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RAPORT DE ACTIVITATE AL ASCHF-R FILIALA NEAMT
PE ANUL 2015
În anul 2015, au fost desfășurate următoarele activități:
1. Activități statutare







Adunarea Generala Anuala, a ASCHF-R Filiala Neamt s-a desfasurat in data de 28 martie 2015, la
sediul asociatiei
In anul 2015 au avut loc 8 intalniri a Consiliului Director si au urmarit ducerea la îndeplinirea a
hotărârii AGA cât și a planului de activitate stabilit.
La Adunarea Generala Anuala organizata de ASCHF-Romania, din data de 25 aprilie 2015, care s-a
desfasurat la Bucuresti, din partea ASCHF-R Filiala Neamt au participat : d-na Sarbusca Oana-Maria
(Presedinte voluntar), d-na Elena Damiean (președinte executiv) si d-l Ghiroaga Vasile (membru CD
al ASCHF-R).
Cele trei persoane au participat la ședințele de lucru ale Consiliului Director al organizatiei
nationale, unde s-au luat unele hotarari care tin de interesul tuturor membrilor ASCHF-R, familii
care au in ingrijire copii/tineri cu dizabilitati
S-au facut demersuri la notariat si la Judecatoria Roman pentru depunerea documentației pentru
schimbarea statutului, a adresei sediului asociatiei a componentei Consiliului Director. Trebuie
recunoscut că a fost un proces complex și lent până la intrarea în posesia noului statut, cu toate
modificările arătate.

2. Activitati de lobby







In anul 2015 am dat curs tuturor solicitărilor primite din partea organizației naționale privind
situația copiilor și a părinților de copii cu dizabilități din filiala noastră.
Am avut mai multe intalniri cu primarul orasului Roman si cu alti reprezentanti ai primariei,
făcându-le cunoscut nevoile cu care se confruntă familiile copiilor cu dizabilități. În urma acestor
discuții, au înțeles că principalele nevoi ale familiilor care îngrijesc copii cu dizabilități sunt:
 Următoarele servicii sociale: centru de respiro, centru de zi, centru de recuperare, centru de
abilități sau un centru multifuncționali care să le cuprindă pe toate și acestea să se facă cu
fonduri europene
 În egală măsură, reprezentanții primăriei au înțeles și făcut efortul de a angaja și salariza
asistenții personali, neexistând probleme cu întârzieri de salarii, mărirea acestora și acordarea
tuturor facilităților, concediu de odihnă, salariu pe concediu de odihnă și altele.
 Tot în cadrul acestei activități de lobby am încercat să lămuresc Primăria Roman și DGASPC să
respecte prevederile art. 51, alineat 2, Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011 care arată că
acei copii cu cerințe educaționale speciale (CES) pot beneficia de alocația zilnică de hrană,
rechizite, îmbrăcăminte.
In cadrul Adunarii Generale a organizatiei nationale cat si in sedintele Consiliului Director, au fost
aratate problemele copiiilor/tinerilor cu dizabilitati din ASCHF-R Neamt.
S-au facut interventii pe postul local de televiziune prin care a fost aratata situatia
copiilor/tinerilor cu dizabilitati din orasul Roman si localitatile limitrofe.
Au fost preluate sesizarile membrilor care s-au confruntat cu anumite probleme si au fost trimise
organizatiei nationale, pentru a se face memorii institutiilor centrale abilitate.

3. Activitati de promovare a imaginii asociatiei







Promovarea asociației pe posturile locale de televiziune și ziarele locale
Invitarea mass-media, presa și televiziunea la activitatile din asociatie
Realizarea unui clip publicitar
Distribuirea unui pliant personalizat al ASCHF-R filiala Neamt
Trimiterea unor materiale din activitatile filialei noastre pentru a fi postate pe site-ul organizației
naționale, pentru o mai mare vizibilitate
Am reprezentant asociația în cadrul unui proiect inițiat de Primărie, «Politica fără bariere », la care
au participat toate ONG-urile din orașul Roman, reușind astfel să facem imagine filialei noastre.

4. Activitati de dezvoltare si functionare





În anul 2015, o atenție deosebită s-a dat demersurilor pentru alinierea statului filialei Neamț la
statutul organizației naționale
S-a încercat asigurarea unei bune legături cu Primăria orașului Roman
In cadrul acestei activitati am fost preocupati de inscrierea unor membri noi, de atragerea unor
voluntari si persoane publice in sustinerea activitatilor filialei.
In perioada 2-4 octombrie 2015 CD al filialei Neamt a împuternicit pe d-na Sarbusca Oana, d-l Vasile
Ghiroagă și d-na Elena Damiean să participe la un curs de dezvoltare organizationala si planificare
strategica, care a avut loc la Busteni, curs organizat de ASCHF-R organizatia nationala.

