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RAPORT DE ACTIVITATE

Prezentul Raport de activitate cuprinde acţiunile desfăşurate pe
parcursul anului 2015 si a fost aprobat în Adunarea Generală ASCHF-R
filiala Valcea din data de 5 martie 2016.

ASCHF-R Filiala Valcea este o organizatie de parinti, care desfasoara activitati in interesul
copilului/ tanarului cu dizabilitati, aflat in ingrijirea familiei, acreditata ca furnizor de servicii sociale
si licentiata pentru serviciul social Centrul de Zi Cozia pentru copii cu handicap neuromotor.
In Centru de Zi Cozia sunt acordate servicii de consiliere psihosociala si suport emotional, terapii
de recuperare (kinetoterapie, logopedie), educare si dezvoltare timpurie, suport pentru dezvoltarea
abilitatilor pentru viata independenta, socializare si petrecere a timpului liber, orientare vocationala,
constientizare si sensibilizare a populatiei.
Prin aplicarea Legii nr. 34/1998 am obtinut finantare de la MMFPSPV.
Activitati: In cadrul Centrului de Zi Cozia un numar de 20 de beneficiari (copii/tineri)/luna primesc
servicii de asistenta tip asistenta sociala , psihoterapie, logopedie, kinetoterapie. Personalul
implicat in oferirea serviciilor de asistenta sociala este personal calificat care participa la
desfasurarea activitatii in cadrul centrului de zi. Rezultate : Prin servicii de kinetoterapie si masaj sa reusit ameliorarea tulburarilor de mers prin reducerea spasticitatii, imbunatatirea mobilitatii
articulare, dezvoltarea motricitatii, tonifierea musculaturii. Prin serviciile de logopedie s-a reusit
corectarea tulburarilor de limbaj si imbogatirea vocabularului copiilor. In cadrul serviciului de
psihopedagogie si ludoterapie au fost elaborate programe educationale adaptate fiecarui copil care
vizeaza stimularea senzoriala, intelectuala si ludica, dezvoltarea autonomiei personale, socializarea
emotiilor. S-a realizat monitorizarea situatiei copiilor din punct de vedere al situatiei familiale, a
situatiei scolare, a starii de sanatate, identificarea nevoilor acestora, prin vizite efectuate la
domiciliul beneficiarilor si informare in legatura cu legislatia in vigoare.
2.Servicii acordate
Serviciile oferite in Centrul de Zi Cozia au fost :
-recuperare neuromotorie: kinetoterapie;
-programe de integrare socio-educative;
-logopedie;
-psihoterapie/consiliere psihosociala;
-asistenta sociala/consiliere sociala.
2.1 Serviciul de asistenta sociala monitorizeaza situatia beneficiarilor atat din punct de vedere al
mediului familial, a situatiei scolare, cat si a starii de sanatate, identifica nevoile beneficiarilor, prin
vizitele pe care le realizeaza la familiile beneficiarilor, tine legatura cu acestia, informeaza membrii
asociatiei in legatura cu legislatia in vigoare si sesizeaza autoritatile locale in situatia in care aceasta
este incalcata. Serviciul de asistenta sociala se adreseaza tuturor beneficiarilor asociatiei si este
desfasurat de un asistent social angajat cu contract de munca cu norma intreaga. Asistentul social are
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in atributii intocmirea si completarea dosarelor beneficiarilor Centrului de Zi Cozia cu toate
documentele conform legislatiei in vigoare.
2.2 Serviciul de kinetoterapie: are ca scop corectarea tulburarilor de mers, reducerea spasticitatii
copiilor, imbunatatirea mobilitatii articulare, dezvoltarea motricitatii fine si motricitatii grosiere,
dezvoltarea orientarii spatiale, supravegherea ponderala (acolo unde este cazul), tonifirea
musculaturii. In anul 2015 serviciul de kinetoterapie a avut un numar de 25 de beneficiari si a fost
desfasurat de un kinetoterapeut angajat cu contract de munca cu timp partial de lucru, in prezent este
asigurat de un kinetoterapeut cu contract de munca cu norma intreaga.
2.3 Serviciul de logopedie se ocupa cu identificarea beneficiarilor care prezinta tulburari de
limbaj si diagnosticarea acestor tuburari, elaborarea proiectului de interventie individualizat tinanduse cont de resursele fiecarui copil vizand corectarea tulburarilor de limbaj si imbogatirea
vocabularului.
2.4 Serviciul de consiliere psihologica/psihosociala/psihoterapie se ocupa evaluarea
copilului/tanarului/adultului si identificarea problemelelor , in baza caruia se realizeaza elaborarea
de programe educationale conform nivelului de dezvoltare al fiecarui copil/tanar, stimulare
intelectuala si senzoriala, socializare, dezvoltarea autonomiei personale, stimulare ludica, activitati
artistice specifice.
