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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE A.S.C.H.F-R- FILIALA ARGEŞ 

01 ianuarie – 31 decembrie 2016 

Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România Filiala Argeş înfiinţată în anul 

1991, cu personalitate juridică, are în componenţa sa în jur de 180 de membrii, copii şi tineri cu 

handicap fizic care sunt în îngrijirea părinţilor. Asociaţia are ca scop, ca în zona geografică de activitate 

şi pe baza Statutului şi a programului de activitate al A.S.C.H.F-R, să acţioneze în direcţia îmbunătăţirii 

condiţiilor de viaţă ale persoanelor (copii şi tineri) cu handicap fizic, precum şi ale familiilor acestora.  

Situaţia statistică a membrilor organizaţiei evidenţiază faptul că 60% dintre aceştia sunt copii, 

40% fiind adulţi.  

Filiala noastră asigură programe diverse pentru aceşti copii/ tineri şi familiile acestora 

precum:  

- serviciul social licenţiat ”Centrul de Socializare NOVA”; 

- distribuire de fotolii rulante, cadre de mers, cârje şi adaptări la domiciliu, cu caracter gratuit;  

- activităţi generatoare de venituri, în cadrul unităţii protejate „ÎMPREUNĂ”; 

- dezvoltarea vieţii asociative;  

- facilitarea obţinerii de drepturi conferite de legislaţia în vigoare pentru persoanele cu handicap şi 

asistenţii personali ai acestora, după caz, depuneri amendamente legislative, consiliere şi informare 

membri (părinţi despre drepturile legislative); 

- organizare de evenimente specifice: sărbătorirea zile de 1 Iunie şi a Crăciunului,  

Filiala Argeş are un Consiliu Director format din 7 membrii voluntari. 

 

Activitatea asociaţiei s-a desfăşurat după un plan aprobat în AGA 2016: 

1.Centrul de Socializare Nova – Serviciu social acreditat din 2006 – reacreditat în 2012, 

licenţiat în 2015 pana la 23.10.2020. 

Deschis la iniţiativa părinţilor care au în îngrijire copii cu handicap fizic, Centrul de Socializare - 

Nova este proiectul cel mai important al Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România, 

Filiala Argeş.  

În anul 2016 activitatea în Centrul de Socializare s-a desfăşurat având ca parteneri  Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Argeş, MMFPS  în baza Convenţiei  încheiate cu  A.N.P.I.S – Bucureşti şi Primăria 

Piteşti. 

Centrul de Socializare - Nova are drept scop valorificarea întregului potenţial prin integrarea într-

o formă de socializare a tinerilor cu handicap fizic şi handicap asociat din judeţul Argeş.  

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016, în Centrul de Socializare - Nova au participat 

un număr efectiv de 12  tineri cu handicap fizic, beneficiind de educaţie specială, kinetoterapie, 

socializare. 

 De-a lungul anului 2016 s-au obţinut numeroase rezultate din care precizăm : 

- menţinerea cunoştinţelor generale; 

- menţinerea motricităţii; 

- evoluţie în ceea ce priveşte dezvoltarea vorbirii; 

- dezvoltarea abilităţilor manuale prin realizarea de lucrări artistice şi de artizanat; 

- îmbunatăţirea comunicarii verbale şi non-verbale; 

Lunar, tinerii din Centrul de Socializare - Nova, au desfăşurat activităţi specifice perioadei din an.  

Astfel, în perioada ianuarie 2016 – martie 2016 grupa centrului s-a pregătit de primăvară, 

organizarea zilei de1 şi 8 martie cu felicitări şi tablouri decorative.        

Aprilie – iunie 2016 – s-au desfăşurat activităţi specifice perioadei de Paşti, s-au organizat 

excursii în aer liber, parcurile din Piteşti. 

 La jumătatea lunii iunie, educatoarea împreună cu copiii au pregătit festivitatea de sfârşit de an 

şcolar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

În perioada iulie  – august 2016 activitatea în Centrul de zi a fost una de relaxare şi 

destindere, cu petrecerea timpului liber în parcuri şi ieşiri în oraş, practicarea de jocuri, întâlniri cu alţi 

tineri membrii ai asociaţiei care, fiind în vacanţă, au putut veni mai des la sediul asociaţiei.   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Perioada septembrie – decembrie 2016 a început un nou an şcolar şi totodată au început şi 

pregătirile pentru Serbarea Pomului de Crăciun.  

S-au pregătit felicitări specifice perioadei de iarnă, s-au învăţat colinde noi şi au avut loc discuţii 

despre tradiţiile sărbătorilor de iarnă 

2. Activităţi cu copiii, tinerii şi familia. 

Parteneri: A.S.C.H.F-R Organizaţia Naţională, Primaria Pitesti, diverşi sponsori. 

