
1 
 

RAPORT DE ACTIVITATE AL FILIALELOR ASCHF-R - 2016 
 

 

1. ASCHF-R FILIALA ARGES 
 

Activitatea asociaţiei s-a desfăşurat după un plan aprobat în AGA 2015, asigurând programe 
diverse pentru copiii/ tinerii cu dizabilități si familiile acestora. Dintre principalele activități ale filialei 
Argeș putem arăta: 
  

 Activitate principala: ”Centrul de Socializare NOVA” - serviciu social acreditat din anul 2006, 
reacreditat in 2012, licentiat in 2015 pana in anul 2020 si este proiectul cel mai important al 
filialei Argeș, care își desfășoară activitatea în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului 
Argeș, cu Primăria Pitești și cu Ministerul Muncii, Familiei, Persoanelor varstnice si Protectiei 
Sociale (Legea nr. 34/1998). In anul 2016, 12 tineri cu dizabilitati fizice au beneficiat de educatie 
speciala, kinetoterapie si socializare. Copii si tinerii cu desfasurat activitati specifice perioadei din 
an: 1 si 8 Martie, activitati de Paste, festivitatea de sfarsit de an scolar. 
 

  Activități pentru copii / tineri cu dizabilități și familiile acestora: Scopul acestor activitati 
este de socializare a membrilor, schimbarea mentalitatilor, cresterea increderii copiilor si 
parintilor in asociatie, desfasurate in parteneriat cu alte organizatii si sponsori. In anul 2016 au 
fost realizate Serbarea zilei de 8 martie, Serbare de 1 iunie, la care au participat peste 100 de 
copii, taberele de la munte si la mare organizate de ASCHF-R, la care au participat 4 familii, 
minitabara de la Olanesti, la care au participat 32 de copii si tineri, Serbarea Pomului de 
Craciun. 

 

 Atelier de reparații și distribuire de dispozitive medicale necesare locomoției. Pe lângă 
reparația mijloacelor ajutătoare necesare locomoției, atelierul se adreseaza si utilizatorilor de 
verticalizatoare si celor care au nevoie de sprijin in adaptarea locuintelor. De asemenea, atelierul 
distribuie dispozitive de mers si acorda informatii legislative beneficiarilor. In anul 2016 au fost 
sprijite 186 de persoane fizice, o unitate spitaliceasca si 4 institutii.  
 

 Unitatea protejată “Împreună” - activitate economică cu profil vânzări și intermedieri. In anul 
2016 au fost incheiate peste 100 de contracte de colaborare cu agenti economici si institutii 
publice, la nivel national, care au solicitat produse de birotica/ papetarie si protectia muncii. 
 

 Colaborare, lobby si advocacy: activitatile au loc prin mentinerea legaturii cu autoritatile 
publice locale și județene, aparitii in presa, transmiterea comunicatelor de presa, acordare de 
interviuri, schimburi de experienta, formare cu scopul atragerii atentiei asupra obligativitatii 
respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati si apartinatorilor lor.  

 

 Dezvoltare organizationala si sustenabilitate: sustinerea activitatilor asociatiei se face prin 
activitatea economica/ vanzare/ intermediere a Unitatii Protejate “Impreuna”, strangere de 
fonduri si strangere de formulare 2%, subventii legislative (Legea nr. 34/1998), sponsorizari si 
parteneriate cu autoritatile locale și județene, participare la cursuri de formare organizate de 
ASCHF-R.  

 

 Activitati de asistenta sociala (sprijin social): Au fost puse la dispozitia unor membri ai 
asociatiei diferite donatii primite de la organizatia nationala ca: materiale de incontinenta urinara, 
ciorapi, textile, pantaloni, dulciuri etc. 

 

 Activități statutare: AGA a avut loc în data de 26 martie 2016 iar. Consiliul Director s-a întâlnit 
lunar în ședinte de lucru, unde s-au luat diferite hotărâri pentru buna funcționare a filialei și în 
interesul membrilor asociației. 
 