5. Activitati de asistenta sociala



Am pus la dispozitia unor membri ai asociatiei diferire donatii primite de la organizatia nationala ca:
materiale de incontinenta urinara, ciorapi, textile, pantaloni, dulciuri etc.
La solicitarea familiilor care au avut probleme cu fotoliul rulant, le-am stat la dispozitie si profit de
ocazie sa informez membrii asociatiei ca atunci cand au probleme cu fotoliul rulant, cadru de mers,
carje etc, pot fi reparate la atelierul de reparatii al organizatiei nationale.

6. Proiecte sociale (activități cu copilul și familia)







8 Martie - Activitatea de ziua mamei, s-a desfasurat la initiativa organizatiei nationale pe data de 9
martie 2015, cu participarea a 11 mamici membre a ASCHF-R Filiala Neamt, la restaurantul ,, Sara ‘’,
din Roman
Pe data de 04.05.2015 , ASCHF-R Filiala Neamt, reprezentata prin d-na Elena Damiean, a dat curs
invitatiei d-nei Crina Carpusor la Campania Globala pentru educatie sub sloganul ,, Votam pentru
educatie,, eveniment organizat de Colegiul Tehnic ,,Miron Costin"
In data de 30.05.2015, orele 10, la ASCHF-R Filiala Neamt , a avut loc serbarea de 1 iunie. Serbarea sa desfasurat in Parcul Municipiului Roman la care parintii alaturi de copii/tinerii cu dizabilitati au
participat. Copiii au cintat, au spus poezii, s-au jucat, au ridicat lampioane , sau servit prajituri, sucuri
iar la final copii au primit cadouri.
Tabara de vara organizata de ASCHF-R, unde au participat si in anul 2015 cinci familii din partea
ASCHF-R Filiala Neamt.
Pe data de 19.12.2012, la sediul ASCHF-R Filiala Neamt, s-a desfasurat serbarea Pomului de Craciun,
unde copiii au cantat colinde si au spus poezii. S-au servit prajituri, sucuri iar la final copiii au primit
cadouri de la Mos Craciun. Totodata cu acest eveniment s-au distribuit si pampersii trimisi de catre
ASCHF-R organizatia nationala.

7. Activitatea de strângere de fonduri




Campanii de strangere de fonduri de 1 iunie si Craciun
S-au realizat activitati de strangere de fonduri 2% din impozitul pe venit.
In perioada 11-15.12.2015, s-a desfasurat Proiectul,,Daruieste si Zambeste si astfel Mos Craciun
soseste”, Editia a-III-a,, eveniment de strangere de fonduri. ASCHF-R Filiala Neamt a organizat o
expozitie cu vanzare ,unde au fost expuse produse confectionate de catre copii si parintii acestora.
Evenimentul a fost mediatizat la posturile locale de televiziune si ziare.




Sustinerea financiara de catre Biserica Precista Mare a unui kinetoterapeut ,de a desfasura orele de
recuperare la asociatia noastra, unde beneficiarii sunt copii/ tinerii cu dizabilitati din cadrul
asociatiei.
BNI Oana Dascalu- sponsorizare cu ocazia serbarilor de 1 iunie si Craciun.

8. Parteneriate / colaborări


Principala colaborare am avut-o cu organizația națională, care ne-a sprijinit cu sume de bani pentru
organizarea unor proiecte sociale cât și asigurarea unui salariu pe o perioadă de 1 an.
 Avem o bună relație cu Primaria Municipiului Roman, care ne asigură spatiul si plata utilitatilor in
care se desfasoara activitatile asociatiei.
 In perioada 14-25 mai 2015 ASCHF-R Filiala Neamt, cu ocazia Zilele Romanului a derulat Proiectul
Caritabil, ;Daruieste un zambet’, in parteneriat cu Primaria Municipiului Roman
CONTEXT ; Proiectul a avut ca scop sensibilizarea cetatenilor, a elevilor din ciclul primar si gimnazial
prin diferite actiuni de voluntariat si de caritate realizate in colaborare cu diferite institutii ;
ilustrarea prin creatii literare, prin culoare, lumanari decorative, cosulete ornamentale, magneti,
felicitari.
 Colaborare cu Biserica Precista Mare

9. Activitati administrative





Am incercat să platim la timp toate taxele si impozitele, astfel asociatia nu a avut intarzieri si
penalitati. Continuam sa ne desfasuram activitatea in spatiul pus la dispozitie de primarie.
S-a efectuat intretinerea spatiului, unde se desfasoara activitatile cu ajutorul parintilor, membrii ai
asociatiei. Pe data de 02.05.2015, a avut loc sfintirea spatiului ASCHF-R Filiala Neamt, eveniment
organizat de asociatia noastra, impreuna cu Parintele Antoce Dan de la Biserica Precista Mare. Am
avut bucuria de a fi prezent si Preasfintitul Ioachim Bacaoanul, alaturi de un sobor de preoti. La
aceasta ceremonie au participat toti parinti alaturi de copii/tinerii cu dizabilitati.
In anul 2015 s-a facut evidenta copiilor si tinerilor cu dizabilitati, beneficiari ai asociatiei, a familiilor
monoparentale si a familiilor care au in intretinere doi copii cu dizabilitati.
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