Scopul:Socializarea membrilor, schimbarea mentalităţilor, creşterea încrederii copiilor şi părinţilor  în 

viaţa de asociaţie.  

Obiective: Întâlniri, excursii, tabere, sărbătorirea zilei de 1 Iunie, şi a Sărbătorilor de Crăciun.   

           Serbarea zilei de 8 martie 2016 

Parteneri: ASCHF-R organizaţia naţională 

   Întâlnire de suflet organizată pentru minunatele doamne (mame a copiilor cu dizabilităţi), 

membre ale organizaţiei noastre. Întâlnirea a avut loc vineri 04 martie 2016, orele 17:00 la restaurantul 

Regat din Piteşti.  Doamnele s-au simţit foarte bine, au socializat despre viaţa de familie, metode de 

recuperare cu copiii, şcolarizare, tipuri de materiale ajutătoare pentru educaţie şi drepturi din Lege. Au 

fost cateva momente de destindere, de recreere, de revedere a prietenelor . Dacă atmosfera a fost pe 

placul tuturor participantelor şi noi ne-am simţit bine că le-am putut oferi câteva clipe de încântare. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



1 IUNIE 2016 – Ziua Internaţională a Copilului .  

Ziua de 1 Iunie a fost marcată printr-o manifestare specifică, în parcul Ştrand din Piteşti  în data de 

4 iunie 2016. Au participat la eveniment peste 100 de copii. Împreună au cântat, s-au bucurat de 

eveniment şi au primit daruri. 

 

 

TABĂRĂ LA MUNTE ŞI LA MARE ORGANIZATĂ DE ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ. 

In vara anului 2016 au avut loc întâlniri, tabere şi  excursii, care au avut drept scop socializarea 

membrilor, schimbarea mentalităţilor şi creşterea încrederii copiilor şi părinţilor în viaţa de asociaţie.   

In luna iulie iulie 2016, s-a organizat Tabăra la munte – Staţiunea Cheia , Hotel Zăganu  - 

organizată de Organizaţia Naţională. 

Din partea filialei  Argeş  au participat 4 familii.  

In luna august 2016 s-a organizat Tabăra la mare - Staţiunea Mamaia, Hotel Select - organizată 

de Organizaţia Naţională. 

Din partea filialei  Argeş  au participat 4 famili. 

 

            MINITABARA OLANESTI AUGUST 2016 

In luna august 2016, 32 de copii si tineri, mebrii ai organizatiei, s-au bucurat de o excursie la 

Olanesti. Atat parintii cat si copii s-au simtit foarte bine, s-au relaxat, au socializat, au avut parte de un 

moment festiv unde au dansat si au legat noi prietenii. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERBAREA DE CRĂCIUN 2016  

Pe 18 decembrie 2016, în sala Teatrului de Păpuşi “Aşchiuţă” din Piteşti a avut loc Serbarea 

Pomului de Crăciun 2016. Tinerii din Centrul de Socializare - Nova au oferit un spectacol de colinde  

emoţionând astfel întreaga asistenţă. 

Apariţia  Moşului, a fost surprinzătoare ca de fiecare dată, expresia de bucurie a copiilor, tinerilor 

prezenţi, fiind impresionantă. Moşul a împărţit peste 150 de cadouri, a glumit, a  cântat cu asistenţa.    

S-a prezentat lista agenţilor economici, a persoanelor fizice şi a autorităţilor, care au contribuit cu bani şi 

produse, după caz. 

          Pe 17 decembrie 2016, 25 de copii şi tineri cu handicap fizic, din judeţul Argeş, insoţiţi de părinţi 

au fost prezenţi la Palatul Copiilor Bucuresti şi au participat la Serbarea de Crăciun organizata de 

A.S.C.H.F–R-Organizaţia Naţională. Centrul Cultural Mioveni a pus la dispoziţie un autocar 50+1 locuri 

pentru deplasarea participanţilor la Bucuresti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           3. Atelier  Reparaţii şi  distribuţii dispozitive medicale necesare locomoţiei. 

Atelierul funcţionează ca un serviciu social atipic, în sensul că se adresează înregului spectru social 

în care regăsim utilizatori de fotolii rulante, cadre de mers, bastoane, cârje, verticalizatoare, sau alte 

dispozitive în vederea reparaţiilor şi adaptărilor dispozitivelor folosite precum şi adaptarea locuinţei. 

O altă componentă, foarte importantă, considerăm noi, este distribuţia, acordarea pentru prima 

dată de dispozitive specifice, celor aflaţi în situaţii de criză şi acordarea de informaţii legislative. 