Au fost redactate rapoartele de activitate, rapoartele financiare, graficul de activitati si materialele 
necesare intalnirilor asociatiei. 
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2. ASCHF-R FILIALA BUCURESTI 
 

 Activitate principala: Principala activitate a ASCHF-R filiala Bucuresti o reprezintă “Centrul de 
zi Aurora“, serviciu social acreditat de care beneficiază 25 de copii cu dizabilități fizice și 
asociate.  
Principalele activități ale centrului de zi, includ : Educație specială, Kinetoterapie, Logopedie, 
consiliere pentru familiile copiilor din centru, diferite întâlniri ale copiilor din centru cu copii din 
diferite școli de masă, întâlniri stabilite în cadrul unor parteneriate. 
Transportul copiilor este asigurat de Centrul de zi, cu microbuzul proprietatea persoanala a 
centrului. 

 
 Activități pentru copii/ tineri cu dizabilități și familiile acestora 

- tabara de vara anuală de la Călimănești-Cozia; 
- tabără, excursii, vizite la muzee, plimbări în parcuri, hipermarketuri, teatru etc; 
- petrecerea zilelor de naștere și de nume ale tinerilor din filială; 
- organizarea zilei de 1 iunie; 
- participarea membrilor filialei București la spectacolul de Crăciun organizat de ASCHF-R 
- sărbătorirea zilei de 8 martie; 
- participarea unor familii din filială la taberele organizate de ASCHF-R. 

 Colaborare, lobby si advocacy: activitatile au loc prin preluarea sesizărilor membrilor din 
filială și demersuri pentru soluționarea acestora; memorii adresate unor primării din capitală 
cât și unor școli cu privire la nerespectarea prevederilor Legii 448/2006 cât și a Legii 
Educației nr. 1/2011; Participarea la întâlnirile organizate de ANPD și alte ONG-uri, unde au 
fost dezbătute problemele persoanelor cu dizabilități; Participarea la diferite conferințe, unde 
au fost dezbătute problemele persoanelor cu dizabilități, prin d-na Atena Ștefănescu, 
președinte a filialei București și vicepreședinte a organizației naționale, unde au fost 
prezentate problemele pe care le întâmpină membrii din filială. 

 
Activități de promovare a imaginii filialei: Cu ocazia participării la diferite evenimente, mese 

rotunde, conferințe etc au fost oferite reprezentanților din diferite instituții, alte ONG-uri etc 
broșuri, pliante sau mape de prezentare a filialei. 

 

Parteneriate: DGASPC din sectoarele capitalei, în special cu DGASPC sector 2, în care filiala are 
sediul cât și serviciul social Centrul de zi Aurora;  Școli generale din sectoarele 2 și 3. 

 

 Activitati de asistenta sociala (sprijin social): Au fost puse la dispozitia unor membri ai 
asociatiei diferite donatii primite de la organizatia nationala ca: materiale de incontinenta 
urinara, ciorapi, textile, pantaloni, dulciuri etc; De Sărbătoarea Paștelui, se pune la dispoziția 
tuturor familiilor membre ale filialei un pachet consistent cu produse alimentare. 
 

 Activități statutare: Adunarea Generală a filialei a avut loc în data de 26 martie 2016 la 
sediul filialei. Lunar, au avut loc întâlniri ale Consiliului Director, unde se urmareste cu atenție 
buna desfășurare a activităților cuprinse în planul de activitate pe anul în curs. De asemenea, 
se face o analiză atentă pentru asigurarea veniturilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a 
planului de activitate al filialei. 
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3. ASCHF-R FILIALA BUZAU 
 

Ca și în anul 2016, ASCHF-R filiala Buzău a pus accent deosebit pe dezvoltarea organizatiei,  
reușind și în acest an creșterea numarului  de membri inscrisi. 
 

 Activități pentru copii/ tineri cu dizabilități și familiile acestora 
- excursii, tabere, serbarea de 1 Iunie, de Crăciun, a zilei de 3 decembrie, vizita la grădină 

zoologică, serbarea zilei de 8 Martie – Ziua Mamei, activități cu elevi din școala de masă 
pentru dezvoltarea abilităților copiilor cu dizabilități, realizarea de felicitari si martisoare, 
incondeierea oualelor de Pasti etc; 

- In cadrul unui parteneriat intr-un proiect cu  Fundatia Motivation Romania si Fundatia Sf. Sava 
Buzau, opt tinerii cu dizabilitati din filiala, utilizatori de fotolii rulante, au participat la 
prezentarea si folosirea elevatorului pentru coborarea persoanei cu handicap de la bloc si 
transportul cu masina special adaptata nevoilor lor. 

