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RAPORT DE ACTIVITATE 01.01 –31.12.2013
Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic-Romania Filiala Prahova este o
organizatie nonguvernamentala, nefilantropica si neutra din punct de vedere religios, fondata
in anul 1991, care desfasoara programe cu si pentru copiii si tinerii cu handicap fizic si
familiile acestora.
Scopul asociatiei este de a imbunatatii conditiile de viata ale copiilor si tinerilor cu
handicap fizic si ale familiilor care ii au in ingrijire.
Asociatia este reacreditata din 12.12.2013, fiind furnizor de servicii sociale inca din
anul 2007.

Cea mai mare bogăţie din această lume sunt copiii, mai mare decât toţi banii din
lume şi toată puterea de pe pământ. (Mario Puzo)

I. Centrul de Zi « ALEXANDRU »
Pe parcursul anului 2013 , activitatile s-au desfasurat in cadrul „Centrului de zi
ALEXANDRU” adresate direct beneficiarilor : activitati de consiliere,informare si
evaluare,activitati de recuperare,activitati de lobby si advocacy. Activitatile s-au desfasurat
cu si pentru beneficiarii nostri.

1.Biroul de asistenta si consiliere persoane cu handicap
Biroul de asistenta si consiliere persoane cu handicap este un serviciu social
acreditat din anul 2007.
Atat la sediul asociatiei cat si la intalnirile la care au participat au fost puse la
dispozitia beneficiarilor sau potentialilor beneficiari pliante si materiale promotionale.
In cadrul serviciului in anul 2013 au fost oferite servicii de consiliere psihologica
si medicala unui numar de 70 persoane , deasemeni s-au oferit consiliere
legislativa(s-a acordat asistenta membrilor care au avut probleme cu intelegerea si
interpretarea Legii 448; si asistenta in intocmirea dosarului de handicap),psihologica (la
inceputul anului s-a facut o baza de date a beneficiarilor cu tulburari de limbaj si
comportament, acestia intrand in programul de consiliere psihologica. Consilierea
psihologica se realiza in fiecare luni de la 16.00-18.00 de catre psiholog Ionita
Dickemann Georgeta si vineri de la 10-12 de catre psiholog Adriana Sarbu( cu statut de
voluntar) si medicala(din acest an asociatia pune la dispozitia membrilor o data pe
luna , consiliere medicala, la care participa in medie 3-4 beneficiari pe luna.Consilierea
este efectuata de d-na doctor Anca Stanescu cu statut de voluntar). ,despre produsele
ortopedice si modul de procurare a lor, tuturor membrilor care le-au solicitat. furnizor
de servicii sociale.
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2.Proiectul „Atelier ocupational”
Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic România–Filiala Prahova a dorit prin
acest proiect să asigure crearea autonomiei şi independenţei necesare inserţiei sociale,
pregătirea prealabilă a tânărului la viaţa de adult.
Proiectul constă în oferirea unei şanse spre normalizare şi integrare a copiilor si
tinerilor cu handicap fizic si asociat, prin creearea atelierelor ocupationale de croitorie,
artizanat,desen,pictura unde aceştia să deprindă tainele meseriei care reprezintă o
forma utilă de terapie ocupaţională dar şi un prim pas spre integrarea în societate.
In cadrul Atelierului ocupational” s-au confectionat produse de artizanat,
martisoare, felicitari, fete de perna, fete de masa, papusi,etc. O parte din aceste
produse au fost oferite sponsorilor si o mica parte valorificata prin voluntari.

3. Facilitati de protezare
In cadrul acestui proiect s-au distribuit membrilor asociatiei diferite materiale de
protezare, cum ar fi: fotolii rulante, cadre de mers, carje, etc.
Parteneri: ASCHFR, ONPH,Asociatia Handicapatilor Prahova.
S-a asigurat la cerere şi repararea mijloacelor de protezare prin Atelierul
service aflat la Pitesti.

