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                     RAPORT DE ACTIVITATE AL ASCHF-R FILIALA NEAMT 

                                                       PE ANUL 2017 

                   

                                         ACTIVITATI DESFASURATE 

 

      ACTIVITATI CU COPIII SI FAMILIA 

 

     1.  8 Martie 

     Activitatea de ziua mamei, s-a desfasurat  la initiativa organizatiei nationale pe data de  

6 martie 2017, cu participarea  a 20 mamici membre a ASCHF-R Filiala Neamt, la 

restaurantul ,,Bradul‟‟, din Roman.  

2. In data de 01.06.2017, orele 11, la ASCHF-R Filiala Neamt , a avut loc serbarea de 1 

iunie. Serbarea  s-a desfasurat in strandul Municipiului Roman la care parintii alaturi de 

copii/tinerii cu dizabilitati au participat. Copii au cintat, au spus poezii, s-au jucat,, sau 

servit prajituri, sucuri iar la final copii au primit cadouri. 

3. Tabara de vara organizata de ASCHF-R, unde au participat si in anul 2017  doua familii 

din partea ASCHF-R Filiala Neamt. 

4.Pe data de 3 decembrie, ASCHF-R Filiala Neamt a sarbatorit ziua internationala a 

persoanelor cu dizabilitati, copii au primit mici cadouri, s-a servit tort, prajituri si suc ; 

5. Pe data de 16.12.2017, la sediul ASCHF-R Filiala Neamt, s-a desfasurat serbarea 

Pomului de Craciun, unde copiii au cantat colinde si au spus poezii.Sau 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. 

 

   ACTIVITATI DESFASURATE 

1. ASCHF-R Filiala Neamt, este preocupata in permanenta de gasirea  fondurilor necesare 

pentru sustinerea activitatilor propuse. 

 Noi, membrii Consiliului Director al filialei noastre am incercat sa gasim solutii apeland la 

diferite metode de a strange fonduri si am inceput cu organizarea unor expozitii cu vanzare 

a unor produse realizate de tinerii cu dizabilitati din filiala Neamt, in diferite centre 

comerciale si la diferite targuri. Trebuie sa recunoastem ca rezultatele nu ne-au multumit si 

ne-am gandit si la alte modalitati de a strange fonduri. 

 Lipsiti de experienta, dar animati de gandul ca trebuie sa strangem fonduri necesare 

sustinerii activitatilor noastre destinate copiilor cu dizabilitati, in luna octombrie d-na Elena 

Damiean a fost invitata la postul de televiziune local,,Topall TV „‟, unde a vorbit de 

reusitele dar si de nereusitele activitatilor propuse. Asa a luat nastere evenimentul din 7 

decembrie 2017 

 Femeia între putere și feminitate, împreună cu NeoKINETIC Recuperare Medicală, a organizat 
evenimentul caritabil “Povestea celor 60 de zâmbete”. Un eveniment care si-a propus să reunească  

https://www.facebook.com/neokineticSM/?fref=mentions


 

 

eforturile comunității locale pentru sprijinirea celor 6o de copii în fotoliu rulant, din cadrul ASCFH-
R, filiala Neamț. 

Organizatorii au invitat, în data de 7 Decembrie, începând cu ora 18.00, la Sala Mică a Casai De 

Cultura a Sindicatelor Roman să se participe la evenimentul caritabil „Povestea celor 60 de 

zâmbete”. Evenimentul si-a dorit să mediatizeze situația copiilor în scaun rulant din cadrul 

Asociației de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic – Filiala Neamt și să strângă fonduri pentru 

dotarea unei săli de gimnastică atât de necesare organizației. 

Programul artistic al evenimentului a fost susținut de copiii talentați ai cluburilor DoMi Dance si 

Lucy Dance, Trupa Modern, DJ Iulian Rugină și alți artiști care au încântat publicul romașcan. 

Surpriza serii a constat într-un moment de licitație. S-au alăturat inițiativei, o serie de artiști și 

sportivi care au donat obiecte valoroase pentru a fi licitate în cadrul evenimentului: tricoul 

capitanului echipei de handbal CSM Roman – Carmen Stoleru – tricou care poartă semnătura 

tuturor jucătoarelor, un brad special concept marca Floritoria, tablou realizat de doamna Lazăr 

Irina, picturi semnate Keny Cornel. 

Organizatorii si-au dorit să adune în jurul cauzei sprijinite, persoane care pot să doneze fonduri sau 

materiale necesare dotării sălii de gimnastică, dar și voluntari care se pot implica în a le asigura 

copiilor o viață mai frumoasă (psihologi, logopezi sau kinetoterapeuți). 

Fondurile, care care au fost strânse atât din vânzarea biletelor, cât și din donații și licitarea 

obiectelor primite, au mers în totalitate câtre Asociație.Evenimentul a avut si un bilet de intrare de 

30 lei. 

Acest eveniment nu ar fi prins contur fără sprijinul partenerilor: NeoKINETIC Sports&Medicine, 

Help Devices, DJ Iulian Rugină, Răzvan Bolohoi PVF Studio, Casa de Cultură a Sindicatelor 

Roman, TopALL TV. 

Iniţiativa a aparținut NeoKINETIC Sports&Medicine și Cătălinei Ilie Popescu. 

 Sponsori. 
NeoKINETIC Recuperare Medicală - Sponsor principal al evenimentului. 
METEX SA, Help Devices, Bere Nemteana, ziora.ro Notar Tănase Luminita, Agro Prest 
Milica, Robu Construct, Casa Caroly, Mariko-Dan.ro, Leonard Achiriloae, Dentissima, Nunta Roman. 

