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RAPORT DE ACTIVITATE AL ASCTD OLT 

PE ANUL 2016 
 
În anul 2016, au fost desfăsurate următoarele activităii: 
 

1. Activităti statutare 

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

13 hotărâri, care în cea mai mare parte a lor au fost duse la îndeplinire 
 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 

 S-au facut numeroase demersuri pentru finalizarea statutului asociatiei si pentru obtinerea 
de sediu 

 

2. Activitati de lobby 

 In anul 2016 au fost organizate mai multe intalniri cu primarul orasului Corabia si cu alti 
reprezentanti ai primariei, carora au fost sesizate problemele membrilor asociatiei: 

 Problematica salariilor/indemnizatiilor asistentilor personali 

 Nevoia majoră a membrilor asociatiei pentru infiintarea de servicii sociale ca: centru de 

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 din ASCTD Olt. 
 

3. Activitati de promovare a imaginii asociatiei 
 A fost creata o pagina de Facebook, unde sunt prezentate aspecte din viata asociatiei. 

 Am incercat sa facem un site in care sa postam informatii despre asociatia noastra, am 

avut promisiuni de sprijin voluntar, care in final nu ne-au ajutat. Datorita costurilor si a 
bugetului nostru foarte modest, am renuntat, urmand ca pe viitor sa avem in atentie 

realizarea site-ului. 

 Tot din lipsa de bani, nu am reusit sa realizam un pliant si un roll-up al asociatiei noastre. 
 

4. Activitati de dezvoltare si functionare 
 

In cadrul acestor activitati de dezvoltare si functionare, am 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. 
 

5. Activitati de asistenta sociala 

 Am pus la dispozitia unor membri ai asociatiei diferire donatii primite de la organizatia 

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

profit de ocazie sa informez membrii asociatiei ca atunci cand au probleme cu fotoliul  
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rulant, cadru de mers, carje etc, pot fi reparate la atelierul de reparatii al organizatiei 

nationale. 
 

6. Proiecte sociale 

Referitor la acest capitol, trebuie să recunoastem ca nu am avut posibilitatea de a face 
diferite activitati cu copiii/tinerii si familiile acestora . 

Putem arata ca am reusit organizarea activitatilor cu caracter social devenite traditionale 

ca: Serbarea de 1 Iunie, Serbarea Pomului de Craciun, participarea la Serbarea Pomului de 
Craciun a organizatiei nationale 

 Participarea la taberele de vara de la munte si mare ale organizatiei nationale cu câte 2 

familii pentru fiecare serie; 
 Excursie la manastirea Brancoveni. 

 

7. Activitatea de strângere de fonduri 

Este una din activitatile de care depinde intreaga viata a asociatiei noastre. Daca nu sunt 
bani, nu se pot face activitati asa cum ne-am dori.  

Desi zona noastra, a orasului Corabia, este foarte saraca, unde unitatile economice sunt 

mici si putine, am facut eforturi serioase pentru mici sponsorizari sau pentru obtinerea de 

formulare 230 (2%). In egala masura, am facut eforturi pentru identificarea unor spatii pentru 
amplasarea de casute de strangere de fonduri. Am incercat sa gasim persoane care sa ne 

recomande unor firme din judet pentru a ne sponsoriza. 
 

8. Parteneriate / colaborări 
 Asociatia noastra a tinut o stransa legatura cu organizatia nationala si am dat curs tuturor 

invitatiilor/solicitarilor acesteia. 

 Am incercat asigurarea unei bune relatii cu Primaria Corabia si speram sa o avem in 
continuare. 

 

9. Activitati administrative 

 Au fost facute demersurile necesare pentru a intra in posesia tuturor documentelor noii 

asociatii ASCTD OLT 
 Putem arata ca noua asociatie nu are nici o datorie, este la zi cu plata tuturor taxelor si 

impozitelor si cu mandrie putem vorbi si de un moderat excedent pe anul 2016. 
 

Poate in anul 2017 vom reusi mai mult, dar printr-o implicare a fiecaruia dintre membrii 
asociatiei. 
 

Consiliul Director al ASCTD OLT 

Presedinte Nitu Gheorghe 


