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RAPORT de ACTIVITATE ASCHF-R, 2014 
 

Prezentul Raport de activitate cuprinde acțiunile desfășurate pe parcursul 
anului 2014 și a fost aprobat de reprezentanții membrilor asociați (filiale) în 
Adunarea Generală ASCHF-R din data de 25 aprilie 2015, București. 

 
 

CUPRINS 
 
1. Activități statutare 
2. Lobby și reprezentare 
3. Informare și promovare 
4. Atelier service 
5. Tabăra de vară 

- Tabăra la munte 
- Tabăra la mare  

6. Serbarea de Crăciun 
7. Campanii de strangere de fonduri  
8. Sprijin pentru filiale 

- Materiale de incontinență urinară 
- Legea nr. 34/1998 

9. Activități administrative  
10. Date financiare 

 
 

1. ACTIVITATI STATUTARE 
 
 Adunarea Generală Anuală (AGA) și ședințele de lucru ale Consiliului Director - ASCHF-R 
au ca prioritate creșterea capacității organizației naționale pentru a răspunde cerințelor 
membrilor ei. Totodată, întâlnirile de lucru ale Consiliului Director au urmărit îmbunătățirea 
activității curente și asigurarea sustenabilității organizației la nivel local și național. Membrii 
Consiliului Director - ASCHF-R au încercat să găsească soluții pentru problemele cu care se 
confruntă familiile copiilor și tinerilor cu handicap fizic și asociat, pentru ca aceștia să aibă o 
viață mai bună.  
 
 
 
 

mailto:nationala@aschfr.ro
http://www.aschfr.ro/
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Adunarea Generală Anuală a avut loc în data de 25 aprilie 2014 și, conform Statutului, s-a făcut 
analiza realizărilor pe baza planului de activitate aprobat de AGA din 2013.  
  
 In anul 2014, Consiliul Director s-a întrunit trimestrial și a luat un număr de 28 de 
hotărâri. Pentru bunul mers al activitatii, dl Ion Toloș, președintele organizației naționale, s-a 
întâlnit de 3 ori cu echipa executivă, pentru a analiza și prioritiza anumite acțiuni. De 
asemenea, s-a întânit și a discutat cu economistul și cenzorul organizației naționale pentru a 
depista eventuale riscuri și a identifica cele mai eficiente metode de lucru.  
 

2. LOBBY și REPREZENTARE 
 

 

Una dintre prioritățile anului 2014 a fost determinată de oportunitatea de a face 
propuneri și de a participa la dezbaterile pe baza Strategiei naționale pentru persoanele cu 
dizabilități, 2014 – 2020, elaborată de Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități (DPPD) din 
cadrul MMFPSPV. ASCHF-R a organizat mai multe întâlniri cu membrii pentru a identifica 
principalele probleme  de interes pentru copiii și tinerii cu dizabilități și familiile acestora.  

 

Reprezentanți ai organizației naționale sau din filiale au fost prezenți la întâlnirile de 
lucru organizate de MMFPSPV sau de DPPD și au intervenit ori de câte ori au fost discuții legate 
de problematica familiilor care au în îngrijire copii sau tineri cu dizabilități. La întâlnirile de 
lucru au participat de asemenea dna Rovana Plumb, ministru al muncii, dl Codrin Scutaru, 
secretar de stat în MMFPSPV, dl Vișoianu, consilier al primului ministru, precum și directori și 
consilieri din cadrul DPPD.  

 

În mod deosebit, am solicitat să se țină seama și să se acorde prioritate în noul 
document strategic pentru :  

 continuarea procesului de accesibilitate 
 asigurarea de servicii sociale în comunitate: centre de respiro, centre de zi, centre de 

recuperare, centre de socializare  
 creșterea salariilor asistenților personali și a indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități. 

