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RAPORT DE ACTIVITATE 01.01 –31.12.2018
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.

“Cea mai mare bogatie din aceasta lume sunt copiii, mai mare decat toti banii
din lume si toata puterea de pe pamant.” (Mario Puzo)
Principala activitate a filialei Prahova o reprezintă Centrul de zi pentru
consiliere si sprijin pentru parinti si copii „ALEXANDRU”, serviciu licentiat.

I. Centrul de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii
„ALEXANDRU”
Pe parcursul anului 2018, activitatile au fost 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.
Activitatile Centrului au demarat din nevoia de a ajuta copii si tineri cu
handicap fizic sa se integreze în viata asociativa si sa se pregateasca pentru o viata
normala.
Beneficiarii Centrului de zi sunt cei 215 de copii si tineri cu handicap fizic si
asociat, membri ai asociatiei.
ACTIVITATILE
Centrului de zi sunt:
-

Servicii de recuperare
Consiliere pentru persoanele cu handicap
Terapie ocupationala (artizanat, croitorie, desen)
Facilitate protezare
Activitati cu tinerii
Activitati cu copii, tinerii si familia
Laborator informatica

1

1.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 in vederea unei bune
integrari;
- normalizarea vietii si crearea autonomiei si independentei necesare insertiei sociale si
pregatirea copilului pentru viata de adult.
Activitati:
În anul 2018 in cadrul centrului s-a desfasurat doar orele de Logopedie cu profesor
Georgeta Dikemann Ionita (au beneficiat 70 de copii).
Activitatea de logopedie, ludoterapie, terapie cognitivă şi terapie psihomotrică
–prin aceste activitati copiii/tinerii din Centrul de zi Alexandru învaţă şi îşi exprime
propriile capacităţi, dobândesc informaţii despre lume, intră în contact cu diferite
materiale şi obiecte şi le descoperă utilitatea, învăţarea şi se orientează în timp şi
spaţiu, precum şi să comunice adecvat cu cei din jur. Specialiştii îi ajută să opereze cu
diferite concepte, să îşi formeze şi să dezvolte abilităţi şi deprinderi, să finalizeze cu
succes temele pentru şcoală. Scopul nostru este de a flexibiliza şi creşte gradul de
adaptabilitate în rândul copiilor, de a forma comportamente adecvate şi adaptate unor
situaţii diverse, de a crea un echilibru între activităţile de învăţare şi cele practice, de
relaxare şi joc- aspecte ce contribuie în mare măsură la dezvoltarea optimă/armonioasă
a tuturor copiilor beneficiari.
Serviciul de logopedie, presupune elaborarea de materiale didactice si de invatare,
adaptarea acestora la specificul si nevoile scolarilor si prescolarilor cu dificultati de
invatare. Activitatea este desfasurata de profesor Georgeta Dikemann Ionita.
Activitatile extracurriculare pentru prescolari si scolari cu dizabilitati fizice si asociate
vizeaza intreg anul scolar dupa orele de gradinita si de scoala si perioada vacantelor
scolare. Serviciul de logopedie se ocupa cu identificarea beneficiarilor care prezinta
tulburari de limbaj, elaborarea proiectului de interventie individualizat tinandu-se cont
de resursele fiecarui copil vizand corectarea tulburarilor de limbaj si imbogatirea
vocabularului.
2. CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII
Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii este un serviciu social
acreditat din anul 2007 si licentiat in anul 2017.
Pana in anul 2015 a functionat ca un serviciu primar. Primind licentierea s-a
transformat in Centru de zi. Este un mare succes al asociatiei, avand in vedere ca s-a
muncit 2 ani pentru realizarea documentatiei necesara obtinerii licentierii dupa legea
197/2012..
Consilierea educaţională şi psihoterapia cognitiv-comportamentală, presupune
evaluarea copilului/tanarului/adultului si identificarea problemelelor acestuia şi
reprezinta o etapa primordiala ca etapa de lucru cu copilul , in baza caruia se realizeaza
elaborarea de programe educationale conform nivelului de dezvoltare al fiecarui
copil/tanar, cu metode si tehnici de stimulare intelectuala si senzoriala, dezvoltarea
autonomiei personale, stimulare ludica, activitati artistice specifice şi socializarea
emoţiilor. Aceste servicii au ca fundament diagnosticul beneficiarilor, printr-o evaluare
iniţială şi perioadică, în baza cărora se realizeaza planurile de intervenţie şi metodologia
de lucru. Serviciul de consiliere psihosociala si suport emotional se desfăşoara pe baza
identificării beneficiarilor care prezintă tulburări de comportament, de adaptare şi
integrare în grupuri sociale. Planurile de intervenţie se întocmesc în funcţie de resursele
(potenţial intelectual, emoţional) fiecărui beneficiar, printr-o evaluare a personalităţii
acestuia. Evaluarea se realizeaza prin baterii de teste de personalitate (proiective şi
chestionare) în vederea identificării problemelor şi stabilirii mijloacelor de intervenţie
ulterioare. Metodele utilizate privind evaluarea, stimularea cognitivă şi motivarea care
se utilizeaza sunt: observaţia, explicaţia, problematizarea, chestionarea verbală şi
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scrisă, conversaţia şi utilizarea fişelor de lucru pentru fiecare dificultate. Un alt aspect
important care vizat în programele educaţionale consta în suportul emoţional oferit atât
copilului/tanarului, cât şi familiei, programele de autocunoaştere şi dezvoltare
personală, adoptarea unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi
interrelationare cu diferite categorii sociale şi orientarea în carieră. Pe lângă bateriile de
teste şi fişele de lucru sunt utilizate şi jocuri pentru stimulare ludică, cognitivă şi
senzorială.
Activitatea de informare pentru parinti urmareste oferirea unui suport
informational solid care sa il ajute in a face fata afectiunii copilului si in a face alegerile
corecte in acest sens. Serviciul de informare consta în oferirea unui suport părintelui cu
privire la programele educaţionale derulate în vederea consolidării informaţiilor/
achiziţiilor care se realizează în lucrul cu copilul la centru, a unor informaţii care vizează
orientarea în carieră, a integrării acestuia în învăţământul de masă şi cel special cât şi a
activităţilor de petrecere a timpului liber prin socializarea cu alţi copii. Părinţii
beneficiaza de consiliere individuală, cât şi de grup în vederea comunicării asertive cu
copilul şi a stabilirii unor relaţii eficiente cu acesta.
S-au realizat intalniri punctuale intre parinti si psiholog cu o frecventa de 2
sedinte pe luna sau la solicitări.
Implicarea organizatiei in comunitate se reflecta prin parteneriate incheiate cu
institutii publice si ong-uri, prin participarea activa la diferite seminarii de informare
care au loc la nivel local si judetean, stabilindu-se intalniri permanente la nivel local,
si mai ales prin imbunatatirea starii de sanatate si generale a copiilor cu dizabilitati si a
familiior acestora.