 

 Colaborare, lobby si advocacy: 

- S-au făcut sesizări la școli din Judetul Buzau, unde au fost probleme de încălcare a Legii nr. 
1/2011; 

- Demersuri la DGASPC pentru a sustine continuitatea centrului respiro; 
- Demersuri la nivel local pentru susținerea rezolvarii problemelor membrilor filialei; 
- S-au făcut sesizări la primariile din judet acolo unde au fost încălcate drepturile legale ale 

asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități; 
- Numeroase audiențe la DGASPC în interesul membrilor asociației; 
- Participare la simpozionul realizat de CNDR pentru strangerea de semnaturi privind mărirea  

indemnizatiilor persoanelor cu dizabilitati; 
- Realizarea de anchete sociale, în vederea identificării problemelor membrilor și rezultatele 

anchetelor au fost puse la dispoziția autorităților locale și județene. 
 

Asigurarea imaginii asociației: 
- Actualizarea permanenta a paginii de facebook cu informatii si fotografii; 
- Distribuire mape de prezentare la diferite evenimente; 
- Participarea la evenimente organizate atât de institutiile administratiei locale și județene cât si 

alte ONG-uri; 
- S-a reeditat calendarul asociației pe anul 2016; 
- Distribuirea buletinului informativ al ASCHF-R către membrii filialei, pentru a fi informati despre 

unele modificari legislative si facilitati de care au dreptul. Buletinul informativ a mai fost 
distribuit și unor instituții publice din județ. 

 

 Dezvoltare organizationala si sustenabilitate: 
- Demersuri pentru găsirea unui spațiu necesar sediului filialei; 

- Participare la cursuri de formare: dezvoltare organizațională, strangere de fonduri; 

- Demersuri pentru strângerea de formulare 230 și identificarea de noi sponsori; 

- Au fost depuse diferite proiecte la Consiliul Județean, primăria locală și Fundația Engleză. 

 
Parteneriate:  
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – Buzau; 
- Scoala Generala nr.15 – Buzău;   - Fundația Motivation Romania;  - Parteneriat cu Centrul 

Respiro (DGASPC);  - Fundația SERA. 
 

 Activitati de asistenta sociala (sprijin social): Au fost puse la dispozitia unor membri ai 
asociatiei diferite donatii primite de la organizatia nationala ca: materiale de incontinenta 
urinara, ciorapi, textile, pantaloni, dulciuri etc;. Cu ocazia Sărbătorii Paștelui, au fost oferite 
tichete cadou tuturor membrilor asociatiei. 

 

 Activități statutare:  AGA a avut loc în data de 20 februarie 2016. Consiliul Director s-a 
întâlnit în 8 ședințe de lucru și au luat diferite hotărâri în interesul membrilor filialei. 

 



4 
 

4. ASCHF-R FILIALA CĂLĂRAȘI 
 

 Activitate principala: o reprezintă Centrul de zi pentru persoanele cu dizabilități, serviciu social 
acreditat care oferă servicii de kinetoterapie, consiliere psihologică, psihopedagogie, logopedie, 
activități de socializare. În cadrul centrului, tinerii cu dizabilități au confecționat lucrări de artizanat, 
care au contribuit la dezvoltarea abilităților manuale, de socializare si colaborare. Totodată, 
produsele realizate de copiii/tinerii cu dizabilități din filiala Călărași au fost expuse în cadrul unor 
expozitii, care s-au bucurat de un real succes. 

 

 Activități pentru copii/ tineri cu dizabilități și familiile acestora 
- concursuri de desene, participarea la Ziua Recoltei, unde a fost pregătit un spectacol artistic; 
- s-au organizat: serbarea zilei de 1 Iunie, Sărbătoarea Dovleacului (de Haloween), serbarea 

zilei de 3 decembrie, Serbarea Pomului de Crăciun, tabără, excursii, Ziua Mamei; 
În anul 2016 s-au organizat excursii la: Mănăstirea Dervent, Sinaia, Mamaia, Amara și la 

București (unde s-au vizitat Grădina Botanică, Muzeul Satului, Parcul Herăstrău). 
 

