
Serbarile Pomului de Craciun 2015 
 

Consiliul Director al ASCHF-R a hotarat ca Serbarile Pomului de Craciun 

destinate copiilor cu dizabilitati, care se vor organiza in Bucuresti si in filiale, 

sa aiba loc in perioada 19-22 decembrie 2015. 

In Bucuresti, spectacolul va avea loc sambata, 19 decembrie, ora 12.30, la 

Palatul National al Copiilor. 

  

3 decembrie Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati 
 
Ziua de 3 decembrie ofera prilejul sa ne intalnim cu persoane cu dizabilitati, sa reflectam sau sa dezbatem 

problematica dizabilitatii! De aceea, ne-am gandit saadunam int-un document public cateva informatii culese de la 

parinti, tineri cu dizabilitati, profesionisti, astfel incat sa puteti cunoaste din realitatile actuale dar si gandurile noastre 

de viitor... 

Detalii aici... 
Comunicat de presa...detalii... 
 

RASPUNSURI primite de la AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI 

 

O parte dintre intrebarile primite de la membri prin secretariatul ASCHF-R s-a referit la 
modul in care se asigura respectarea drepturilor copiilor si tinerilor cu handicap. Pentru 
a raspunde complet si corect parintilor,  ne-am adresat d-nei Presedinte a Autoritatii 
Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, Mihaela Ungureanu. Intrebarile si 
raspunsurile s-au referit la elementele de noutate din legislatia fiscala (Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal), dreptul la educatie, dreptul la recuperare etc. si vor fi 
publicate in urmatorul Buletin Informativ. 
Raspuns ANPD (Detalii aici...) 
  

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) intervine ! 
 
Parintii copiilor cu dizabilitati transmit catre organizatia nationala ASCHFR diverse 

solicitari sau petitii legate de incalcarea drepturilor prevazute inLegea nr. 448/2006 

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

La randul sau, organizatia nationala ASCHF-R actioneaza pentru a transmite 

petitiile catre institutiile competente astfel incat sa poata rezolva situatia reclamata 

sau sa poata obtine raspunsuri complete si clarificatoare. 

In urma prezentarii cazului referitor la refuzul Primariei comunei Români, județul Neamț, de a angaja ca asistent 

personal mamica a doi copii cu handicap sever, d-na Rizoiu Elena, CNCD a intervenit și a sanctionat primaria. 

 Raspuns CNCD (Detalii aici...) 

Curs de formare pentru personalul angajat al organizatiei nationale si al 

filialelor ASCHF-R 

An de an, ASCHF-R sustine financiar organizarea unui curs de formare 

pentru angajatii organizatiei nationale si ai filialelor. Consiliul Director al 

organizatiei nationale a hotarat organizarea acestui curs cu dorinta ca 

angajatii sa asimileze noi informatii utile in activitatea lor, pentru a rezolva cat 

mai repede si eficient problemele, sesizarile membrilor asociatiei noastre, 

parinti ai copiilor/tinerilor cu dizabilitati. 

In acest an, cursul a avut loc in perioada 2-4 octombrie, la Busteni, hotel 

Silva, iar temele abordate au fost: comunicare si dezvoltare organizationala... 

http://www.aschfr.ro/doc/document%20de%20pozitie%203%20decembrie.pdf
http://www.aschfr.ro/doc/comunicat%20de%20presa%203%20decembrie%20ASCHF-R.PDF
http://www.aschfr.ro/doc/doc00730220151028135329.pdf
http://www.aschfr.ro/doc/raspuns%20CNCD%2002.11.2015.PDF


3 decembrie – Ziua internaționala de solidaritate cu persoanele cu handicap 

Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a stabilit, inca din 

anul 1992, ziua de 3 Decembrie ca zi internationala de solidaritate 

pentru persoanele cu handicap. Este un gest de recunoastere a 

existentei acestor persoane în toate colturile lumii si totodata un 

îndemn la responsabilitatea pe care noi toti trebuie sa o întelegem si 

sa ne-o asumam fata de dreptul persoanelor cu handicap de a se 

bucura de aceleasi sanse ca ceilalti cetateni. 

3 decembrie determina membrii comunitatii sa se gandeasca ca 

valoarea fiecarei persoane trebuie sa fie pusa in evidenta, ca dreptul la educatie, la munca, la viata personala, la 

petrecerea timpului liber vor fi exercitate fara discriminari. Toate acestea vor deveni realitate numai daca fiecare 

membru al comunitatii va interveni în semn de solidaritate si respect. 