3.TERAPIE OCUPATIONALA
Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic Romania–Filiala Prahova a dorit
prin acest proiect sa asigure crearea autonomiei si independentei necesare insertiei
sociale, pregatirea prealabila a tanarului la viata de adult.
Proiectul consta in oferirea unei sanse spre normalizare si integrare a copiilor si
tinerilor cu handicap fizic si asociat, prin creearea atelierelor ocupationale de croitorie,
artizanat, desen, pictura unde acestia sa deprinda tainele meseriei care reprezinta o
forma utila de terapie ocupationala dar si un prim pas spre integrarea în societate.
In cadrul Atelierului ocupational” s-au confectionat produse de artizanat,
martisoare, felicitari, fete de masa, esarfe etc, sub indrumarea D-nei Instructor Popa
Victoria. O parte din aceste produse au fost oferite sponsorilor si o mica parte
valorificata prin voluntari.

4. 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,pemparsi, etc.
Parteneri: ASCHF-R, ONPH, Asociatia Handicapatilor Prahova si Fundatiei Marien Stift –
Germania.
S-a asigurat la cerere şi repararea mijloacelor de protezare prin Atelierul service
aflat la Pitesti.

5. ACTIVITATI CU TINERII
In anul 2018 tinerii asociatiei au fost implicati in urmatoarele actiuni:
Participarea la seminarii si actiuni:
-

-

Participarea la TARGUL DE OPORTUNITATI PENTRU TINERET PRAHOVA
sustinut de DIRECTIA JUDETEANĂ PENTRU SPORT SI TINERET PRAHOVA (DJST
PH) in parteneriat cu Asociatia VIITORUL TINERILOR (AVT), Consiliul Judetean
Prahova si Asociatia ARES’EL.
Participarea la Gala voluntarilor „Asociatia UN STROP DE FERICIRE”
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-

Clubul Tinerilor- Tema vreau sa fiu voluntar, Invitat Ana Nedelcu –Director
Executiv Fundatia Judeteana pentru Tineret Prahova. Au participat tineri de la
licee prahovene si tineri cu handicap ai asociatiei noastre. Evenimentul s-a
desfasurat in data de 3 decembrie ziua Internationala a Persoanei cu Dizabilitati
la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie

6. ACTIVITATI CU COPII,TINERII SI FAMILIA
Activitatea de socializare si petrecere a timpului liber vizeaza socializarea
copilului si a tanarului cu dizabilitati in vedrea insertiei sociale, educarea comunitatii
locale in ceea ce priveste acceptarea si sprijinirea persoanelor cu dizabilitati. El consta
in organizarea de activitati de loisir, aniversarea zilelor de nastere ale copiilor,
organizarea de serbari cu ocazii speciale, excursii si tabere. Aceasta activitate se
desfasoara in centrul de zi dar si in afara acestuia in functie de actiunile desfasurate .
Parteneri: Sponsori locali şi A.S.C.H.F-R .
Activităţi şi întâlniri organizate:
In luna martie membrii asociatiei au participat la un control oftalmologic gratuit
cu sprijinul INTER OPTIC Bucuresti.
- 8 Martie Eveniment organizat cu ocazia zilei de 8 martie pentru mame de
copii cu handicap si colaboratoarele din ASCHF-R Filiala Prahova. Alaturi de noi am
avut sponsori ASCH-F Romania, sponsori locali si Viata si sanatatea.
- Sărbătorirea zilei de 1 Iunie A devenit o traditie ca, an de an, sa serbam 1
Iunie, Ziua internationala a Copiilor, pentru membrii asociatiei noastre. S-a organizat
un concurs de desene pe asfalt cu tema ,, Ofera-le un 1 iunie de poveste’’ in data
de 1 iunie 2018, orele 10.00. Locul de desfasurare: spatiul pietonal din Centru Civic
Ploiesti, str.Mihai Kogalniceanu (stada cu Agentia de Bilete a Teatrului Toma Caragiu
Ploiesti). Au participat peste 190 de copiii/tineri şi familiile acestora, care au primit
daruri (valoarea fiecarui pachet a fost de 40 lei) din partea sponsorilor: SC OMV
PETROM PETROBRAZI, BAUELEMENTE SRL, PROSANA SRL, CRISCO SRL,SC COMPET
SA, ASCHF-R.
- Serbare de Mos Nicolae. Tinerii si copiii cu dizabililati, au primit daruri.
Totodata s-au oferit daruri prin bunavointa sponsorului nostru princical BAUELEMENTE
SRL si Viata si sanatatea.
-“Iata, vine Mos Craciun Serbarea a avut loc in data de 19 decembrie la ora
16.00, la Consiliul Judetean Prahova, Sala Europa, au fost prezenti 210 copii impreuna
cu parintii, fratii si prietenii lor. Spectatorii au putut asculta un recital de colinde si
poezii susținut de 40 copii cu handicap neuromotor, beneficiari ai ASCHF-R Filiala
Prahova si coordonati de D-na Logoped Ionita Dickemann Georgeta si Scoala de Arte
VOXAPOLO sub indrumarea doamnei prof. Adriana Deaconu.
Copii au primit daruri ( valoarea fiecarui pachet a fost de 125 lei) din partea lui Mos
Craciun prin bunavointa sponsorilor: SC BAUELEMENTE SRL, SC OMV PETROM
PETROBRAZI,CONPET S.A, S.C.ACVILA PETROPROD TRADING SRL, GENERAL MEEL
ELECTRIC SRL, PROSANA SRL, SC COMNILIS SRL, SC CRISCO SRL, CONSILIUL
JUDETEAN PRAHOVA, ASCHFR prin sponsorii sai.
- Excursii :
ASCHF-R Filiala Prahova a organizat 3 excursii in valoare de 5000 lei:
-Excursie la Targoviste- S-a vizitat : Muzeul Pana Filipescu Filipesti de Targ,
Manastirea Dealu din Targoviste, Gradina Zoo, Turnul Chindiei. -2 autocare -110
persoane.
-Excursie la Sinca Veche. Au participat 55 beneficiari.
- Excursie In Bucuresti la Palatul Parlamentului impreuna cu membrii Fundatiei
Marien Stift si membrii ai Asociati Persoanelor cu Dizabilitati Prahova
-Excursie la Bucuresti, Palatul Copiilor la spectacolul organizat de ASCHF-R cu
ocazia venirii lui Mos Craciun.50 beneficiari.
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-Participarea la Gala ASCHF Romania
- Tabere:
Tabara la Cheia organizata de ASCHF-Romania. Au participat 5 familii.
Tabara la Mamaia organizata de ASCHF-Romania. Au participat 4 familii.

7. LABORATOR INFORMATICA
Scopul proiectului finantat de Fundatia TIMKEN, este imbunatatirea cunostintelor
copiilor/tinerilor cu dizabilitati fizice in domeniul informatic, prin asigurarea conditiilor
minime de educatie si pregatire pentru integrarea ulterioara a grupului tinta pe piata
muncii. In proiect sunt implicati 10 tineri beneficiari ai asociatiei.