 Colaborare, lobby si advocacy: 

- Demersuri la nivel local pentru susținerea rezolvarii problemelor membrilor filialei; 
- mentinerea legaturii cu membrii asociatiei cu privire la plata salariilor asistentilor personali și 

alte facilități legale;  
- preluarea sesizărilor făcute de membrii filialei Călărași, în vederea soluționării lor;  
- S-au făcut demersuri la diferite școli din județ pentru obținerea facilităților pentru copiii cu 

CES, conform Legii  nr. 1/2011; 
- S-a ținut o strânsă legătură cu autoritățile din județul Călărași și în principal o bună colaborare 

cu Primăria Municipiului Călărași. 
 
Asigurarea imaginii asociației: 
- Actualizarea permanenta a paginii de facebook cu informatii si fotografii; 
- Distribuirea de buletine informative autorităților și colaboratorilor din județ; 
- Participarea la diferite evenimente organizate atât de institutiile de la nivel local și județene cât 

si de alte ONG-uri; 
- Diferite activități organizate în parteneriat cu Primăria Călărași; 
- Activități desfășurate împreună cu reprezentanți ai Jandarmeriei și Poliției; 
- Activități desfășurate în parteneriat cu diferite școli din Călărași; 
- Organizarea unor spectacole umanitare, cu moment artistice, care au sensibilizat și 

impresionat invitații; 
- Au fost organizate diferite expozitii cu lucrările realizate de copii/tineri cu dizabilități, care s-au 

bucurat de un real succes. 
 

 Dezvoltare organizationala si sustenabilitate: 
- Demersuri pentru identificare de noi membri;  
- Demersuri pentru strângerea de formulare 230 și identificarea de noi sponsori; 

- Participare la cursuri de formare: dezvoltare organizațională, strangere de fonduri. 

 

Parteneriate: 
- Primăria Călărași;    - Școala nr. 4, Școala nr. 11 și Școala nr. 10;   - Poliția Mun. Călărași; 
- Jandarmeria Mun. Călărași. 

 

 Activitati de asistenta sociala (sprijin social): Au fost puse la dispozitia unor membri ai 
asociatiei diferite donatii primite de la organizatia nationala: materiale de incontinenta urinara, 
ciorapi, textile, pantaloni, dulciuri etc. 

 

 Activități statutare: AGA a avut loc în data de 27 februarie 2016. Consiliul Director s-a întâlnit 
lunar în ședinte de lucru și s-au luat diferite hotărâri pentru buna funcționare a filialei și în interesul 
membrilor asociației. 
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5. ASCHF-R FILIALA GIURGIU 

 Activitate principala: În anul 2016, filiala Giurgiu a desfășurat activități diverse în cadrul Clubului 
Prietenilor Speciali. Activitățile au fost susținute cu ajutorul unor membri activi ai filialei si voluntari 
din Mun. Giurgiu. În cadrul Clubului Prietenilor Speciali s-au desfășurat următoarele activități : 

 

- Activități de dezvoltare a abilităților; 
- Activități de pregătire pentru viață independentă ; 
- Au fost confecționate felicitări, tablouri, coșulețe, suporți pentru lumânări. 

 
Produsele realizate au fost expuse la diferite expozitii si au fost foarte apreciate. Multe dintre 
produsele expuse au fost vândute și astfel s-au obținut sume de bani necesare pentru susținerii 
acestui proiect. 
 

 Alte activități pentru copii/tineri și familiile acestora: S-au organizat : Serbarea de 1 Iunie, 
serbarea zilei de 3 decembrie, Serbarea Pomului de Crăciun, serbarea zilei de 8 Martie, tabără, 
excursii, vizite la diferite obiective turistice. 

 

 Colaborare, lobby si advocacy: 

- Demersuri la nivel local pentru susținerea problemelor membrilor filialei privind încălcarea unor 
drepturi legale; 

- Au fost preluate sesizările făcute de membrii filialei Giurgiu pentru a face demersuri în vederea 
soluționării acestora;  

- Au fost făcute interventii la televiziunea locală unde au fost prezentate abuzuri ale 
administrației publice locale și județene. 