4.Proiectul “Laborator de informatica”
Anul 2013 a insemnat pentru ASCHFR-Filiala Prahova castigarea proiectului
“Dotare laborator informatica”,proiect finantat de Fundatia TIMKEN din SUA.
Informatica este un domeniu care a căpătat din ce în ce mai multă amploare,
chiar şi în ţara noastră. Putem spune că ea tinde sa devină indispensabilă în mai toate
domeniile. În condiţiile actuale, odată cu integrarea în Uniunea Europeană, în
majoritatea ofertelor de pe piaţa internă a muncii este specificată drept condiţie
eliminatorie deţinerea de cunoştinţe de operare pe calculator.
Proiectul urmăreşte înfiinţarea unui laborator de informatică în cadrul ASCHFRFiliala Prahova.
Cauzele ce ne-au determinat să venim cu această idee de proiect sunt:
- evoluţia tehnologiei informaţionale şi necesitatea alinierii sistemului educaţional
la standardele europene;
- piaţa actuală a muncii impune tot mai des eventualilor candidaţi să deţină şi
cunoştinţe de operare PC;
- imposibilitatea participarii copiilor si tinerilor cu handicap fizic la cursuri de
informatica.
- persoanele cu dizabilitati sunt cele mai dezavantajate pe piata muncii, iar
cursurile de specializare in domeniu le depasesc posibilitatile financiare.
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5. Activitati Tineri
In anul 2013 tinerii asociatiei au fost implicati in urmatoarele actiuni:
Pe 29 mai sase sportivi în scaun rulant de la Centrul de Training Regional
Prahova al Fundatiei Motivation România au făcut o nouă demonstratie de
baschet în scaun rulant în Parcul Tineretului din Ploiesti.-10 tineri ai asociatiei au
vizionat meciul si au primit jucarii.
- Participarea a 8 tineri cu dezabilitati motorii la seminarul “ Comunicare eficienta
in era informationala “ sustinuta de Bodea Alexandru, trainer in cadrul “
Infospeed” Bucuesti.
- Participarea unui numar de 4 tineri cu dizabilitati la cursul “IT Essentials-PC
hardware si Software” si 3 tineri cu dizabilitate la cursul CCNA Discovery
organizate de Academia CISCO In luna Iulie cursul s- a incheiat participantii
primind diplome.
- Cu ocazia Zilei Internationale a Persoanei cu Handicap, impreuna cu tineri de la
Colegiului National ,,Ion Luca Caragiale a avut loc Clubul tinerilor si a avut ca

-

tema „ ,,De-a bucatarii „‟-. Au participat 27 de tineri.

6. Servicii de Recuperare
Obiective:
- diminuarea (recuperarea) deficientelor de diverse tipuri ale copiilor;
- informarea parintilor pentru continuarea si sustinerea procesului terapeutic în afara
centrului;
- dezvoltarea la maximum posibil a personalitatii copilului în vederea unei bune
integrari;
- normalizarea vietii si crearea autonomiei si independentei necesare insertiei sociale
si pregatirea copilului pentru viata de adult.
Activitaţi:
În cadrul centrului, copiii beneficiază de programe de terapie recuperatorie diverse.
Desfăsurarea de activitaţi specifice este posibila datorita proiectului finanţat de
Fundatia Timken, si S.C Johsnon Controls in cadrul proiectului ,, Blue Sky Involve,, prin
dotarea sălii de kinetoterapie cu aparatură performantă, de dotare a laboratotului de
logopedie.
- kinetoterapie
- logopedie
Servicii de recuperare in cadrul salii „Alexandru” : Kinetoterapie –zilnic de
la 10.30 la 17.30 cu profesor Raluca Alexandru( au beneficiat de recuperare 45 de copii) si
in fiecare joi Logopedie cu profesor Georgeta Dikemann(au beneficiat 40 de copii).