Serviciul de logopedie si consiliere psihologica/psihoeducationala, in anul 2015 a avut un numar de
24 beneficiari si este desfasurat de un psiholog angajat cu contract de munca cu timp partial de
lucru.
2.5 Serviciul de socializare si petrecere a timpului liber vizeaza socializarea copilului si tanarului
cu handicap in vedrea insertiei sociale, educarea comunitatii locale in ceea ce priveste acceptarea si
sprijinirea persoanelor cu handicap. El consta in organizarea de activitati de loisir, aniversarea zilelor
de nastere ale copiilor, organizarea de activitati tematice, organizarea de serbari cu ocazii speciale,
excursii si tabere. Aceasta activitate se desfasoara in centrul de zi cat si in afara acestuia, in functie
de actiunile desfasurate . Aceasta activiatate se desfasoara sub coordonarea psihologului care are si
atributii de coordonare a activitatii din Centru de Zi Cozia. Serviciul este adresat tuturor
copiilor/tinerilor cu dizabilitati fizice si asociate.
2.6 Serviciul de informare parinti urmareste oferirea parintelui unui suport informational solid
care sa il ajute in a face fata afectiunii copilului si in a face alegerile corecte in acest sens.
Psihologul a organizat intalniri cu parinti pe diferite teme.
1.Proiecte derulate
1.1„ Servicii destinate copiilor cu dizabilitati pentru reducerea fenomenului parasirii timpurii a
scolii si a abandonului scolar”-sustenabilitate, derulat in cadrul cererii de proiecte: Axa Prioritara
2” Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de interventie 2.2
„Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii (ghidul 23).
Acest proiect se desfasoara in parteneriat cu Centrul de Educatie Incluziva Babeni.
S-a realizat sustenabilitatea proiectului prin urmatoarele activitati:
Pe durata anului scolar un numar de 13 scolari si prescolari beneficiaza de programul de invatare
asistata, program ce presupune elaborarea de materiale didactice si de invatare, adaptarea acestora
la specificul si nevoile scolarilor si prescolarilor cu dificultati de invatare. Activitatea este
desfasurata de doua cadre didactice scolari si prescolari.
Activitatile extracurriculare pentru prescolari si scolari cu dizabilitati fizice si asociate vizeaza
intreg anul scolar dupa orele de gradinita si de scoala si perioada vacantelor scolare si reprezinta
activitati de recreere, de socializare si petrecere a timpului liber intr-un mod cat mai placut si adaptat
nevoilor si potentialului beneficiarilor.
Pe durata vacantei de vara in lunile iulie si august, s-a desfasurat programul gradinita de vara
pentru un numar de 13 prescolari. S-au desfasurat activitati de adaptare a curricumului din
invatamantul prescolar pentru formarea competentelor cheie necesare debutului scolar si aplicarea
acestora in cadrul programului;
Activitatile destinate elevilor cu dizabilitati au constat in: orientare/consiliere si asistenta
educationala pentru elevi. S-a avut in vedere realizarea de activitati de consiliere educationala a
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elevilor si a familiei in vederea reducerii abandonului scolar, implicarii familiei; realizarea activitatii
de orientare scolara si profesionala pentru elevii care finalizeaza un ciclu scolar.
Pe durata vacantei de vara, in lunile iulie si august, s-a desfasurat scoala de vara pentru elevi din
ciclul primar si gimnazial din invatamantul special si special integrat. Un numar de 13 scolari au
beneficiat de sprijin pentru consolidarea curriculei scolare si a cunostintelor dobandite in anul scolar
anterior.
Incepand cu luna septembrie s-au desfasurat activitati specifice anului scolar.
Activitatile au fost desfasurate de doua cadre didactice pentru scolari si prescolari, angajate cu
contract de munca cu timp normal si partial si 2 profesori psihopedagogi angajati cu conventie civil
pe perioada determinata (iulie si august).
3.Proiecte traditionale
3.1 Proiecte de socializare
Acestea au ca obiective de baza : scoaterea din izolare a copilului/tanarului cu dizabilitati in vederea
accelerarii procesului de socializare prin integrarea in societate; schimbarea atitudinii si mentalitatii
membrilor societatii cu privire la copiii/tinerii cu dizabilitati; incurajarea schimbului de experienta
intre insotitorii copiilor /tinerilor cu dizabilitati fizice si asociate.
Scopul: socializarea membrilor, schimbarea mentalitatilor, cresterea increderii copiilor si parintilor
in viata de asociatie.
Am organizat in luna septembrie excursie la Bucuresti la care au participat un grup de 40 de
persoane format din copii, tineri si parintii din asociatie. Aceasta actiune s-a desfasurat ca urmare a
solicitarii venite din partea parintilor din asociaţie.