 
Asigurarea imaginii asociației: 
- Actualizarea permanenta a paginii de facebook cu informatii si fotografii; 
- Participarea la diferite evenimente organizate atât de administratia locală, unele institutii 

județene cât si alte ONG-uri; 
- Au fost organizate diferite expozitii cu lucrările realizate de copii/tineri cu dizabilități, care s-au 

bucurat de un real success și s-a făcut o bună imagine filialei. 
 

 Dezvoltare organizationala si sustenabilitate: 
 

- Demersuri pentru identificare de noi membri;  
- Demersuri pentru strângerea de formulare 230 și identificarea de noi sponsori și parteneri; 

- Participare la cursuri de formare: dezvoltare organizațională, strangere de fonduri. 
 

Parteneriate : 
 

- Primaria Giurgiu; 
- Consiliul Judetean Giurgiu; 
- Mass media locala, TV Giurgiuveanul; 

- Scoala Generala Viseul de Sus; 
- Saint Parascheva Charity Chicago; 
- Scoala Generala nr 6, Savin Popescu; 

  
 Activitati de asistenta sociala (sprijin social): 

- De Sărbătoarea Paștelui au fost oferite membrilor filialei produse cu specific în valoare de 
100 lei; 

- Au fost puse la dispozitia membrilor filialei diferite produse donate de ASCHF-R si in mod 
special materiale de incontinenta urinara. 

 

 Activități statutare: AGA a avut loc în data de 6 martie 2016. Consiliul Director s-a întâlnit lunar 
în ședinte de lucru și s-au luat diferite hotărâri pentru buna funcționare a filialei și în interesul 
membrilor asociației. 
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6. ASCHF-R FILIALA NEAMȚ 
 

În anul 2016, în cadrul filialei Neamt au fost desfășurate următoarele activități: 
 

 Activități pentru copii / tineri cu dizabilități și familiile acestora: 
- Serbarea zilei de 1 Iunie, serbarea zilei de 3 decembrie, Serbarea de Crăciun, Serbarea zilei 

de 8 martie pentru mamele copiilor cu dizabilitati ;  
- Participare la taberele organizate de ASCHF-R organizatia natională. 

 

 Colaborare, lobby si advocacy: 

- Filiala Neamț a făcut demersuri pentru rezolvarea unor probleme ale membrilor, în relația cu 
administrația publică locală; 

- S-au facut interventii pe postul local de televiziune prin care a fost prezentata situatia copiilor/ 
tinerilor cu dizabilitati din orasul Roman si localitatile limitrofe; 

- Au 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. 

 

Activitati de promovare a imaginii asociatiei 
- În mass-media locală (televiziune, ziare); 
- Actualizarea permanentă a paginii de Facebook;  
- Distribuirea de buletine informative și pliante cu activitățile filialei către diferite instituții din 

județul Neamț și din orașul Roman, sponsorilor și altor colaboratori. 
 

 Dezvoltare organizationala si sustenabilitate: In cadrul acestei activitati am fost preocupati de 
inscrierea unor membri noi, de atragerea unor voluntari si persoane publice in sustinerea 
activitatilor filialei. Membrii CD au participat la diferite cursuri de formare. A fost asigurata o buna 
legătura cu Primăria Roman si continuarea parteneriatului care se încheie an de an. În anul 2016 
s-a făcut reactualizarea bazei de date cu membrii din filială. 

 

Activitatea de strangere de fonduri: 
- Campanii de strangere de fonduri de 1 Iunie si Crăciun; 
- Demersuri pentru strângerea de formulare 230; 
- Organizarea unor expoziții cu vânzare a unor produse realizate de tinerii cu dizabilități din 

filială (ex. Târgul de Meșteșugari din perioada 19-21 august 2016);
- Organizarea unui eveniment caritabil in data de 17 aprilie 2016, la care, pe lângă membrii 

filialei, prieteni și cunoscuți ai acestora au participat și reprezentanți din mediul de afaceri, 
mass-media, reprezentanți din administrația locală. Invitatul de onoare a fost primarul 
orașului Roman, dl Laurențiu Leoreanu. La eveniment au participat si grupuri artistice din 
școlile romașcane, care au încântat invitații, dar și copiii din filială au impresionat prin 
intervențiile lor, fiind aplaudați de cei prezenți la eveniment;

- În perioada 18-22 mai 2016, cu ocazia Zilei orașului Roman, filiala Neamț a derulat proiectul 
caritabil “Dăruiește un zâmbet”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman. Proiectul a 
avut ca scop sensibilizarea cetățenilor, a elevilor din ciclul primar și gimnazial, prin diferite 
acțiuni de voluntariat și de caritate, realizate în colaborare cu diferite instituții.