7.Proiectul Activitati cu Copii,Tinerii si Familia
Acest proiect are o importanta deosebita în cadrul vieţii de asociatie, având cea
mai mare pondere în rândul membrilor asociaţiei, prin activităţile desfăşurate.
Parteneri: Sponsori locali şi prin intermediul A.S.C.H.F-R .
Scopul: Socializarea membrilor, schimbarea mentalităţilor, creşterea încrederii copiilor
şi părinţilor în viaţa de asociaţie.
Activităţi şi întâlniri organizate:
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- “Vine Iepurasul”- copii au pictat oua,au facut felicitari si icoane ,iar iepurasul i-a
rasplatit cu dulciuri.
- Sărbătorirea zilei de 1 Iunie a avut loc în in curtea gradinitei Esperia, unde s-a
desfasurat un concurs de desene pe asfalt cu tema”copilarie fericita” si un spectacol
sustinut de copii asociatiei. Au participat peste 100 de copiii / tineri şi familiile acestora,
care au primit daruri .
-“Iata, vine Mos Craciun” Copiii asociatiei l-au intampinat pe Mos Craciun printr-un
minunat spectacol desfasurat in sala Europa a Consiliului Judetean Prahova. Alaturi de copii a
fost un grup de instrumentisti de la liceul de muzica Carmen Silva si interpretul de muzica
popilara Nicolae Vicol.
Deasemenea 50 de copiii cu handicap, membri ai asociatiei au participat la actiunea
organizata de Winmarkt Ploiesti la intampinarea lui Mos Craciun, care a venit cu saniuta
trasa de reni.
- Excursii :
La Busteni unde au participat 120 de beneficiari.
- Tabere:
Tabara la Cheia organizata de ASCHF-Romania . Au participat 4 familii.
Tabara la Mamaia organizata de ASCHF-Romania. Au participat 4 familii.
-Din luna aprilie 10 copii merg in fiecare miercuri la Bazinul Vega

II. IMAGINE, CONTACTE, ADVOCACY SI LOBBY
La aceste capitole s-au desfasurat o serie de activitati:
IMAGINE:
1. S-a reeditat buletinul informativ pe 2013.
2. ASCHFR-Filiala Prahova a participat la Targul de Economie Sociala (
Bucuresti) organizat de HRS, in parteneriat cu Asociatia Reninco Romania.
3.Vizita de studiu la unitatea protejata a Fundatiei Motivation din Bragadiru
4.Participarea la eveniment “ Alternative pentru educatia copiilor cu cerinte
special”
5.Participarea la Dezbaterea atelier Societal “ Despre si pentru
Responsabilitate sociala”
6.Participarea la Seminarul Motivation “ Pozitionarea si adaptarea scaunului
rulant dedicate specialistilor in domeniul Kinetoterapiei”
7.Participarea la seminarul“ Induziune scolara intre deziderate si realitate”
organizat de Reninco in colaborare cu fundatia World Romania.
8.Participare la Deschidere a oficiala a proiectuluil “Rom youth-innovation and
advocacy for employment” finantat de Open Society Foundation- Rom Initiatives Office
Budapesta implementat de Asociatia Centrul de Resurse Apollo.
9. In cadrul parteneriatului ,,Unitate in diversitate" a avut loc in aula ,,Paul
Constantinescu"a Colegiului National ,,Ion Luca Caragiale", activitatea ,,Comunicare
eficienta in era informationala"sustinuta de d-nul Bordea Alexandru, trainer in
cadrul INFOSPEED, Bucuresti. Au participat 10 tineri cu handicap.
10. Vizita Fundatiei Marien Stift -Germania au donat carucioare, cadre, carje ,
verticalizator.
11. “Sarbatorim impreuna"-Ziua Romaniei in aula ,,Paul Constantinescu" a
Colegiului National ,,Ion Luca Caragiale, s-a desfasurat un concurs pe teme de istorie,
geografie, religie. Au participat 5 persoane cu handicap
12. Actualizarea site-ului asociatiei : www.aschfrph.ro

PARTENERIAT
ASCHFR-Filiala Prahova are incheiate parteneriate cu:
1.Fundatia Motivation in vederea desfasurarii de actiuni comune pentru
cresterea abilitatilor de viata independenta pentru persoanele cu dizabilitati.
2.Directia Generala de Asistenta sociala si protectie a copilului Prahova
Ca partener in proiectul “Sansa la viata independenta”
3.Colegiul National I.L.Caragiale in proiectul “Unitate si diversitate”
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4. Scoala Gimnaziala Speciala ni.1 Ploiesti,Liceul Tehnologic Administrativ si de
Servicii “Victor Slavescu” in proiectul “Sa fim egali”
5. ASCHF ROMANIA in cadrul proiectului Activitati, servicii integrate si inovative
promovate ca model de bune practici ce trebuiesc sustinute si legiferate de guvern,
pentru centrle de copii/tineri cu handicap fizic din Romania.
6. ASCHF ROMANIA in cadrul proiectului
7. Asociatia Credis
8. SC HR SPECIALISTS SRL