 

În paralel, ASCHF-R a dat curs invitațiilor primite de la alte organizații 
neguvernamentale care au desfășurat proiecte în domeniul integrării în muncă a persoanelor cu 
dizabilități. Prin intervenții punctuale, am încercat să scoatem în evidență nevoile specifice 
ale tinerilor cu dizabilități, mai ales ale celor încadrați în gradul grav, lipsa serviciilor 
adaptate, lipsa accesibilității și a transportului adaptat. Participările noastre au urmărit 
conștientizarea participanților asupra serviciilor personalizate de care tinerii cu dizabilități au 
nevoie în procesul de pregătire pentru muncă și viață indepdendentă, transferul de cunoștințe, 
precum și prezentarea ASCHF-R pentru creșterea vizibilității organizației și dezvoltării 
colaborării. 
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Deseori, ASCHF-R a primit invitații pe care nu le-a putut onora din motive obiective. În 

aceste situații, am apelat la filiale pentru a trimite reprezentanți care să susțină problematica 
membrilor noștri și să facă cunoscute punctele de vedere ale organizației. Este un bun prilej 
pentru a mulțumi domnului Trandafir Ion din Filiala Prahova, membru CD al filialei, care a 
participat la câteva întâlniri de lucru și a reprezentat ASCHF-R la adunările generale ale 
federațiilor din care facem parte! Mulțumim și familiei Bilava din Filiala Călărași, care a 
răspuns unor solicitări din partea organizației naționale! 
 

Printre manifestări, enumerăm: 
 Ziua Porților Deschise, eveniment de deschidere a unui serviciu social pentru copii 

cu dizabilități și bătrâni - Asociația Don Orione, 8 mai 2014 
 “Dezvoltarea capacității instituționale a ONG-urilor pentru a participa la 

ameliorarea politicilor publice și furnizarea de servicii sociale de calitate” – dezbatere 
FONPC, 22 mai 2014  

 Conferința: Soluții pentru îmbunătățirea sănătății copiilor - Revista Politici de 
Sănătate,  27 mai 2014 

 Participare la bursa locurilor de muncă pentru integrarea tinerilor cu dizabilități – 
Asociația Alternativa 2003, 26 iunie 2014 

 Workshop: ONG-uri mai puternice împreuă! - lobby și advocacy pentru crearea de 
oportunități egale pentru ONG-urile furnizoare de servicii sociale în accesarea finanțărilor 
publice – Confederația Caritas România, 26 iunie 2014 

 Grup de lucru consultativ pentru politici sociale, incluziune și economie socială, 
la care a participat Ministrul delegat pentru Dialog Social,30 septembrie 2014 

 Eveniment: Metode interactive de eficientizare a interacțiunii cu persoanele 
vulnerabile, în special persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități – Asociația 
Eduteco, 25 septembrie 2014 

 A  doua etapă a procesului consultativ pe tematici cu impact social pentru 
România – MMFPSPV, 30 septembrie 2014 

 Conferința CNDR - 27 si 28 octombrie 2014 
 Cum protejăm copiii din instituțiile de protecție a copilului - dezbatere FONPC, 

17 noiembrie 2014 
 Conferința: Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități – 

obligațiile guvernelor, statelor membre în perspectiva finanțărilor din fonduri europene – 12 
decembrie 2014. 

 
O preocupare constantă a fost legată de reprezentarea intereselor membrilor noștri, 

pentru că mai există județe cu întârzieri mari în plata asistenților personali sau unde primarii 
forțează asistenții personali să renunțe la contractul de muncă în favoarea indemnizației sau îi 
determină să accepte intrarea în șomaj cu promisiunea unei reangajări ulterioare.  

 
Am analizat cu atenție solicitările de sprijin primite și am trimis mai multe sesizări spre 

rezolvare Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) care au răspuns că vor 
interveni pentru soluționare. Cât privește acest aspect, ne confruntăm cu o problemă: mulți 
dintre membrii noștri evită sau refuză să facă sesizare în scris, temându-se de anumite 
atitudini din partea reprezentanților primăriei și, în mod special, ale primarilor. Ii încurajăm să  
facă cunoscute problemele lor și îi asigurăm că atât filiala din care fac parte cât și organizația 
națională  îi vor sprijini concret în rezolvarea acestora.  
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3. INFORMARE și PROMOVARE 

 
Pe parcursul anului 2014 au fost elaborate, tipărite și distribuite Buletinele Informative 

nr. 49 și 50, prin care încercăm să punem la dispoziția membrilor noștri informații utile și 
clarificatoare primite de la autorități publice. 

Buletinul Informativ are o istorie egală cu cea a organizației naționale, apare din anul 
1990 și reprezintă o modalitate prin care facem cunoscute activitățile ASCHF-R și ale filialelor. 
Pentru realizarea Buletinului Informativ, multumim d-nei Rodica Nicolae, Filiala Prahova! 