 

Parteneriate:  
- Primăria Roman (prin asigurarea spațiului necesar sediului filialei și plata utilităților), școli si 

licee din oraș, mai multe ONG-uri și în special Asociația de Tineret ONU din România, 
Biserica Precista Mare (prin susținerea financiară a unui kinetoterapeut pentru a desfășura 
ședințe de recuperare pentru copiii/tinerii cu dizabilități din filială). 

 

 Activitati de asistenta sociala (sprijin social): Au fost puse la dispozitia unor membri ai 
asociatiei diferite donatii primite de la organizatia nationala ca: materiale de incontinenta 
urinara, ciorapi, textile, pantaloni, dulciuri etc. 

 

 Activități statutare: AGA a avut loc în data de 28 martie 2016. Consiliul Director s-a întâlnit în 8 
ședințe de lucru și au luat diferite hotărâri în interesul membrilor filialei. 
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7. ASCHF-R FILIALA OLT 
 

În anul 2016, au fost desfăsurate următoarele activități: 

 Activități pentru copii / tineri cu dizabilități și familiile acestora: 
- Serbarea de 1 Iunie, Serbarea Pomului de Craciun, participarea la Serbarea Pomului de 

Craciun a organizatiei nationale, Serbarea Zilei de 8 martie pentru mamele de copii cu 
dizabilități, membre ale filialei; 

- Participarea la taberele de vara de la munte si mare ale organizatiei nationale; excursie la 
manastirea Brancoveni. 

 

 Colaborare, lobby si advocacy: 

In anul 2016 au fost organizate mai multe intalniri cu primarul orasului Corabia si cu alti reprezentanti 
ai primariei, cărora le-au fost sesizate problemele membrilor asociatiei; 

 Problematica salariilor/ indemnizatiilor asistentilor personali, contracte de muncă etc. 
 Nevoia majoră a membrilor asociatiei pentru infiintarea de servicii sociale ca: centru respiro, 

centru de zi sau centru de socializare; 
 In cadrul Adunarii Generale a organizatiei nationale cat si in sedintele Consiliului Director, au 

fost aratate problemele copiiilor/tinerilor cu dizabilitati și a familiilor acestora din ASCTD Olt. 
 
Activitati de promovare a imaginii asociatiei: 

- Postarea de noutăți pe pagina de Facebook, unde sunt prezentate aspecte din viata 
asociatiei; 

- A fost distribuit buletinul informativ al ASCHF-R membrilor filialei, administrației publice locale 
din Corabia și unor instituții din județ, unor colaboratori etc. 

 

 Dezvoltare organizationala si sustenabilitate: In cadrul acestor activitati de dezvoltare si 
functionare, au fost preocupati de reactivarea unor membri mai vechi ai asociatiei, de inscrierea 
unor membri noi, de atragerea unor voluntari si persoane publice in sustinerea activitatilor filialei. 
Am fost interesati de identificarea unor persoane de legatura pentru stabilirea unor contacte cu 
potentiali sponsori cat si pentru identificarea unor locatii pentru amplasarea unor casute de 
colectat fonduri. A fost amenajat sediul filialei cu mobilier primit donație de la ASCHF-R. 
 

Parteneriate / colaborări 
Filiala Olt a tinut o stransa legatura cu organizatia nationala si a dat curs tuturor 
invitatiilor/solicitarilor acesteia; Are o relație bună cu Primaria Corabia si primăriile comunelor din 
apropierea orașului Corabia. 
 