9. Asociatia Serviciul Apel
ASCHFR-Filiala Prahova este membra a Federatiei ONG Muntenia

ADVOCACY si LOBBY Exercitându-ne şi rol de factor de presiune în vederea
respectării legislaţiei, amendării acesteia, pe parcursul anului 2013 au fost depuse şi
susţinute :
Amendamente la proiectul actualei Legi 448/2006.
Puncte de vedere referitoare la Raportul alternativ a UNICEF
Propuneri la Strategia nationala pentru protectia si promovarea drepturilor
copiilor 2014-2020
S-a sustinut prin scrisori nemultumirile membrilor legate de neplata drepturilor
salariale ale asistentilor personali. S-au facut scrisori catre Primarii, CjPrahova, DGAPS
Prahova si ITM. 80% din demersurile facute s-au rezolvat favorabil.

III. DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA
In anul 2013 s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea organizatiei . Atat membii
asociatiei cat si personalul angajat au participat la cursuri de formare in domeniul
dezvoltarii si conducerii unei organizatii, si de formare profesionala.
Trei persoane au participat la Cursul de perfectionare autorizat ANPC de Manager
proiect ( un angajat si doi voluntari).
Participare la cursul de Formator ( un angajat al asociatiei) .
Participarea la cursul de “ Lucrator Social ”( un angajat al asociatiei)
Participarea la Cursul de “ Mediator scolar” organizat de Asociatia C4C “ Communication
for Community”( au participat cei doi psihologi ai asociatiei).

IV. ACTIVITATEA BOARD-ULUI ASCHF-R Filiala Prahova
Consiliul Director care a condus ASCHFR-filiala Prahova in anul 2013 a fost
format din: Georgeta Lorent (Presedinte), Rodica Nicolae( Vicepresedinte), Marina Gusa
(Responsabil financiar), Ion Trandafir ( membru plin), Ecaterina Gheorghe ( membru
plin), Maria Feraru ( membru supleant) si Silvia Ghita (membru supleant), Rada Axinte
(Cenzor)
Personalul angajat si voluntarii filialei a fost in anul 2013: Oana
Dumitrascu(Director executiv), Raluca Alexandru ( prof, Kinetoterapeut), Veronica Rusu
( Contabil), Delia Nicolae ( Secretar), profesor Georgeta Dikemann, psiholog Adriana
Sarbu ,doctor Anca Stanescu, instructor Victoria Popa (voluntari activi).
Conform Registrului de Procese Verbale, Consiliul Director al ASCHF-R s-a reunit
in cursul anului 2013 in 5 sedinte si a luat un numar de 12 hotarari. Echipa Executiva a
actionat pentru aducerea la indeplinire a acestor hotarari si a intocmit raporte referitor
la realizarea sarcinilor stabilite de CD.
Activitatea Consiliului Director si a executivului s-a desfasurat in conformitate cu
manualul de proceduri interne,precum si dupa: regulamentul de organizare si
functionare si codul de etica.
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S-a organizat Adunarea Generala Anuala pe 2013, in cadrul careia s-au luat 9
hotarari.

V. ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE
In vederea asigurarii resurselor financiare necesare bunei desfasurari a activitatii
Asociatiei s-a actionat in urmatoarele directii:
Cotizatii membri in valoare de 8225 lei
Campanii de strangere de fonduri in valoare de 54609 lei
Campania 2% in valoare de 50898 lei.
Totalul sumelor colectate in anul 2012 din sponsorizari, cotizatii si donatii in bani
a fost de 123524 lei.
Veniturile asociatiei pana in prezent in anul 2013 sunt de 25 091 lei

Georgeta Lorent
Presedinte
ASCHFR-Filiala Prahova
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