II. IMAGINE, CONTACTE, ADVOCACY SI LOBBY
La aceste capitole s-au desfasurat o serie de activitati:










IMAGINE, CONTACTE:
Activitate sustinuta in promovarea asociatiei pe facebook;
Participare AGA federatiei O.N.G Muntenia (9 asociati participante);
Vizita Fundatiei Marien Stift –Germania, care au donat carucioare, cadre, carje;
Participare la Conferinta de presa cu ocazia zilei mondiale a diabetului
organizata de Asociatia de Diabet Prahova
Participare la Targul de oportunitati pentru tineret Prahova
Participiare la forum O.N.G Prahova –tema Construirea miscarii de tineret
impreuna cu autoritatile publice locale si ONG-urile locale.
Campania 2%
Participarea la mitingul de la Bucuresti pentru sustinerea drepturilor persoanelor
cu dizabiitati si asistentilor personali.
Eveniment Fundatia Comunitara-Gala Comunitatii Prahovene de bine despre
Prahoveni
2018 –Diploma ASCHF-R Filiala Prahova pentru implicare in
comunitatea prahoveana –Proiectul ,,Ofera-le un 1 iunie de poveste’’
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
3.Colegiul National I.L.Caragiale
4. Scoala Gimnaziala Speciala ni.1 Ploiesti, Liceul Tehnologic Administrativ si de
Servicii “Victor Slavescu” in proiectul “Sa fim egali”
5. Colegiul National “Al I Cuza Ploiesti”-Protocol de Parteneriat Educational
6. ASCHF ROMANIA in cadrul proiectului Activitati, servicii integrate si inovative
promovate ca model de bune practici ce trebuiesc sustinute si legiferate de guvern,
pentru centrele de copii/tineri cu handicap fizic din Romania
7. Fundatia Victoria colaborare in vederea implementarii componentelor sociale,
cultural ale proiectelor.
8. Asociatia PAVEL colaborare in proiectul” Copii nostril aleg sanatatea.”
9.ASCHFR-Filiala Prahova este membra a Federatiei ONG Muntenia si a Coalitiei
Serviciilor Sociale Prahova.
10. Parteneriat Un strop de fericire – activitati de socializare cu voluntari ;
11. Parteneriat cu asociatia VALEX
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ADVOCACY si LOBBY
Exercitandu-ne si rol de factor de presiune in vederea respectarii legislatiei,
amendarii acesteia, pe parcursul anului 2018 au fost depuse si susţinute :
Transmiterea la Nationala a diverselor documente referitoare la activitatea
asociatiei, precum si a materialelor pentru realizarea buletinelor informative.
S-a sustinut prin scrisori nemultumirile membrilor legate de neplata drepturilor
salariale ale asistentilor personali.
ASCHFR- Filiala Prahova s-a implicat la nivel judetean ca membra a Federatiei ONG
Muntenia si a Coalitiei Serviciilor Sociale Prahova in urmatoarele actiuni:
Eveniment Fundatia Comunitara-Gala Comunitatii Prahovene de bine despre
Prahoveni 2018 –Diploma ASCHF-R Filiala Prahova pentru implicare in comunitatea
prahoveana –Proiectul ,,Ofera-le un 1 iunie de poveste’’
Adunarea Generala Federatia Ong Muntenia

III. DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA
In anul 2018 s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea organizatiei.

IV. ACTIVITATEA
Prahova

CONSILIULUI

DIRECTOR

ASCHF-R

Filiala

Consiliul Director care a condus ASCHFR-filiala Prahova in anul 2018 a fost
format din: Georgeta Lorent (Presedinte), Rodica Nicolae (Vicepresedinte), Marina Gusa
(Responsabil financiar), Ecaterina Gheorghe (membru plin), Maria Feraru (membru
supleant), Silvia Ghita (membru supleant) si Bogdan Popescu (membru supleant), Rada
Axinte (Cenzor).
Personalul angajat si voluntarii filialei a fost in anul 2018: Oana Dumitrascu (Director
executiv), Veronica Rusu (Contabil), Delia Nicolae (Secretar), profesor psihologoped
Georgeta Dikemann Ionita, instructor Victoria Popa (voluntari activi).
Conform Registrului de Procese Verbale, Consiliul Director al ASCHF-R s-a reunit
in cursul anului 2018 in 6 sedinte si a luat un numar de 18 hotarari. Echipa Executiva a
actionat pentru aducerea la indeplinire a acestor hotarari si a intocmit rapoarte 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.
S-a organizat Adunarea Generala Anuala pe 2018, in cadrul careia s-au luat 5
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 11290lei
Campanii de strangere de fonduri in valoare de 33417 lei
Campania 2% in valoare de 32154 lei.
ASCHF-R 37040 lei.
Totalul sumelor colectate in anul 2018 din sponsorizari, cotizatii si donatii in bani
si alte surse a fost de 114806 lei. Cheltuielile anului 2018 au fost de 127654 lei, avand
la finele anului un deficit de 12848 lei.
Georgeta Lorent
Presedinte
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