Lunar au fost organizate activitati cu diverse teme de lucru, dintre acestea mentionam:
- Valentine Day’s- ,,Sa sarbatorim dragostea...romaneste’’, unde copii/tinerii din asociatie au
confectionat felicitari cu mesaje sugestive de dragoste pentru peroane iubite;
- ,,Ziua Mamei’’- copii/tinerii au ascultat si cantat melodii specifice acestei zile si au confectionat
martisoare, pe care le-au daruit mamelor;
-actiunea organizata inaintea sarbatorilor de Pasti unde copiii/tinerii au confectionat felicitari pe
care ulterior le-au oferit prietenilor si familiei.
-serbarea zilei de 1 iunie 2015 care s-a desfasurat in Centrul de Zi Cozia din Ramnicu Valcea, in
aer liber, unde copiii au desenat pe asfalt. Toti copiii au primit premii si diplome pentru desenele lor
cat si o punga cu dulciuri.
Cu ocazia serbatoririi zilei de 1 Decembrie si a zilei de 3 Decembrie - Ziua Internationala a
Persoanelor cu Handicap, copiii/tinerii s-au intalnit pentru a lua parte la programul organizat de
personalul centrului si anume au putut viziona un film, au socializat si nu in ultimul rand au
confectionat diverse materiale cu semnificatia zilei de 1 Decembrie.
Serbarea zilei de 6 Decembrie – Mos Nicolae s-a desfasurat urmare a unui parteneriat incheiat cu
clasele a-IV-a , din cadrul Scolii Gimnaziale „Anton Pann”Rm. Valcea. Copiii din clasa a-IV-a
insotiti de d-na invatatoare au venit la Centru de Zi Cozia cu cadouri pentru copiii din centru.
Acestia au colorat globulete albe impreuna cu copiii cu dizabilitati din Centru de Zi Cozia, pe care
le-au pus in bradul de Craciun. Apoi au oferit cadourile aduse copiilor din Centru de Zi Cozia. Au
cantat cantece si colinde impreuna, au impodobit bradul si s-au bucurat impreuna.
Serbarea Pomului de Craciun s-a desfasurat pe 17 decembrie 2015, orele 10:00, la
Cinematograful Ostroveni din Rm. Valcea. Copiii/tinerii, au vizionat un mic spectacol oferit de
copii/tinerii din asociatie si au cantat colinde alaturi de Trupa lui Rossini. La sfarsitul spectacolului a
venit Mos Craciun incarcat cu daruri iar copiii au fost fericiti la primirea cadourilor. Aceasta actiune
a fost posibila ca in fiecare an cu sprijinul sponsorilor organizatiei nationale si a sponsorilor filialei
Valcea.
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Un alt moment important a fost organizarea serbarii Pomului de Craciun la nivel de organizatie
nationala. Spectacolul s-a desfasurat la Palatul Copiilor din Bucuresti. Din filiala noastra au
participat 25 de copiii si tineri cu insotitorii lor. Copiii si tinerii participanti la spectacol au fost
foarte fericiti si au primit daruri de la Mos Craciun.
Proiectul de socializare de tip tabara care este proiectul organizatiei nationale pentru membrii din
filiale. In acest an s-a organizat o tabara la munte Hotel Zaganu, din statiunea Cheia la care a
participat din filiala Valcea un copil(Gradinaru Theodora) cu familia si o tabara la mare in statiunea
Mamaia, unde au participat trei copii/tineri (Badulescu Edi, Ayyash Yousuf si Mesteacan
Alexandra) impreuna cu insotitorii acestora.
3.2 Asistenta sociala
Acest proiect mentine legatura cu membrii asociatiei prin efectuarea de vizite si completarea de
anchete sociale. Se realizeaza informarea membrilor despre activitatile asociatiei, legatura cu
autoritatile locale, informare cu privire la legislatia in vigoare .
In cadrul acestui proiect o parte dintre membrii nostrii prin rotatie si in functie de situatia sociala au
primit scutece absorbane, haine, diverse materiale de incontinenta urinara.
4. Strangere de fonduri
Activitatea de strangere de fonduri este structurata astfel:
-cotizatii membrii;
-venituri din campania 2 %;
-obtinerea de sponsorizari in bani si in produse;
5. Activitati statutare
Consiliul Director ASCHF-R Filiala Valcea s-a intalnit lunar.
Modul de lucru a respectat procedurile si s-au luat hotarari in interesul organizatiei.
Rezultate : Redactarea rapoartelor de activitate, a rapoartelor financiare, a bugetului pe anul 2014, a
Programului de activitati pe 2014 .
Adunarea generala anuala s-a desfasurat in luna martie 2014.
6. Parteneriate:
Au fost incheiat parteneriat cu Centrul de Educatie Incluziva Babeni.
A fost incheiat parteneriat cu Gradinita nr. 3 Ostroveni, Rm. Valcea.
A fost incheiat parteneriat cu Cinematograful Ostroveni in vederea desfasurarii serbarii Pomului de
Craciun.
A fost incheit parteneriat cu Scoala Gimnaziala ,,Anton Pann’’ din Ramnicu Valcea.

Presedinta ASCHF-R Filiala Valcea
Sanda Diculescu
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