea familiilor, membrii asociatiei 

noastre. 

 Am distribuit buletinul informativ membrilor nostri prin care au fost informati despre 

unele modificari legislative si facilitati de care au dreptul.  

 

 

 ADVOCACY si  LOBBY 

 

 S-a tinut permanent legatura cu membrii asociatiei cu privire la plata salariilor 

asistentilor personali si a Legii 272/2004, Hotararea 904/2014  privind suma alocata 

cazarmamentului , hranei in unitatile scolare. 

 S-a tinut legatura cu reprezentantii autoritatilor locale si mass media. 
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 S-au trimis scrisori oficiale la  Primariile din judet acolo unde insotitori ai persoanei  

cu handicap, au fost  trecuti in somaj  si au primit indemnizatii. 

 Am fost in audienta la DGASPC pentru a rezolva si sustine continuitatea Centrului 

Respiro. 

 

PARTENERIATE 

 

 Parteneriat cu Fundatia SERA  Bucuresti in sustinerea unui angajat;  

  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau 

 Parteneriat cu Centrul Respiro pentru asigurarea materialelor educative si  

dotarea cu cele necesare. 

 Parteneriat  cu Scoala Generala Nr.8 in derularea proiectelor ,,Copiii si tinerii  

voluntari” si proiectul  ,,Desenam pentru  suflet”. 

 Fundatia Motivation  Romania  in vederea desfasurarii de actiuni comune 

pentru  cresterea abilitatilor de viata independenta pentru persoanele  cu  

  dizabilitati. 

 

 

             PROIECTE SI ACTIVITATI  

 

 Depunere proiecte pe finantari nerambursabile la Consiliul Judetean Buzau si Primaria 

locala, care nu au fost eligibile. 

 18-19 octombrie intalnire cu Fundatia engleza, unde am participat    impreuna cu 

membrii asociatiei, utilizatori de fotolii rulante, la distribuirea de fotolii si repararea 

celor  din dotare. Aceasta fundatie plateste  cotizatia membrilor nostri  care sunt in 

fotolii rulante. 

 Depunerea de noi proiecte la Consiliul Judetean si Primaria Buzau. 

  Participare la Seminarul Fundatiei Motivation pentru utilizarea  elevatorului si a 

transportului adaptat. 

 Participare  la cursurile de formare profesionala organizat de Fundatia Emma. 

 Participare la cursurile de dezvoltare oganizationala si planificare strategica in 

perioada 2-4 octombrie organizate de ASCHF-R Nationala Bucuresti. 

 

 

 

DEZVOLTAREA  ORGANIZATIEI 

 

           In anul  2015 s-a pus accent deosebit pe dezvoltarea organizatie,  atat membri   ai 

           Consiliului Director cat si membrii  asociatiei au contribuit la marirea numarului  de  

             membri inscrisi. Drept urmare  la sfarsitul anului am ajuns la 219 membri inscrisi. 

 Mobilizare  pentru campania de  2% si sponsorizari. 

 Conform  Registrului de procese  verbale, membrii Consiliului Director  s-au reunit  in 

cursul anului in 8 sedinte si au luat un numar de 20 de hotarari care au fost puse in 

aplicare. 

 

   

                                                                  ASCHF-R Filiala  Buzau 

                                                                 Presedinte  Neagu  Filofteia 


