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RAPORT  DE ACTIVITATE 
 

Privind activitațile desfăşurate pe parcursul anului 2018 și supus 
aprobării 

Adunarii Generale ASCHF-R, Filiala Giurgiu din data de 30.03.2019. 
 

 

ASCHF-R Filiala Giurgiu înființată pe 23 noiembrie 2003, este o organizație 

neguvernamentală, apolitică, ai carei membri sunt: parinți ce au în îngrijire copii și tineri cu 

dizabilități fizice și asociate, în număr de 75, membri sprijinitori, care participă la activitățile 

desfașurate și voluntari .  

În anul 2018 Consiliul Director a coordonat și desfașurat alături de membri activi și voluntari 

activități diverse și în interesul beneficiarilor, pe ansamblu acestea fiind satisfacătoare și percepute 

în mod pozitiv de comunitate și de majoritatea membrilor. 

 

Direcția strategică 1: Consolidarea informațiilor despre nevoile specifice ale 
copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice și/sau asociate și a familiilor lor, 
reprezentare și advocacy 
 

1. Activități de lobby  
ASCHF-R Filiala Giurgiu, urmare a nemulțumirilor semnalate de părinții care au în îngrijire 

copii și tineri cu dizabilități a furnizat Naționalei datele solicitate pentru a susține prin adrese, 

memorii, întâlniri drepturile copiilor/tinerilor familiilor care îi au în îngrijire referitoare la: 

1.1. 
 compensarea, prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, a 

materialelor igienico-sanitare pentru persoanele cu dizabilități, prin modificarea 
corespunzătoare a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării 
asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate  (cap. XII – Dispozitive medicale destinate 
recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu), aprobat prin HG 
nr. 140/21 martie 2018; 

 
 respectarea drepturilor prevăzute în art. 51, lit. b, din Legea nr 1/2011 a 

învățământului, în corelare cu prevederile art. 129 din Legea 272/2004 privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului și cu prevederile HG nr. 904/2014 pentru 



stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. 
(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

   acordarea sporului de 15% pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap 
grav; 

 acordării tichetelor de vacanță pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap 
grav; 

 respectarea drepturilor prevăzute în art. 51, lit. b, din Legea nr 1/2011 a 
învățământului, în corelare cu prevederile art. 129 din Legea 272/2004 privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului și cu prevederile HG nr. 904/2014 pentru 
stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. 
(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.  

 
 majorarea la 5 ani a termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de 

handicap a persoanelor adulte cu handicap 

 

Direcția strategică 2: Sprijin pentru integrare și incluziune socială a copiilor și 
tinerilor cu dizabilități fizice și/sau asociate 
2. Activități de promovare a imaginii și proiectelor ASCHF-R Filiala Giurgiu 
     2.1. Anul acesta Filiala Giurgiu a implinit 15 ani de activitate și am marcat această 
activitate  prin întalnirea membrilor fondatori și evaluarea stadiului în care ne aflam. 

     2.2. Am trimis fotografii de la activitățile desfășurate în filială care să fie inerate în 

Buletinele informative nr. 55 și 56, editate de Națională 

     2.3. Prin intermediul facebook-ului ne-am promovat activitățile, în special cele desfășurate 

în cadrul Clubului tinerilor speciali. De asemenea, tot pe această cale am putut să  facem 

cunoștință și să atragem voluntari, care impresionați de ceea ce facem au dorit să ne cunoască 

venind la sediul nostru și devenind voluntari. Și de la unii sponsori am primit feedback la 

postările noastre. Mediul online ne ajută să comunicăm cu Naționala, cu celelalte filiale și să 

vedem efectiv ceea ce realizează. 

    2.6. Am participat la Gala organizata de Natională, unde expoziția noastră a fost apreciată. 

Tinerii și familiile participante de la noi din fililală au fost plăcut impresionați de participarea  

unor vedete precum  Lorette și Cătălin Botezatu. 

    2.7. Am participat la AGA Națională și la sedințe ale CD la care au fost invitați 

reprezentanți ai autorităților unde am expus problemele cu care se confruntă membrii filialei. 

     2.8. Persoane din comunitate cu care am interacționat cu diferite prilejuri sau altele care 

ne-au cunoscut pe facebook au dorit să devină voluntari. 

              2.9. Alte activități 

                    Clubul prietenilor speciali  

 

 Și pe parcursul anului 2018 am continuat întâlnirile bisăptămânale, la sediul 

asociației, cu  copiii, tinerii și părinții acestora, alături de voluntari, unde s-au 

desfășurat activități socio-distractive, de îndemânare și activități pentru viața 

independentă. 

