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RAPORT DE ACTIVITATE AL A.S.C.H.F.-R. FILIALA CALARASI 

PENTRU ANUL 2015 

 

Misiunea ASCHF-R – Filiala Călăraşi constă în dezvoltarea de programe cu si pentru 

copilul/tânărul cu handicap fizic si asociat si familia acestuia în vederea facilitarii integrării 

lui în societate.  

 Conform prevederilor statutare consiliul director s-a intalnit in anul 2015 in 7 sedinte de lucru 

si a luat un nr. de 21 de hotarari care au fost duse la indeplinire.  

Conform planului de activitate din anul 2015 aprobat de adunarea generala consiliul director a 

pregatit si sustinut urmatoarele activitati: 

  recuperarea beneficiarilor prin servicii sociale  

 combaterea stigmei si a discriminarii prin sporirea gradului de constientizare a 

societatii privind incluziunea sociala 

 dezvoltarea durabila a asociatiei si a vietii asociative 

 reprezentarea membrilor  

 asistenta sociala 

 informare si orientare legislativa  

In lunile ianuarie si februarie activitatea s-a desfasurat in centrul de zi la serviciile 

de recuperare si terapie ocupationala prin confectionarea de obiecte quilling.Aceasta 

terapie s-a dovedit a fi benefica si placuta atat pentru copiii cat si pentru parintii care 

au participat. 

 

  

 

Rezultatul activitatii de terapie prin quilling s-a cuantificat intr-o expozitie de tablouri la 

Muzeul mun. Calarasi timp de 5 zile, 4-8 martie. 

 

ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A COPIILOR CU  HANDICAP FIZIC- ROMÂNIA 
 FILIALA CĂLĂRAŞI 

 



 

In luna martie asociatia a participat prin reprezentantii sai alaturi de beneficiari la 

urmatoarele evenimente: 

 Conferinta cu tema ,,Educatia incluziva- un drept al copilului cu dizabilitati” 

 Evenimentul ,,Fiecare viata este un dar “ organizat de Asociatia ,,Maini deschise” 

 ,,Ziua politiei romane” la Calarasi, expozitia dotarilor si exercitii de simulare, 

participare care ne-a adus multi prieteni sustinatori. 

Luna aprilie: 

 Saptamana ,,Scoala altfel” : 

- Activitate  de socializare in centrul de zi, cu elevii Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu” 

Calarasi 

- Invitatie la Inspectoratul de Politie Judetean Calarasi alaturi de elevii Colegiului Agricol 

,,Sandu Aldea” unde a avut loc vizitarea institutiei si un concurs de cultura generala  

 

 
 

 In data de 7 aprilie a avut loc la centrul de zi filmarea televiziunii Antena 1 pentru 

participareala emisiunea ,,Next Star” a Alexandrei Oancea, in varsta de 6 ani. 

Participarea ei a fost una foarte apreciata si incurajatoare pentru multi copii cu nevoi 

speciale. 

 

 

 



 

 In data de 9 aprilie a avut loc in centrul de zi actiunea de Pasti ,,Invatam sa daruim”, 

actiune in care fiecare beneficiar a pregatit daruri din lucruri aduse de acasa  si pe care 

le-au oferit celorlalti.Aceasta actiune s-a incheiat cu un tort oferit de cofetaria ,,Alint” 

Calarasi. 

 La sfarsitul lunii aprilie beneficiarii centrului de zi au vizitat Manastirile ,,Libertatea” 

si ,,Sf. Treime” din jud. Calarasi cu un autocar cu 40 de locuri. 

Luna mai:  

 21.05.2016- Actiune strangere de fonduri organizata pentru asociatie de Inspectoratul 

de Politie Judetean Calarasi la care au pariticipat prefectul, agenti economici si o 

vedeta de la televiziunea PRO TV.Actiunea a avut un impact pozitiv asupra celor 

prezenti , dar si pentru membrii asociatiei aducand un plus financiar si de imagine. 