In aceasta zi se desfasoara diverse manifestari pentru promovarea intelegerii problemelor legate de dizabilitate, 

respectarea drepturilor și bunastarea persoanelor cu dizabilitati. De asemenea, se urmareste constientizarea asupra 

beneficiilor ce pot rezulta din integrarea persoanelor cu dizabilitati în fiecare aspect al vietii politice, sociale, 

economice și culturale. 

Pentru fiecare an, Adunarea Generala ONU stabileste o tema care constituie centrul preocuparilor, manifestarilor și 

dezbaterilor publice. 

Tema anului 2015 este:  Incluziunea este esențiala: accesul și imputernicirea tuturor persoanelor indiferent de 

abilitatile lor. 

Cu ocazia zilei de 3 decembrie, in filialele ASCHF-R se organizeaza diferite manifestari si expozitii cu produse realizate 

de copii/tineri cu dizabilitati. 

 

12 septembrie 2015 – Sedinta Consiliului Director al ASCHF-R 
 
Printre subiectele de pe ordinea de zi din data de 12 septembrie 2015, CD al 

ASCHF-R a facut o analiza atenta a continutului Strategiei Nationale pentru 

Persoanele cu Dizabilitati 2014-2020 si a Planului de masuri pentru aceeasi 

perioada. 

Totodata, CD al ASCHF-R a hotarat realizarea unei cercetari prin care sa se 

identifice problemele existente in randul familiilor care au in ingrijire copil/tanar cu 

dizabilitati. Cercetarea se va finaliza cu un studiu care va fi publicat spre sfarsitul 

anului 2015.... 

 

Tabara de vara 2015 

Tabara de vara reprezinta unul dintre cele mai frumoase si apreciate 

proiecte sociale ale asociatiei noastre, pe care am reusit sa le organizam, 

fara intrerupere, de 25 de ani incoace. 

Taberele de vara sunt foarte solicitate de copiii/tinerii cu dizabilitati si, 

pentru toti dar mai ales pentru cei care se deplaseaza cu dificultate si ies 

foarte rar «in lume«, raman ca repere in amintire ale unor zile  minunate, 

pline de diverse actiuni si benefice pentru sanatate. 

Anul acesta, seria de munte a fost organizata in statiunea Cheia, in 

perioada 12-19 iulie, iar seria de mare a fost organizata in statiunea 



Mamaia, in perioada 26 august-2 septembrie. 

Ca si in anii precedenti, copiii cu dizabilitati si insotitorii lor au fost foarte multumiti de serviciile oferite si s-au implicat 

activ in activitatile de fiecare zi. 

Mult timp dupa incheierea actiunii, primim la sediu numeroase scrisori de multumire din partea participantilor si ne 

bucuram …. Alaturat, va invitam sa parcurgeti doua asemenea scrisori adresate ASCHF-R de mamici care si-au 

insotit copiii cu dizabilitati in tabere….. 

  

1 iunie 2015 
 
Si copiii cu dizabilitati asteapta cu nerabdare ziua de 1 Iunie 

In fiecare an, filialele ASCHF-R pregatesc diferite actiuni pentru copiii cu 

dizabilitati: spectacole, excursii, diferite manifestari in spatii publice unde 

se organizeaza diferite concursuri de poezie, cantece, concurs de fotoliii 

rulante, concurs de desen etc. O parte dintre filiale organizeaza expozitii 

cu vanzare, unde sunt expuse produse realizate de copiii/tinerii cu 

dizabilitati. In finalul actiunilor, copiii cu dizabilitati prezenti primesc o 

punga cu daruri. 

Articol Cotidianul Argesul 29 mai Serbare ziua copilului (Detalii aici ...) 
Articol Cotidianul Argesul 2 iunie Serbare ziua copilului (Detalii aici... 
 

 

Intalnirea parintilor de copii cu Dizabilitati cu doamna Mihaela Ungureanu, presedinte al Autoritatii Nationale 
pentru Persoanele cu Dizabilitati 
 
Sambata, 25 aprilie 2015, in cadrul AGA ASCHF-R, secretarul de stat, 

d-na Mihaela Ungureanu s-a intalnit cu parinti de copii/tineri cu 

dizabilitati, membri ai ASCHF-R din mai multe judete, pentru a intelege 

direct de la acestia problemele pe care le intampina in cresterea, 

recuperarea si educatia copiilor lor. 

Intalnirea a fost benefica atat pentru d-na secretar de stat cat si pentru 

parintii de copii cu dizabilitati, deoarece au avut posibilitatea de a-si 

prezenta direct problemele pe care le intampina in lupta pe care o 

aduc pentru ingrijirea copiilor lor. 