 S-a continuat întreținerea sănatății și mobilității prin exerciții datorită  

aparatului obținut prin sponsorizarea fundației Saint Parascheva Charity, 

Chicago, a  benzii electrice obținută de la D-l Alexandru Gâsca, a două 

biciclete și doua benzi donate de D-l Costi Topor (prin bunăvoința unei familii 

care a dorit să rămână anonimă). 

 

                   EXPOZITII  cu obiectele realizate in ATELIERUL DE HAND-MADE 

 



 am avut o expozitie din nou în Parlamentul Romaniei, în luna martie, la invitația 

Consiliului Național al Dizabilității din România unde, alături de alte organizatii din 

țară am expus obiectele realizate de părinții și tinerii care lucrează în atelier. Din 

păcate nu s-a vandut foarte mult, dar am folosit acest prilej pentru a discuta cu 

politicienii, deputați și senatori și chiar cu premierul țării, expunând o parte din 

problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. 

 am avut doua expoziții într-un moll din Bucuresti, Auchan, posibile prin interventia 

directorului de comunicare angajat de organizatia Natională, d-l Eugen Coman. Cu 

ocazia aceasta l-am cunoscut pe directorul teatrului ,,Tudor Vianu,, din Giurgiu, d-l 

Cosmin Crețu, care a fost impresionat de efortul nostru de a merge în acel magazin și 

de frumusețea obiectelor create, astfel că am încheiat un parteneriat în cadrul căruia 

am participat la spectacolele în aer liber susținute de teatru în diferite parcuri din 

Giurgiu cu expozitia noastră. Au fost patru locații diferite și tot atâtea expoziții, în 

fiecare sâmbăta din luna iunie. Expozițiile au continuat și la spectacolele susținute 

chiar în incinta teatrului, pe tot parcursul anului. 

 Cu ocazia zilelor orașului Giurgiu și a patronului spiritual, Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe, am primit aprobare de la Primăria Giurgiu pentru a participa și noi la târgul 

tradițional, pe durata celor trei zile ale sărbătorii. 

 În luna decembrie s-a participat la o expoziție organizată de o firmă din București, din 

AFI MOLL, în care am expus obiectele lucrate în atelierul de hand-made. 

 Vizitatorii expoziției au fost angajații respectivei firme, care au apreciat și cumpărat 

obiectele noastre .  

 Pe toată această perioadă un grup de aproximativ 10 mămici și tineri au lucrat 

neîncetat la realizarea obiectelor de hand-made: coșulete cu flori, tablouri, figurine de 

iepurași și fluturi, semne de carte cusute pe etamina, suporturi pentru lumânări, 

magneți pentru frigider etc. 

 

3.Activități de asistență socială 
3.2.Am distribuit materialele de incontinenșă urinară primite de la Națională copiilor/ 
tinerilor care au nevoie de ele precum și alte produse care n e-au fost oferite. 
 
4. Proiecte sociale 
4.1. Tabăra de vară  

- Nici în anul 2018 nu am mai primit sprijin financiar de la autoritățile locale, astfel că 

nu s-a mai  organizat proiectul nostru tradițional ,,Tabăra de vară,,. 

- La taberele organizate de Asociația Națională au participat patru familii din filiala, 

doua la munte, în stațiunea Cheia și doua la mare, în stațiunea Mamaia, finanțate  

prin campania de sponsorizare susținuta de către Natională. 

4.2. Serbarea de Crăciun 

 În urma sponsorizării primite de la Națională în valoare de 130 de lei/ membru și a 

contribuției filialei din fondurile proprii  s-au oferit daruri beneficiarilor constând în 

alimente, dulciuri, sucuri, haine etc. (pentru 75 beneficiari).  

 S-a organizat serbarea pomului de Crăciun, ca în fiecare an, la sediul asociației. Copiii 

și tinerii au primit vizita lui Moș Craciun care le-a oferit daruri într-o atmosferă de 

sărbătoare, cu brad împodobit și colinde. Suma totală a pachetului a fost de aprox 200 

lei. 

 La serbarea organizată la Palatul Copiilor de către Națională au participat 25 de copii 

și tineri, transportul fiind plătit anul acesta din fonduri proprii, datorită faptului că  

firma care ne ajuta în anii trecuți primind contracost biletele gratuite de transport, nu 



a mai putut să facă acest lucru. Fiecare copil a primit dulciuri în valoare de 100 lei de 

la Natională. 

4.3. Serbarea Zilei de 8 Martie 

 Cu ocazia sarbătorii de 8 Martie, ziua mamelor noastre speciale, Filiala, cu 

sprijinul Organizatiei Naționale, a organizat o masă festivă și o petrecere la 

restaurantul ,,La Tofan,,, eveniment unde au participat 35 de doamne, membre 

ale asociației. 