 24.05.2015- Cu ocazia ,,Zilei internationale a copiilor” s-a organizat o excursie la 

Bucuresti, cu autocarul,unde s-a vizitat Muzeul de istorie naturala ,,Grigore Antipa” si 

s-a vizionat un spectacol la Circul ,,Globus”. 

 26.05.2015- Membrii consiliului director au participat la conferinta ,,Promovarea 

strategiei nationale de educatie parentala”, Bucuresti 

 28.05.2015-Membrii consililui director au participat la conferinta ,,Impactul locurilor 

de munca generate de economia sociala” din proiectul ,,Investeste in oameni”, 

Calarasi. 

Luna iunie: 

 02.06.2015 -Cu ocazia ,,Zilei internationale a copiilor”am primit la centrul de zi vizita 

politistilor calaraseni care au facut demonstratii cu cainii dresati spre marea bucurie a 

celor prezenti.Actiunea s-a incheiat cu un tort oferit de cofetaria ,,Alint” , Calarasi. 

 18.06.2015- Serbarea ,,Mister Ciresel si Miss Ciresica”, in centrul de zi , concurs de 

costume , talente si bune maniere.Invitatii au fost impresionati de prestatia copiilor si 

tinerilor  care au primit premii: diplome, esarfe si ursuleti de plus. 

 In lunile iulie, august si septembrie beneficiarii au participat doar la serviciul de 

socializare, multi dintre ei mergand in tabere sau statiuni de tratament. 

  In luna august: 

 doi dintre membrii consiliului director au participat la  cursul de ,,Planificare               

strategica” iar doi tineri la cursul  de ,,Advocacy”, cursuri organizate de Federatia       

Organizatiilor Neguvernamentale pentru Protectia Copiilor, Bucuresti. 

 Un angajat al asociatiei a participat la cursul de ,,Educatie parentala” in perioada 

31.08.-05.09.20 

  In luna septembrie:  

 Actiune comuna cu Politia Calarasi cu tema ,, Prevenirea si combaterea delicventei 

juvenile si victimizarea minorilor”. 

                  
 



In luna octombrie: 

 05.10.2015 membrii consiliului director au participat la conferinta ,, Social Economy 4 

all” 

 22-24.10.2015 membrii consililui director au participat la crearea,, Strategiei judetene 

de incluziune sociala si reducerea saraciei” 

 30.10.2015 a avut loc in centrul de zi actiunea ,,Sarbatoarea dovleacului”, care a 

constat in concursuri si multe premii dulci. 

In luna noiembrie: 

 S-au reluat cursurile de recuperare din centrul de zi 

 08.11.2015- Participare cu expozitie obiecte realizate in centrul de zi la conferinta 

,,Calarasi pentru viata”. 

In luna decembrie: 

 03.12.2015-Masa rotunda organizata in centrul de zi cu ocazia,,Zilei internationale a 

persoanelor cu dizabilitati”, cu participarea multor reprezentanti ai autoritatilor locale, 

institutiilor si agentilor economici, actiune ce a adus un mare plus de imagine 

asociatiei in comunitatea noastra. 

 09.12.2015-In cadrul proiectului ,,Doneaza bucurie de Craciun” elevii clasei a XI-a B 

de la Colegiul National ,,Barbu-Stirbei” au donat produse beneficiarilor centrului  de 

zi. 

 10.12.2015-In cadrul aceluias proiect elevii Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu” au 

donat dulciuri si imbracaminte copiilor din centrul de zi. 

 19.12.2015- Un nr. de 27 de copii si insotitorii lor au participat la serbarea organizata 

de asociatia nationala la Palatul National al Copiilor, Bucuresti 

 21.12.2015-A avut loc serbarea de Craciun a asociatiei noastre la Centrul Cultural 

Judetean Calarasi, unde toti copiii au primit daruri frumoase. 

 22.12.2015- Am primit in centrul de zi vizita pompierilor calaraseni care au adus 

daruri copiilor din centrul de zi 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