In discutiile care au avut loc, au fost prezentate numeroase probleme 

identificate de ASCHF-R de-a lungul anilor in randul familiilor care au 

in ingrijire copii/tineri cu dizabilitati. 

Problemele parintilor de copii cu dizabilitati prezentate d-nei  secretar de stat - Detalii 

 

Sarbatoarea Pastelui 

 

Invierea Domnului nostru Iisus Hristos 

In Saptamana Mare, in majoritatea filialelor noastre se pregatesc pachete 
cu produse specifie Sarbatorii Pastelui, care sunt puse la dispozitia 
membrilor nostri. In raport de posibilitati, unele filiale asigura pachete 
numai cazurilor sociale aflate in evidentele fiecarei filiale: familii 
monoparentale, familii cu 2 copii cu dizabilitati, alte filiale asigura pachete 
tuturor membrilor sai. 

http://www.aschfr.ro/doc/Cotidianul%20Argesul%2029%20mai%20Serbare%20ziua%20copilului.jpg
http://www.aschfr.ro/doc/Argesul.jpg
http://www.aschfr.ro/doc/problemele%20parintilor%20de%20copii%20cu%20dizabilitati%20prezentate%20d-nei%20secretar%20de%20stat.pdf


Multumim tuturor sponsorilor care au sprijinit financiar filiale noastre si le uram Paste fericit si multa sanatate! 
Tuturor membrilor asociatiei noastre le uram Paste fericit si multa sanatate! + Scrisoare de multumire a unei mamici 

 GALERIE FOTO 

 

Promovarea incluziunii scolare a copiilor cu dizabilitati 01.04.2015 

 

Promovarea incluziunii scolare a copiilor cu dizabilitati a fost si va ramane 

un subiect de dezbatere pentru specialistii din Ministerul Educatiei cat si 

reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale care reprezinta interesele 

copiilor cu dizabilitati. Joi, 26 martie, CEDCD a organizat o dezbatere 

legata de barierele existente in incluziunea scolara a copiilor cu dizabilitati. 

Specialistii nostri care defasoara activitati in cadrul Centrului de zi Aurora, 

serviciu social acreditat destinat copiilor cu dizabilitati severe, considera ca 

o scoala incluziva este o scoala in care fiecare copil este intampinat cu 

bratele deschise, fiecare parinte este implicat si fiecare profesor apreciat.  

 GALERIE FOTO 

 

12 Martie 2015 

Dezbatere cu tema : Integrarea copiilor cu dizabilitati in invatamantul de masa 

Integrarea copiilor cu dizabilitati in invatamantul de masa a fost si va 

ramane o problema deoarece statul roman nu s-a implicat 

corespunzator  in rezolvarea tuturor factorilor care constituie bariere in 

ceea ce priveste integrarea copiilor in invatamantul de masa. 

IPP a organizat  joi 12 martie, o dezbatere cu tema : Educatia  

(Ne)Sansa  la Integrarea copilului cu dizabilitati in scolile de masa. 

Asociatia noastra a salutat preocuparea IPP fata de aceasta 

problematica si consideram ca eforturile si implicarea organizatiilor 

neguvernamentale joaca un rol important in impulsionarea celor 

responsabili pentru solutionarea tuturor problemelor care conduc la 

marginalizarea copiilor cu dizabilitati fizice si asociate. 

ASCHF-R , de-a lungul anilor, cu diferite ocazii a prezentat M.Educatiei si nu numai, principalele bariere care fac ca 

procesul de incluziune scolara a copiilor cu dizabilitati sa fie in continuare dificil. 

La dezbaterea care a avut loc joi 12 martie, din partea organizatiei nationale a participat domnul I.Lica, director 
executiv si in interventia facuta a aratat celor prezenti ca inca sunt probleme si multi parinti ai copiilor cu dizabilitati 
fizice severe ne sesizeaza ca  intampina dificultati de un fel sau altul in procesul de integrare al copiilor cu dizabilitati 

in invatamantul de masa . 

GALERIE FOTO 
 

Expozitii cu vanzare de 1 si 8 martie 

Cu ocazia zilelor de 1 si 8 martie, filialele noastre pregatesc organizarea unor 

expozitii unde se expun produse cu specific perioadei realizate de copiii/tinerii 

cu dizabilitati cu sprijinul unor voluntari priceputi, cat si al parintilor acestora. 