Activitatea de strângere de fonduri: 
Rămâne o problemă asigurarea fondurilor necesare desfășurării activităților din filiala Olt 

deoarece este o zonă foarte săracă și cu mari eforturi reușesc să primească mici sponsorizări, 
donații și formulare 230. 

 

 Activitati de asistenta sociala (sprijin social): 
- Au pus la dispozitia unor membri ai asociatiei diferite donatii primite de la organizatia 

nationala: materiale de incontinenta urinara, ciorapi, textile, pantaloni, dulciuri etc. 
- La solicitarea familiilor care au avut probleme cu fotoliul rulant, le-au stat la dispozitie și le-au 

trimis la atelierul de reparatii al organizatiei nationale de la Pitești. 
 

 Activităti statutare: 
- Adunarea Generală Anuală a avut loc în data de 19 martie 2016 si s-au luat un număr de 13 

hotărâri; 
- Lunar au avut loc întâlniri ale Consiliului Director si s-a urmărit ducerea la îndeplinire a 

hotararilor luate de Adunarea Generala; 
- Presedintele asociatiei, impreuna cu vicepresedintele, au participat la intalnirile 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. 
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8. ASCHF-R FILIALA PRAHOVA 
 

 Activitatea principala: “Centru de zi Alexandru” – activitatile centrului de zi au vizat consiliere, 
terapie ocupationala – pentru dezvoltarea autonomiei si independentei necesare insertiei sociale, 
facilitate protezare, laborator de informatica, informare si evaluare, logopedie, participare la 
cursuri, seminarii si actiuni in comunitate, servicii de recuperare cu si pentru cei 200 de copii si 
tineri cu handicap fizic, membri ai asociatiei. 

 

Laborator informatica: copiii si tinerii din asociatie isi imbunatatesc cunostinele in domeniul 
informaticii, cu sprijinul Fundatiei Timken. 

 

 Activități pentru copii / tineri cu dizabilități și familiile acestora: 
- Au fost organizate: Serbarea zilei de 8 martie, Serbarea zilei de 1 iunie, Serbarea zilei de 

Mos Nicolae, Serbarea Pomului de Craciun; 
- 120 de membri ai filialei au participat la o excursie la Busteni, iar 9 familii au participat la 

taberele de la munte si la mare organizate de ASCHF-R.  
 

 Colaborare, lobby si advocacy: Filiala promoveaza activitatea pe retelele de socializare, 
participa la intalniri cu ONG-uri, cu reprezentantii autoritatilor locale si județene și participa la 
evenimente sociale in comunitate. Filiala Prahova are incheiate 8 parteneriale cu alte organizatii 
si institutii si este membra a Federatiei ONG Muntenia si a Coalitiei Serviciilor Sociale Prahova. 
La activitatea de lobby si advocacy, filiala a transmis documente cu privire la activitatea 
asociatiei, acte de semnalare a problemelor membrilor asociatiei si a participat la intalniri locale.  

 

Promovarea activităților filialei: 
 

- pe pagina de Facebook și pe site; 
- în cadrul unor evenimente organizate de diferite ONG-uri și instituții din județ; 
- cu ocazia participării la diferite evenimente au fost oferite participanților mape de prezentare 

cât și produse realizate de tinerii din filială; 
 

Parteneriate: Federația ONG MUNTENIA, Fundația Motivation Romania, DGASPC Prahova, 
Colegiul Național I.L. Caragiale, Școala Gimnazială nr. 1, Liceul Tehnologic “Victor Slavescu”, 
Colegiul Național Al. I. Cuza,  Fundația “Victoria”, Asociația “Pavel”. 
 

 Dezvoltare organizationala si sustenabilitate:  

- Membrii CD și personalul de execuție au participat la diferite cursuri de formare: curs de 
limba franceza in colaborare cu Asociatia “Un strop de fericire”, curs de initiere in tainele 
sahului, curs de formare Lobby si Advocacy, curs Managementul voluntarilor, curs de 
strangere de fonduri la Busteni;  

- Au fost făcute demersuri pentru atragerea de noi membri; 

- Au fost identificați noi colaboratori; 

- Au fost făcute demersuri pentru asigurarea sustenabilității filialei; 

- Tinerii din filială au participat și la activitati de strangere de fonduri si de strangere a 
formularelor de 2% (declarația 230); 

- Valorificarea produselor realizate în filială, participare la targul de strangere de formulare 2%, 
campanii de strangere de fonduri, sponsorizari.  