Site-ul www.aschfr.ro înregistrează un număr redus de vizitatori și de aceea ne gândim 
la posibilități de alimentare cu informații cât mai utile părinților, specialiștilor dar și copiilor și 
tinerilor cu dizabilități. 

 
4. ATELIER SERVICE - Atelierul pentru reparații și distribuție gratuite dispozitive și 

alte mijloace ajutătoare  
 

 
 
 ASCHF-R participă în continuare la asigurarea funcționării proiectului Atelier pentru 
reparații și distribuție gratuite dispozitive și alte mijloace ajutătoare, denumit în continuare 
Atelier service.  
 

În anul 2014, au fost reparate: 80 fotolii rulante, 5 paturi spital cu acționare manuală, 
două paturi de spital cu acționare electrică, 5 cadre de mers, 2 mese brancard de spital. De 
asemenea, au fost distribuite 139 fotolii rulante, 32 paturi cu acționare manuală, 24 paturi 
spital cu acționare electrică, 105 cadre de mers, 76 cârje, 5 bastoane reglabile, 19 toalete 
mobile, 4 dispozitive de duș.  

 
Totuși, numărul de solicitări de reparații se menține redus față de ceea ce ne-am 

așteptat și de posibilitățile de lucru ale atelierului. 
 

 
 

5. TABĂRA de VARA  
 

Taberele de vară au jucat un rol foarte important în relaționarea dintre membrii 
filialelor și organizația națională cât și între membrii înșiși. De-a lungul anilor, copii și familii s-
au întâlnit în tabere, s-au împrietenit, au schimbat impresii, au schimbat anumite informații 
legate de recuperarea copilului, de drepturi și facilități prevăzute în Legea nr. 448/2006 și 
multe alte experiențe. Unii comunică permanent, se vizitează reciproc chiar dacă sunt la 
distanțe mari. Toate acestea ne îndreptățesc să continuăm și să încercăm să menținem 
atmosfera de mare familie între membrii ASCHF-R. 

http://www.aschfr.ro/
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Tabăra la munte 
 

Tabăra la munte a avut loc în perioada 14 - 21 iulie 2014, în stațiunea Cheia din jud. 
Prahova, la hotel Zăganu. Au participat 50 de copii și tineri cu dizabilități, acompaniați de 
părinți, după caz. Selectarea grupurilor pentru munte sau mare se face îndeosebi pe baza 
recomandărilor medicale. 

Stațiunea Cheia este o stațiune climaterică de odihnă și tratament, situată pe valea 
Teleajenului,  la 871 m altitudine și recomandată persoanelor care suferă de astenie nervoasă, 
suprasolicitare fizică și intelectuală, rahitism, anemii, dereglări de creștere. În jurul stațiunii 
sunt posibile drumeții sau excursii pe valea Cheiței, cabana Muntele Roșu, mănăstirea Suzana, 
Pasul Bratocea, Pasul Boncuța, spre rezervațiile naturale geo-botanice Tigăile Mici, culmea  
Zăganului și altele.  
 

Tabăra la mare 
 

Tabăra la mare s-a desfășurat la Mamaia, hotel Select, în perioada 26 august - 2 
septembrie 2014. Au beneficiat 54 de copii și tineri cu dizabilități, însoțiți de membri ai 
familiilor.  

Stațiunea Mamaia este cea mai mare și cea mai cunoscută stațiune a rivierei românești 
și alegem să mergem an de an pentru că oferă o plajă minunată, accesibilă și o multitudine de 
posibilități de petrecere a timpului liber. Inaugurat în 2003, Aqua Magic este primul parc din 
țară care pune la dispoziția turiștilor instalații acvatice moderne de care se bucură toți copiii și 
tinerii noștri. Telegondola este de asemenea un mijloc excelent de plimbare la 50 m înălțime. 
Alte plimbări în satul de vacanță, în parcul de distracții Luna sau pe faleză fac din perioada 
petrecută la Mamaia amintiri de neuitat.  