Produsele sunt realizate manual, cu multa migala si in tot ceea ce fac, copiii cu 

dizabilitati pun mult suflet. Cu banii obtinuti din vanzarea produselor realizate 

de ei, in vara vor avea posibilitatea de a merge in excursii, tabere sau vor 

pregati alte evenimente din viata filialei din care fac parte. 

http://www.aschfr.ro/doc/scrisoare%20Rodica%20Ghercoias.pdf
http://www.aschfr.ro/mod_galerie.php?id=28
http://www.aschfr.ro/mod_galerie.php?id=27
http://www.aschfr.ro/mod_galerie.php?id=25


  

Adunarile Generale 2015 

 

Interesati de activitatile desfasurate de filiale in anul precedent cat si 

pentru posibilitatea de a face unele propuneri pentru planul de activitate 

din anul curent, multi dintre parintii copiilor cu dizabilitati, membri ai 

filialelor noastre, dau curs invitatiei de a participa la lucrarile adunarilor 

generale din filialele din care fac parte. Cu aceasta ocazie, acestia au 

posibilitatea de a se informa despre ultimele noutati legislative din 

domeniul dizabilitatii, de a-si prezenta principalele probleme cu care s-au 

confruntat si in raport de problemele pe care le au, parintii acestor copii 

sunt informati despre pasii pe care ii au de facut pentru rezolvarea unei 

anumite probleme.  

In acest an, primele adunari generale au loc in data de 28 februarie in filialele Buzau, Prahova si Bucuresti. Restul 

filialelor noastre au programat adunarile generale in luna martie. Informatii despre locatiile in care vor avea loc 

adunarile generale, data, ora cat si ordinea de zi vor fi trimise membrilor din filiale prin intermediul unor invitatii care 

vor fi trimise prin corespondenta posta romana. 

Organizatia nationala (ASCHF-R) a hotarat organizarea AGA in data de 25 aprilie 2015, ora 09.00 in sala de 
conferinte a hotelului Formenerg din Bd. Gheorghe Sincai nr. 3, sector 4, Bucuresti. Pe langa delegatii din filialele 
noastre, vor fi invitati sa participe reprezentanti ai federatiilor din care facem parte,  reprezentantii guvernamentali, 
colaboratori. 

Lica Ion 
Director executiv 

 

Peste 500 de copii cu dizabilitati vor beneficia de materiale de incontinenta urinara 

 

Cu sprijinul organizatiei nationale (ASCHF-R), in perioada 1-31 martie 

2015 va avea loc o campanie de distribuire de materiale de incontinenta 

urinara pentru copii/tinerii cu dizabilitati fizice si cu incontinenta urinara. 

Distribuirea se va face in cadrul filialelor si membrii asociatiei ai caror copii 

utilizeaza materiale de incontinenta urinara se vor adresa filialelor din care 

fac parte, pentru a putea beneficia de aceste materiale. 

Procurarea acestor materiale de incontinenta a fost posibila cu banii 

obtinuti prin directionarea procentului de 2% din impozitul pe venit anual al 

persoanelor fizice catre asociatia noastra. 

Speram ca toti cei care ne-au fost alaturi si au inteles nevoile acestor copii ne vor pune la dispozitie formularul 230 si 
in acest an. 

Tuturor le multumim.  
Lica Ion - Director executiv ASCHF-R 

GALERIE FOTO 
 

Consiliul Director 

Sambata, 14 februarie, membrii Consiliului Director al asociatiei noastre s-

au reunit in sedinta de lucru si au dezbatut urmatoarele probleme: 

- Analiza formei finale a strategiei 2015-2020 privind drepturile persoanelor 
cu dizabilitati 
- Planul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli ai ASCHF-R pe anul 
2015 
- Analiza tuturor reclamatiilor primite din partea parintilor de copii cu 
dizabilitati din  mai multe judete in care avem filiale, cu privire la incalcarea 
unor drepturi prevazute in legea 448/2006 privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

http://www.aschfr.ro/mod_galerie.php?id=26


 
- Pregatirea Adunarilor Generale din filiale cat si a organizatiei nationale 
- Principalele probleme pe care le intampina filialele ASCHF-R privind ducerea la indeplinire a activitatilor cuprinse in 
planul de activitate 

Printre alte probleme aflate pe ordinea de zi a fost si pregatirea evenimentelor pe care filialele noastre urmeaza sa le 
organizeze pentru mamele copiilor cu dizabilitati cu ocazia zilei de 8 martie. 

