
RAPORT DE ACTIVITATE AL ASCHF-R FILIALA ASCTD – OLT 2019 

În anul 2018 în cadrul ASCTD – Olt, au fost desfășurate următoarele activități. 

Activități cu copii/ tineri cu dizabilități și familia acestora 

Au fost organizate activitățile tradiționale de socializare: 

− A fost organizat evenimentul 8 Martie, „Ziua Internațională a Femeii”; 

− A fost organizată serbarea Zilei de 1 Iunie; 

− Au organizat diferite ieșiri în parc, unde au desfășurat activități de socializare; 

− Membrii filialei ASCTD – Olt, au participat la taberele de vară organizate de ASCHF-R Organizația 

Națională la munte și la mare; 

− Cu prilejul implinirii a 29 de ani de activitate a ASCHF-R Organizatia Nationala, cativa copii si tineri cu 

dizabilitati au participat la evenimentul ``Gala`` la Bucuresti. 

− Au fost organizate diferite petreceri, cu ocazia zilei de naștere și de nume ale unor tineri din filiale; 

− Au organizat Serbarea Pomului de Crăciun,  pentru copiii/ tinerii cu dizabilități la nivel local; 
 

Activitatea de Lobby 
 

− În anul 2019, au continuat sa pastreze o buna relație cu Primăria Corabia și primăriile din comunele 

limitrofe; 

− Au ținut o permanentă legatură cu primarii din diferite localități din judet, rugându-i să facă eforturi pentru 

a asigura asistenților personali, facilitățile prevăzute în legea de protecție specială 448/2006 cu 

modificările ulterioare in special in localitatile unde primarii nu au acordat facilitatile legale; 

− Reprezentanții Consiliului Director, au avut numeroase întâlniri cu primarul orașului Corabia, care în 

urma discuțiilor avute, i-a asigurat că vor beneficia de toate drepturile legale prevazute în Lg.448/2006; 

− Au continuat demersurile la Primaria Corabia, pentru infiintarea unui serviciu social multifunctional 

pentru copiii/tinerii cu dizabilitati din oras. 
 

 

Activități de promovare a imaginii filialei 
 

− Prezentarea pe pagina de Facebook, aspecte din activitățile filialei; 

− Distribuirea de materiale informative unor reprezentanți ai Administrației Publice Locale; 

− Distribuirea Buletinelor Informative și Rapoarte Anuale ale ASCHF-R, unor instituții județene: Consiliul 

Județean, Prefectură, DGASPC - Olt; 

− Distribuirea Buletinelor Informative și a Rapoartelor Anuale ale ASCHF-R, unor colaboratori, sponsori 

si unor ONG-uri din Corabia cu diferite ocazii. 
 

Dezvoltare organizațională 

 

− Au fost preocupati de reamenajarea sediului filialei si continuarea acestui process inceput cu doi ani in 

urma; 

− Si in anul 2019 au cerut sprijinul primarului orașului Corabia, de ai ajuta în modernizarea actualului sediu; 

− Au solicitat primarului, să le faciliteze anumite legături cu potențiali sponsori /colaboratori; 
 

Sustenabilitate: 
 

− Au făcut eforturi pentru strângerea de formulare 230 (2%), dar rezultatele au fost nesatisfăcătoare; 

− Au continuat demersurile pe care le-au facut si in anii precedenti pentru găsirea de spații, necesare 

amplasarii căsuțelor de colectat fonduri; 

− Au făcut campanie de strângere fonduri, pentru susținerea activităților din filială; 

− Au continuat să identifice persoane de legatură, care să-i recomande unor potențiali sponsori, pentru a 

reuși să susțină financiar, desfășurarea activităților din planul de activitate, aprobate de AGA 2019. 
 

Parteneriate – Colaborări 
 

− Filiala ASCTD - Olt are o bună colaborare cu Primăria orașului Corabia; 



− Bună colaborare cu primăriile limitrofe; 

− Bună colaborare cu DGASPC - Olt; 

− Bună colaborare cu ASCHF-România și cu filialele sale. 
 

 

Activități de asistență socială – sprijin social 
 

− Consiliul Director al ASCTD – Olt, a pus la dispoziția membrilor săi diferite informații cu noutăți 

legislative, din domeniul dizabilității; 

− Au ajutat membrii filialei în formularea unor sesizări, memorii, referitoare la încălcarea unor drepturi 

legale ale acestora; 

− Au fost preluate sesizările care nu au fost soluționate la nivel local și au fost trimise spre soluționare în 

atenția ASCHF-R Organizația Națională; 

− Au contactat primăriile în care membrii asociației au reclamat diferite atitudini și comportamente 

nepermise/neadecvate față de părinții copiilor/tinerilor cu dizabilități; 

− Au fost identificate cazurile sociale din filială și incluse în baza de date în vederea acordării unor ajutoare, 

după posibilități; 

− Au fost preluate și trimise la atelierul de reparații mijloacele ajutătoare de mers: fotolii rulante, cadre de 

mers la cererea membrilor din filiala; 

− Au fost puse la dispoziția membrilor filialei diferite produse primite donație de la Organizația Națională: 

materiale de incontinență urinară pentru copii/tineri cu dizabilități grave și incontinență urinară, textile și 

dulciuri. 

 

Activități statutare 
 

Adunarea Generală Anuală a ASCTD – Olt, a avut loc în data de    23.03. 2019, în sala de festivitati a 

Primariei Corabia, in cadrul căreia s-au luat un număr de10 hotărâri, care au fost duse la îndeplinire. 

Consiliul Director al filialei, s-a întrunit ori de cate ori a fost nevoie și a încercat să soluționeze orice 

problemă venită din partea membrilor asociației. 

Au fost preocupați de ducerea la îndeplinire a planului de activitate și asigurarea resurselor financiare 

necesare organizări activităților aprobate de AGA.  

Câțiva membri ai ASCTD – Olt, au fost împuterniciți de AGA locală, să participe la AGA ASCHF-R 

(Organizația Națională), unde se dezbat probleme importante pentru persoanele cu dizabilități și familiile 

acestora. 

Președintele și Vicepreședintele filialei Olt, au fost prezenți la ședințele Consiliului Director al Organizației 

Naționale, luând parte la hotărârile importante pentru copiii/tinerii cu dizabilități și familiile acestora. 

Consiliul Director al ASCTD-Olt 

Presedinte Simona Andrei 