Cei aflaţi în situaţii de criză, sunt acele persoane care fac AVC-uri urmate de sechele paralizante, cele 

cărora li se amputează unul sau ambele picioare, cele cu urmări grave în urma accidentelor auto, a 

accidentelor întâmplătoare, precum şi bătrâni care, datorită vârstei înaintate şi fără a  avea afecţiuni 

handicapante, resimt nevoia folosirii dispozitivelor ajutătoare deplasărilor. 

 Parteneri în proiect: Consiliul Judeţean Argeş, D.G.A.S.P.C. Argeş şi organizaţia 

naţională a A.S.C.H.F-R. 

În anul 2016  pe cele două componente ale activităţilor (reparaţii şi darea în folosinţă gratuită)              

ni s-au adresat cu solicitări atât persoane fizice cât şi instituţii specializate care găzduiesc bătrâni şi 

persoane cu handicap, sau am avut noi iniţiativa donărilor, respectiv: 

-186  persoane fizice, 111 din mediul urban (Pitesti, Mioveni, Stefanesti, Costesti, Câmpulung Muscel, 

Bucuresti) şi 75 din mediul rural  ( Albestii de Arges, Albota, Baiculesti, Bascov, Bradu, Budeasa, 

Calinesti, Cicanesti, Ciofrangeni, Ciomagesti, Cosesti, Curtea de Arges, Darmanesti, Davidești, Domnesti, 

Dragoslavele, Izvoru, Leordeni, Lunca Corbului, Merisani, Merisani, Micesti, Mihaesti, Mosoaia, 

Mosoaia, Negresti, Oarja, Pietrosani, Poiana Lacului, Priboieni, Recea, Rucar Salatrucu, Sapata, Stalpeni, 

Țițești, Topoloveni, Valea Iasului, Vulturesti ), 

-pentru o unitate  spitaliceasca am avut dorinţa de a dona paturi de spital şi fotolii cu rotile ( Spitatul 

Judeţean de Urgenţă Piteşti ). 

-4 instituţii, respectiv: C.I.A – Pitesti,  C.S.C.H – Trivale, Asociatia ”Casa Sperantei”  - Pitesti, A.S.C.H.F-

R-Filiala București.                     

        De menţionat că din totalul de 111  persoane fizice din mediul urban, 105 persoane sunt din      

Municipiul Piteşti. Tuturor celor care ni s-au adresat nu li s-au solicitat contribuţii băneşti sau,                       

după caz, înscrierea în organizaţie. 

        Menţionăm că am evaluat piesele de schimb şi produsele în preţuri second-hand pentru a cuantifica      

       economiile realizate în sistemul asigurărilor medicale. 

A. – COMPONENTA   DISTRIBUŢII - 

- DISTRIBUŢII   DE   DISPOZITIVE   MEDICALE – 
 

 



B. - COMPONENTA DONAŢII  ŞI REPARAŢII 

CĂTRE INSTITUTII SPECIALIZATE  PITEŞTI 
 

1. - Centru de Ingrijire și Asistența - Pitești:  
Donație  dispozitive medicale  - septembrie 2016: 

- Toalete mobile – 3 bucati și Bicicletă ergonomică – 1 bucata.  

Total valoare donație Centru de Ingrijire și Asistența - Pitești = 800 lei. 

2. - Centrul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale - Pitești: 
Donație  dispozitive medicale – septembrie 2016 : 

Fotoliu rulant copil - 2 bucați  x  800 lei   =   1.600  lei   

Total valoare donație Centrul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale - Pitești =  1.600 lei. 

3. - Asociația ”Casa Speranței” - Pitești: 
Donație  dispozitive medicale – septembrie 2016 : 

Fotoliu rulant – 2 bucati si Cadru de mers – 1 bucata. 

Total valoare donație Asociația ”Casa Speranței” - Pitești =  1.500 lei. 

4. - A.S.C.H.F-R- Filiala Bucuresti: 
Donație  dispozitive medicale – noiembrie 2016 : 

- Cadre de mers mobile – 2 bucati  și Cârje de mers – 1 pereche.  

Total valoare donație A.S.C.H.F-R- Filiala Bucuresti  = 800 lei. 

Total  general valoare Donatii si Reparatii dispozitive medicale institutii specializate Pitesti                           

= 14.590 lei. 

5. - Spitalul Judeţean de Urgenţă Pitești – donații și reparații:  

a.) Donaţii: 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă – Pitesti - Compartimentului Chirurgie Vasculară: 

Donație  dispozitive medicale 18 iulie 2016:  
- Paturi cu mecanism electric  3 bucăți  X  1.500 lei  =  4.500 lei. 