 

Ministerul Muncii 

In data de 21 ianuarie 2015, Ministerul Muncii (MMFPSV) a organizat dezbaterea 

publica a Strategiei Nationale 2015-2020 privind drepturile persoanelor cu 

dizabilitati.  Au fost prezenti reprezentanti ai ministerului Muncii: d-na Ministru 

Rovana Plumb, d-l secretar de stat Codrin Scutaru, d-na Daniela Juravlea, 

Director DPPD si reprezentanti ai unor asociatii care reprezinta interesele 

persoanelor cu dizabilitati. Cei prezenti au facut o analiza a strategiei si au 

constatat ca sunt necesare unele imbunatatiri . S-a stabilit un grup de lucru 

compus din reprezentanti ai Ministerului Muncii cat si din partea unor organizatii 

non-guvernamentale, printre care si   ASCHF-R,  pentru a lucra si a-i da forma 

finala strategiei. La dezbaterea care a avut loc, din partea ASCHF-R a fost prezent 

d-l Lica Ion, director executiv, care a aratat in interventia facuta problemele mari 

pe care le traiesc in viata de zi cu zi copii/tinerii cu dizabilitati si parintii acestora si 

ca acestia au mari asteptari de la noua strategie. In continuare, a aratat ca toate 

propunerile pe care membrii asociatiei noastre le-au facut pentru planul de actiune 

al strategiei vizeaza masuri concrete pe care acestia le asteapta de multi ani de la 

Guvernul Romaniei. Totodata, reprezentantii guvernamentali au fost informati ca parintii copiilor cu dizabilitati doresc 

imbunatatirea cadrului legislativ cu privire  la drepturile persoanelor cu dizabilitati si monitorizarea respectarii stricte a 

strategiei si poate astfel conditiile de viata ale acestora se vor imbunatati. 

 

Ministerul Muncii 

In perioada 26 ianuarie - 3 februarie 2015 la Ministerul 

Muncii, DPPD a fost organizat un grup de lucru format din 

experti in domeniul social cat si din reprezentanti ai unor 

organizatii non-guvernamentale, care au lucrat la 

strategia nationala 2015-2020 pentru a-i da forma finala. 

Din partea asociatiei noastre au fost prezenti mai multi 

reprezentanti din diferite filiale care au facut unele 

propuneri prin care au cerut sa se includa in strategie masuri concrete de sprijin si de protectie sociala pentru 

copiii/tinerii cu dizabilitati cat si pentru parintii care ii ingrijesc. 

  

Serbare de Craciun 2014 
Mult asteptatele Serbari de Craciun pentru copiii cu dizabilitati, devenite traditionale, 
vor avea loc in data de 20 si 21 decembrie, in raport de posibilitatile fiecarei filiale. In 
Bucuresti, spectacolul va avea loc pe 20 decembrie, ora 12.30,  la Palatul National 
al Copiilor 
  
Scrisoare de intentie (detalii ...) 
Contract de sponsorizare (detalii...) 

 

 

 

http://www.aschfr.ro/doc/scrisoare%20de%20intentie%20Serbare%20de%20Craciun.PDF
http://www.aschfr.ro/doc/contract%20de%20sponsorizare%20Serbare%20de%20Craciun.PDF


Taberele de vara 

 

Proiect traditional al ASCHF-R inceput inca din 1990, destinat copiilor 

cu dizabilitati. In acest an, taberele sunt programate astfel: 14-21 iulie la 

munte, statiunea Cheia si la mare in perioada 26 august - 2 septembrie. 

 Informatii despre proiectul tabara de vara - click pentru detalii 

Scrisoare de intentie - click pentru detalii 

Contracte prestari servici - click pentru detalii contract munte - click 

pentru detalii contract mare 

La taberele de vara - In acest an, taberele sunt programate astfel: 14-21 

iulie la munte, statiunea Cheia si la mare in perioada 26 august - 2 septembrie,statiunea Mamaia, hotel Select. 

  

 

 

 

 

http://www.aschfr.ro/doc/descriere%20proiect%20tabara%20de%20vara%202014.pdf
http://www.aschfr.ro/doc/scrisoare%20de%20intentie%20tabara%20de%20vara%202014.PDF
http://www.aschfr.ro/doc/contract%20prestari%20servicii%20tabara%20la%20munte.PDF
http://www.aschfr.ro/doc/contract%20prestari%20servicii%20tabara%20de%20la%20mare.PDF
http://www.aschfr.ro/doc/contract%20prestari%20servicii%20tabara%20de%20la%20mare.PDF
http://www.aschfr.ro/doc/contract%20prestari%20servicii%20tabara%20de%20la%20mare.PDF