Scrisorile pe care le primim ulterior întoarcerii acasă stau mărturie emoționantă asupra 
sentimentelor pe care copiii, tinerii cu dizabilități și părinții sau însoțitorii  lor le încearcă în 
astfel de participări la tabără iar pe noi ne motivează să intensificăm eforturile de strângere 
de fonduri pentru a face posibilă realizarea celor două serii. 
 
 

6. SERBAREA de CRĂCIUN 
 

 In ziua de 20 decembrie 2014, într-un climat de adevărată sărbătoare, copiii si 
părinții din filialele ASCHF-R l-au așteptat cu nerăbdare pe Moș Crăciun, la Palatul Național al 
Copiilor din București.  

Spectacolul oferit a fost, ca întodeauna, plin de culoare și voie bună, aplauzele 
prelungite au recompensat efortul echipelor de dansatori și de teatru. Bineînțeles că venirea 
Moșului a fost momentul culminant iar darurile au fost primite cu emoție. Fiecare copil a  
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primit daruri în valoare de 120 lei, din partea organizației naționale, în urma eforturilor de 
strângere de fonduri. 

Palatul Național al Copiilor a devenit un partener de nădejde în realizarea unor astfel de 
evenimente și mulțumim pentru disponibilitatea și profesionalismul fiecărui spectacol ! 
 
 

7. CAMPANII de STRÂNGERE de FONDURI  
 

Ca și în anii precedenți, ASCHF-R a organizat campanii de strângere de fonduri, după cum 
urmează: 

 

 Campania 2% - procurarea de formulare 230 și depunerea la administrațiile financiare – 
s-a derulat în lunile ianuarie, februarie și martie 2014 

 Colectarea de bani prin căsuțe aflate în incinta rețelei Mega Image și alte magazine – 
are loc în două perioade, în lunile aprilie și mai (prima etapă) și lunile septembrie - 
octombrie (a doua etapă) 

 Campania de strângere de fonduri pentru tabăra de vară – a cuprins lunile mai, iunie și 
iulie 2014 

 Campania de strângere de fonduri pentru organizarea Serbărilor Pomului de Crăciun – a 
cuprins lunile noiembrie și decembrie 2014.  
 

Suntem conștienți că va urma o perioadă dificilă, ceea ce ne obligă la un efort mai mare, 
pentru a asigura bugetul de funcționare a organizației naționale în vederea susținerii planului 
de activitate și pentru sprijinirea filialelor, în general. 

 
 

8. SPRIJIN pentru FILIALE 
 

 Materiale de incontinență urinară 
 
ASCHF-R a dat curs solicitărilor venite din filiale pentru procurarea de materiale de 

incontinență urinară și, în raport de sumele colectate, am procurat aceste materiale, pe care 
le-am pus la dispoziția filialelor pe baza numărului de membri. Filialele au mai beneficiat și de 
alte produse de îmbrăcăminte oferite ca donație de CORA.  
 

 
 Legea 34/1998 
 

In anul 2014, ASCHF-R  a preluat depunerea de dosare la MMFPSPV pentru obținerea 
subvenției pe Legea nr. 34/1998 pentru Filiala Argeș și Filiala Vâlcea. Dosarele celor două 
filiale au fost aprobate pentru 12 beneficiari la Filiala Argeș și 20 de beneficiari la Filiala 
Vâlcea. 
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9. ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE 
 

Și pe parcursul anului 2014 am continuat să urmărim reducerea costurilor la utilități, am 
păstrat la același nivel contractele de prestări servicii, au fost plătite în termen toate 
facturile de utilități, taxele și impozitele pentru a nu exista penalități. ASCHF-R nu are 
datorii și este la zi cu plata tuturor convențiilor, taxelor/impozitelor, a salariilor și 
impozitelor pe salarii.  

 
 
10. DATE FINANCIARE 
  
Principalele surse de finanțare a organizației sunt: 

 Campaniile de strângere de fonduri  
 Cotizațiile membrilor asociați, pe baza numărului de membri la data de 30 

noiembrie a fiecărui an, conform prevederilor Statutului (art. 11)  
 Sponsorizări 

 
Cheltuielile din anul 2014 corespund activităților desfășurate: 
 

 Activități statutare = 8 % 
 Programe pentru copii și tineri cu dizabilități și familiile lor = 60% 
 Activități administrative = 32 % 

 
 

 
 

 

 
Consiliul Director ASCHF-R 
 
Președinte: Ion Toloș  

 