     4.4. Serbarea Zilei de 1 Iunie 

 Cu ocazia zilei de 1 iunie, ziua internațională a Copilului, am organizat o ieșire 

în aer liber cu copii și tinerii în parcul ,,Mihai Viteazul,, din centrul orașului, 

unde au vizionat un spectacol de teatru, s-au jucat la locul de joacă amenajat în 

parc, ocazie cu care am avut și o expozitie cu obiectele de hand-made. Cum 

bucuria fiecarui copil sunt bineinteles cadourile, am pregătit pentru ei dulciuri 

și produse de igiena (bomboane, sucuri, biscuiti, gel de duș, săpun lichid, pasta 

de dinti etc.) evenimentul fiind posibil prin sprijinul ASCHF-R Națională. 

          4.5. Paștele 

 Cu ocazia marii nostre sărbători a învierii Domnului  Iisus Hristos, Sfintele 

Paști, am cumpărat cadouri pentru cei  97 de copii și tineri beneficiari ai 

asociației noastre constând în haine(cate un tricou si pantalon pentru baieti si ii 

plus pantalon pentru fete),alimente (zahăr, ulei, orez, pateu etc.)și dulciuri 

tradiționale (cozonac, figurine - iepurași de ciocolată,sucuri etc.). Au costat 

aproximativ 11.000 lei, bani obținuți din sponsorizarea de 2%, din cotizațiile 

parinților, precum și banii obținuți din expozițiile cu vânzare a obiectelor hand-

made. 

 

Direcția strategică 3: Definirea statutului de “purtător de cuvânt” al familiei 
care are în îngrijire copil sau tânăr cu dizabilități fizice și/sau asociate 
 

5. Activitati  statutare 

 

5.1. Organizarea și susținerea Adunării Generale Anuale 

5.2. 10 ședinte de lucru ale Consiliului Director . 

5.3. Participarea la AGA Naționala prin reprezentanții desemnați de AGA filialei 

Giurgiu. La ședinîele Consiliului Director al Naționalei am fost reprezentați de 

d-na Tudor Ionela, membru plin și d-na Balan Floarea, membru supleant. 

   6. Activități de dezvoltare și funcționare 

6.1.În afara celor 10 ședințe ale CD  au fost și alte întalniri, ori de cate ori a fost 

nevoie, pentru buna organizare a activității asociației. 

6.2. Campanii de strângere de fonduri 

 S-a desfășurat campania 2% prin oferirea formularului 230 celor care au dorit 

sa redirecționeze acești bani din impozitul datorat statului pe salariu. S-au 

distribuit formularele către cei interesați să sprijine filiala. Campania a avut un 

rezultat bun .  

 S-au valorificat o parte din produsele confecționate în atelierul de hand-made, 

acoperindu-se cheltuiala cu materialele și având posibilitatea de a cumpara 

altele, pentru a continua activitatea. Anul acesta am fost sponsorizați de către 

fundația Saint Parascheva Charity și pentru aceasta activitate. 

 În urma unui contract de sponsorizare încheiat cu fundația caritabila Saint 

Paraskeva Charity din Chicago s-au achizitionat și distribuit materiale pentru 

incontinență urinară (scutece de unică folosința, servetele umede, păturici 



absorbante, creme antiescare) pentru cei 20 de beneficiari ai asociației care 

folosesc aceste produse. 

 S-au obținut sponsorizari de la firmele Rittal Service, Etinocereal și Delmar 

Prest Concept, pentru susținerea activităților asociației. 

          7. Parteneriate/colaborări 

- Liceul ,,Nicolae Cartojan.. 

- Sc.gen. ,,Acad. M.Voiculescu,, 

- Sc .gen.,,Mihai Eminescu,, 

- Teatrul ,,Tudor Vianu,, 

 

            Sponsori: 

- Saint Paraskeva Charity Chicago                                      

- ASCHF-R Nationala prin sponsorii proprii 

- Firma Rittal Sisteme  

- Firma Delmar Prest Concept SRL 

- Firma Etinocereal SRL 

- D-l Costi Topor 

- D-l Ioan Ilinca 

- Persoanele  care au oferit 2% 

8. Administrativ 

8.1.Dotări cu aparate de gimnastică 

 

 Întreținerea sănatății și mobilității prin exerciții a fost facilitată datorită  aparatului 

obținut prin sponsorizarea fundației Saint Parascheva Charity, Chicago,a  benzii 

electrice obținută de la D-l Alexandru Gâsca, a două biciclete și doua benzi donate de 

D-l Costi Topor (prin bunăvoința unei familii care a dorit să rămână anonimă). 

 

 

  

Multumim din inima tuturor !! 

 

       Intocmit Ionela Tudor  

      Presedinte ASCHF-R Filiala Giurgiu 