 

 Activitati de asistenta sociala (sprijin social): Au pus la dispozitia unor membri ai asociatiei 
diferite donatii primite de la organizatia nationala ca: materiale de incontinenta urinara, ciorapi, 
textile, pantaloni, dulciuri etc. 

 

 Activități statutare: intrunirea in Consiliul Director – 9 sedinte, luarea de hotarari – 20 
hotarari, intocmirea de rapoarte referitoare la realizarea sarcinilor stabilite, participare la intalnirile 
asociatiei. 
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9. ASCHF-R FILIALA VALCEA 

 Activitate principala: o reprezintă  Centrul de zi Cozia, unde un număr de 50 de copii si tineri cu 
dizabilități, membri ai filialei, beneficiază de următoarele servicii:  recuperare neuromotorie; 
logopedie / invatare asistata; programe de integrare socio-educative; asistenta sociala/ consiliere 
sociala; psihoterapie/ consiliere educationala.

 

 Proiect al ASCHF-R Filiala Vîlcea: “Serviciile destinate copiilor cu dizabilități pentru reducerea 
fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a abandonului școlar”.  

Prin intermediul acestui proiect s-au desfasurat urmatoarele activitati: 
- Invatarea asistata; 
- Activităti extracurriculare de recreere si petrecere a timpului liber cat mai placut; 
- Gradinita de vara - pregatirea prescolarilor pentru noul an scolar; 
- Scoala de vara - pregatirea elevilor din ciclul primar si gimnazial pentru noul an scolar. 

 

 Activități pentru copii / tineri cu dizabilități și familiile acestora: Serbarea zilei de 1 Iunie, 
Serbarea Pomului de Craciun, Serbarea zilei de 3 decembrie, Serbarea zilei de 6 decembrie - 
Mos Nicolae, activitati de 1-8 martie, Ziua Mamei, excursii, participari la taberele organizate de 
ASCHF-R, alte activități. 

 

 Colaborare, lobby si advocacy: 

- Demersuri la nivel local pentru susținerea rezolvarii problemelor membrilor filialei; 
- S-a tinut permanent legatura cu membrii asociatiei cu privire la respectarea drepturilor legale 

ale acestora de către administrația public locală;  
- Au fost preluate unele sesizări făcute de membrii filialei Vâlcea, pentru a face demersuri în 

vederea soluționării acestora. 
 

Activitati de promovare a imaginii asociatiei 
- Postarea de noutăți pe pagina de Facebook, unde sunt prezentate aspecte din viata 

asociatiei; 
- A fost distribuit buletinul informativ al ASCHF-R membrilor filialei, sponsorilor, colaboratorilor, 

administrației publice locale și unor instituții din județ; 
- Participarea la diferite evenimente organizate atât de administratia publică locală, de unele 

institutii județene cât si de alte ONG-uri. 
 

 Dezvoltare organizationala si sustenabilitate:  

- Demersuri pentru identificare de noi membri;  
- Demersuri pentru strângerea de formulare 230 și identificarea de noi sponsori și parteneri;  

- Participare la cursuri de formare: dezvoltare organizațională, strangere de fonduri. 
 

Parteneriate: Directia de Asistenta Sociala Primaria Municipiului Rm. Valcea, Gradinita nr. 3 
Ostroveni, cu Consiliul Judetean Valcea in vederea desfasurarii Serbarii Pomului de Craciun, cu 
Scoala Gimnaziala ,,Anton Pann’’ din Râmnicu-Vâlcea. 
 

 Activitati de asistenta sociala (sprijin social): Au fost puse la dispozitia membrilor filialei 
diferite produse donate de ASCHF-R si in mod special materiale de incontinenta urinara. 

 

 Activități statutare: AGA a avut loc în data de 5 martie 2016. Consiliul Director s-a întâlnit lunar 
în ședinte de lucru și s-au luat diferite hotărâri pentru buna funcționare a filialei și în interesul 
membrilor asociației. 

 
 

Consiliul Director al ASCHF-R 
 
Președinte Ion Toloș 