Donație  dispozitive medicale 17 octombrie  2016: 

 Cadru de mers mobil  2 bucăți   x  100 lei   =  200 lei 

 Scaun duș de toaletă   1 bucată   x   50 lei   =    50  lei.                                            

- Spitalul Judeţean de Urgenţă – Pitesti - Secția Anestezie Terapie Intensivă (ATI): 

Donație  dispozitive medicale  18 iulie 2016: 
- Paturi cu mecanism electric  3 bucăți  X  1.500 lei  =  4.500 lei .  

 Total  general valoare Donatii - Spitalul Judetean de Urgenta Arges   =  9.250  lei . 

b). Reparatii dispozitive medicale de deplasare: 

Spitalul Judeţean de Urgenţă – Pitesti  - Sectia Oncologie: 

 Luna Martie 2016 : - 3 Fotolii rulante cu actionare manuala - valoare reparatii 280 lei. 

 Luna Septembrie 2016 : - 5 Fotolii rulante cu actionare manuala – valoare reparatii 120 lei . 

 Luna Octombrie 2016 : - 6 Fotolii rulante cu actionare manuala – valoare reparatii 240 lei.                                                           

Total general valoare Reparaţii dispozitive medicale - Spitalul Județean  Argeș  = 640 lei. 
 

 Dacă însumăm valoarea estimata a distributiilor (darea în folosinta gratuita)  a reparaţiilor şi a donaţiilor, 

rezultă suma de 114.460 lei.  Produsele, piesele de schimb provin din Germania.   

Mentionam că în lunile iulie și octombrie  a.c am primit dispozitive medicale second - hand donate de domnii 

Rainer Altman – medic german de origine română și Gotthilf Lorch – persoana cu handicap grav, consilier 

local în orasul Tubingen – Germania.  

Aceste dispozitive au fost donate, după caz, mediului spitalicesc şi acordate spre folosinţă gratuită persoanelor 

aflate pe lista de aşteptare de la C.A.S - Argeş. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. UNITATEAPROTEJATĂ “ÎMPREUNĂ” ACTIVITATEA ECONOMICĂ/ VÂNZĂRI ŞI 

INTERMEDIERI. 

Începând cu luna iulie 2009, ne-am adresat cu propuneri de colaborare la peste 50 de agenţi 

economici şi instituţii care aveau peste 50 de salariaţi.  

Şi în 2016 am continuat să promovăm activităţile unităţii protejate, şi am încheiat contracte de 

colaborare cu noi agenţi economici.                                                                                                                         

          În anul 2016 s-au încheiat peste 100 de contracte de colaborare cu  agenţi economici şi instituţii 

publice din judeţul Arges, Braşov, Olt, Bucureşti, Teleorman, Vâlcea, Dolj, Prahova, Mehedinţi.                                                    

Instituţiile publice cu care am colaborat: centrele DGASPC Argeş, unităţi şcolare şi spitaliceşti 

Spitalul de Urgenţă, Primăria Municipiului Piteşti, etc.  

Colaboratorii noştri ne-au solicitat prin comenzi produse de birotică /papetărie şi protecţia muncii 

şi ca urmare a prezenţei noastre pe site-ul SEAP pentru achiziţii publice.   

 

5. RELAŢII PUBLICE, DE COLABORARE,  LOBBY ŞI ADVOCACY 

           Pe parcursul întregului an organizaţia a corespondat cu primăriile, instituţii autorităţile publice. 

   Am avut apariţii în presă– delegat – domnul preşedinte executiv Adrian Popescu. 

Scopul activităţii:  

-atragerea atenţiei asupra nerespectării drepturilor persoanelor cu handicap şi a asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap, rezolvarea problemelor privind salarizările asistenţilor personali, 

accesibilităţile    în mediul fizic al oraşelor din judeţul Argeş, legitimaţiile tip de parcare, etc. 

    Am dat comunicate de presă cu ocazia unor evenimente importante, s-au acordat interviuri în 

saptămânalul „Argeşul”. 

- schimburi de experinţă şi crearea de noi parteneriate în vederea dezvoltării organizaţionale. 

- formare. 

 6. Activităţi statutare 

   Modul de lucru a respectat procedurile şi s-au luat hotărâri în interesul organizaţiei. 

        Obiective: Strângere de fonduri, A.G.A, întâlniri, schimburi de experienţă, redactarea scrisorilor 

de sponsorizare şi a mapelor de prezentare, redactare de adrese către instituţiile statului în vederea 

colaborării, reprezentarea în faţa autorităţilor, participarea la seminarii, cursuri de formare, conferinţe 

de presă, mese rotunde. 

 Beneficiari: Membrii asociaţiei. 

 Participanţi: Consiliul Director. 

       Rezultate: Redactarea rapoartelor de activitate, a rapoartelor financiare, a bugetului pe 2016,                          

a graficului de activităţi cât şi a materialelor necesare A.G.A .  
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