 Parteneri: Casa de Cultură a Sindicatelor Roman, In Oglinda - Oglinda Vintage foto magica 

IASI, DJ Iulian Rugina, Color Print Roman, Piticul Fotograf, Geam Haş, Trupa Modern si 
Televiziunea TopALL TV. 

 
Cei care au donat: Floritoria, Carmen Stoleru, George BiciuscaAlexandru Panatta Codreanu, Keny 

Cornel Varniote, Ioana Roxana Iorga, @Irina Lazăr, Alexandru Catalin Puia, Carolia Coca, Diana 

Constantin, @Cristi Bacaoanu . 

Programul artistic al evenimentului Aa fost susținut de copiii talentați ai cluburilor DoMi 

Dance si Lucy Dance, Trupa Modern, DJ Iulian Rugină și alți artiști care au încântat 

publicul romașcan. 

 Invitatul de onoare a fost domnul Lucian Micu, primar al orasului Roman., domnul deputat 

Laurentiu Dan Leoreanu. 

 

2. Fabrica ,,TRW ;; a sponsorizat cu 20% din impozitul pe profit pe anul 2017, ASCHF-R 

FILIALA Neamt , aceasta insemnand suma de 64.000 lei  

 

 

3. Sustinerea financiara de catre Fundatia Melkesidec, a unui kinetoterapeut ,de a desfasura 

orele de recuperare la asociatia noastra, unde beneficiarii sunt copii/ tinerii cu dizabilitati 

din cadrul asociatiei., pana in la 1 septembrie 2017. 

 

 

https://www.facebook.com/ccsroman/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ccsroman/?fref=mentions
https://www.facebook.com/floritoria/?fref=mentions
https://www.facebook.com/TopALL-TV-125827234136961/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Help-Devices-222206384592654/?fref=mentions
https://www.facebook.com/nemteana.ro/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ziora.ro/?fref=mentions
https://www.facebook.com/robu.construct/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CasaCaroly/?fref=mentions
https://www.facebook.com/depozitanvelopelutca/?fref=mentions
https://www.facebook.com/dentissima/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pasindoi?fref=mentions
https://www.facebook.com/In-Oglinda-Oglinda-Vintage-foto-magica-IASI-116367215614487/?fref=mentions
https://www.facebook.com/In-Oglinda-Oglinda-Vintage-foto-magica-IASI-116367215614487/?fref=mentions
https://www.facebook.com/DjIulianRugina/?fref=mentions
https://www.facebook.com/colorprintroman/?fref=mentions
https://www.facebook.com/BolohoiRazvan/?fref=mentions
https://www.facebook.com/geamhas/?fref=mentions
https://www.facebook.com/trupamodern/?fref=mentions
https://www.facebook.com/TopALL-TV-125827234136961/?fref=mentions
https://www.facebook.com/floritoria/?fref=mentions
https://www.facebook.com/carmen.stoleru?fref=mentions
https://www.facebook.com/George.Biciusca?fref=mentions
https://www.facebook.com/George.Biciusca?fref=mentions
https://www.facebook.com/keny.cornelvarniote?fref=mentions
https://www.facebook.com/keny.cornelvarniote?fref=mentions
https://www.facebook.com/ioanaroxana.iorga?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007539675091&fref=mentions
https://www.facebook.com/coca.carolia?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008361584565&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008361584565&fref=mentions


 

 

 

 4.In perioada 11-15  octombrie 2017  ASCHF-R Filiala Neamt s-a participat  la un curs de 

formare   , la Busteni, proiect organizat de ASCHF-Romania ,organizatia nationala. 

 

  ACTIVITATI STATUTARE 

 

1. Adunarea Generala Anuala , a ASCHF-R Filiala Neamt s-a desfasurat in data de 18 

martie 2017,  la sediul asociatiei , unde s-a prezentat agenda de lucru; 

- Primirea si inregistrarea participantilor 

-Deschiderea lucrarilor AGA ASCHF-R Filiala Neamt 

-Ordinea de zi conform statutului. 

 

2. Adunarea Generala Anuala organizata de ASCHF-Romania, din data de 25 aprilie 2017 

care s-a desfasurat la Bucuresti, din partea ASCHF-R Filiala Neamt au participat d-l 

Ghiroaga Vasile , d-l Circel Fanica si d-na Elena Damiean. 

3. In anul 2016  au avut loc 3 intalniri a Consiliului Director. 

 

 

   ACTIVITATI  DE PROMOVARE 

 

 1. S-a efectuat intretinerea spatiului, unde se desfasoara activitatile cu ajutorul parintilor,   

membrii ai asociatiei, 

2. Promovarea asociatiei, a persoanelor cu dizabilitati, si accesibilitatea., pe posturile de 

televiziune locala, 

3. Strangere de fonduri, formularul 230. 

4. Demersuri la Primaria Municipiului Roman pentru alocarea unui nou spatiu. 

 

 

      PARTENERI 

1.Scoala ,,Mihai Eminescu‟‟- contract de inchiriere cu plata de 100 lei/luna 

2,ASCHF-Romania- sustinere financiara prin strangere de fonduri pentru organizarea 

taberelor  de vara si sustinerea serbarii de craciun. 

3. Primaria Municipiului Roman. 

 

 

 

   Presedinte                                                                            Presedinte executiv 

Circel Fanica                                                                               Elena Damiean 

 


