
                 RAPORT DE ACTIVITATE 2011 ASCHF-R 
                             Filiala Giurgiu 
 
      
 
         ASCHF-R, Filiala Giurgiu este o organizatie neguvernamentala 
filantropica,apolitica si neutra din punct de  vedere religios, ai carei 
membrii sunt:- parinti ce au in ingrijire copii/tineri cu dizabilitati fizice 
si asociate ,membrii sprijinitori care participa activ la activitatile 
desfasurate si voluntari cu diferite 
specializari(ex:invatatori,profesori,psihologi,bibliotecari,voluntar ai  
Fundatiei Comber Irlanda,etc).Numarul de membrii sunt in prezent 
70 . 
     Consiliul Director impreuna cu membrii activi si voluntarii au 
desfasurat  anul acesta activitati foarte bine realizate ,cu rezultate 
foarte bune,confirmă acest lucru beneficiarii directi ai acestora. 
 

I. Activităţi statutare 
 

• Pe parcursul anului 2011 Consiliul Director al Filialei 
Giurgiu s-a întălnit în 10 şedinţe de lucru în care s-au 
analizat solicitările membrilor asociaţiei şi s-au luat 
hotărâri pentru  o bună  desfăşurare si organizare a 
activităţilor noastre. De asemenea s-au analizat şi aspecte 
care ţin de obiectivele si strategia de lucru  stabilite de 
AGA,de dorintele si nevoile beneficiarilor,precum si altor 
situatii ce necesitau luare de atitudie prompta 

• A avut loc AGA a filialei la care au participat membrii 
asociati,voluntarii,presa locala,invitati etc. 

• Filiala Giurgiu a avut 3 reprezentanţi la AGA ASCHF-R, 
Naţională. 

• La sedinţele CD al ASCHF-R, am fost reprezentaţi de d-na 
Tudor Ionela ca membru al acestuia.Membru supleant in 
CD Nationala este d-na Balan Floarea. 

 

II. Proiecte de socializare 
 



1. “ Clubul prietenilor speciali” îşi desfăşoară în continuare 
activităţile cu fonduri proprii. Copiii/tinerii clubului se întâlnesc de 
două ori pe săptămână, împreună cu părinţii, anul acesta beneficiind 
de sprijinul Fundatiei Comber Irlanda,ai carei voluntari au sustinut 
activitati de kinetoterapie,socializare,instruire parinti,deprinderi 
abilitati manuale(etc)in doua sesiuni pe parcursul verii si toamnei 
anului 2011. A fost o experienta foarte benefica ,voluntarii Comber 
fiind adevarati profesionisti care ne-au invatat lectii de viata si 
comportament vizavi de ce inseamna voluntariatul in acest 
domeniu,adevarate exemple de urmat si de societatea noastra si de 
noi insine. 
         - Pentru o socializare eficientă s-au desfăşurat activităţi 
educative şi distractive. Şi-au dovedit şi îndemânarea prin 
confecţionarea de felicitări cu ocazia zilelor de 8 Martie, Crăciun şi 
Paşte. 
         Sărbătorirea zilelor de naştere a devenit o tradiţie în asociaţie, 
oferind copiilor clipe de bucurie.Fiecare sarbatoare de peste an a 
fost un prilej de socializare si petrecere constructiva si recreativa a 
timpului liber. 
 
3. Serbarea de 8 Martie 
 
    Cu ocazia Zilei de 8 Martie ,ziua femeii s-a organizat un scurt 
program artistic,si o sceneta, pregătite de elevii Şcolii nr.6 “Savin 
Popescu” pregătiţi de d-na bibliotecară Toma Cristina si d-na înv. 
Pencea Tanţa. Elevii au oferit mamelor asociaţiei noastre flori şi 
felicitări confecţionate de ei. 
 Copiii/tinerii asociaţiei noastre au oferit şi ei câteva momente 
artistice mamelor şi felicitări confecţionate de ei.Poate cea mai 
emotionanta sarbatoare de peste an aceasta zi speciala a adus 
lacrimi de bucurie in ochii mamelor si sentimente uriase de 
recunostinta din partea copiilor,mamele fiind fiintele care se sacrifica 
pentru ca acesti copii minunati sa traiasca o viata aproape de 
normalitate. 
4. Sarbatoarea Pastelui 
 
Cu ocazia Sfintelor zile ale Pastelui s-a oferit copiilor si tinerilor 
pachete cu daruri constand in alimente ,dulciuri 



,sucuri,haine,acestea fiind de un real ajutor familiilor datorita 
situatiei financiare a asistentilor personali.La sala amenajata festiv 
,cu produse traditionale de Pasti,,din cadrul centralei termice,a avut 
loc un spectacol sustinut de artisti ai centrului cultural ,,ION 
VINEA,,respectiv,ansamblul ,,Doina Dunarii,condus de d-nul Velicu 
Prodan.Au fost prezenti dansatori si solisti vocali ai 
ansamblului,spectacolul aducand in sufletele copiilor si a celor 
prezenti spiritul nasterii sfinte a Mantuitorului,poate cea mai 
importanta sarbatoare religioasa de peste an. Tinerii Bisericii 
Baptiste ,,Sfanta Treime au prezentat o sceneta foarte 
emotionanta,foarte apreciata din punct de vedere educativ. 
 
  

   6.     Tabăra de vară 
      In anul 2011, proiectul nu a putut fi realizat datorita faptului ca 
sustinerea financiara  primita de la Consiliul Local,ca in fiecare an,a 
fost virata in cont cu mare intarziere,in luna octombrie,fapt care a 
dus la esecul proiectului. 
    La tabăra de vară organizată de ASCHF-R, Naţională au participat 
din Filiala Giurgiu doua familii(doua locuri)la munte , în staţiunea 
Cheia ,hotel Zaganu, iar la mare tot doua familii(doua locuri), in 
statiunea Mamaia,hotel  Select. 
 

7. PROIECTE    
 
-Pe anul 2011 s-a depus un proiect,in cadrul finantarii Raiffaisen 
Banc,fiind aprobat in prealabil,insa nu am primit voturile 
electronice necesare pentru a fi finantat. 
 

 
        

8.  Sarbatorirea Craciunului  
ASCHF-R  Natinala a organizat si in acest an serbarea pomului de 
Craciun pe 17 decembrie,in Bucuresti la Palatul Copiilor.Din partea 
filialei Giurgiu au participat 25 de copii si tineri insotiti de 
parinti.Spectacolul a fost ceva deosebit ,bucuria copiilor fiind foarte 
mare.Fiecare copil/tanar a primit o punga cu daruri in valoare de 



100 lei.Transportul a fost sponsorizat de d-nul Nicolae 
Florian,administrator al firmei ,,Nova Force,,. 
-Filiala Giurgiu a organizat serbarea Craciunului,impreuna cu 
partenerii nostri ,Biserica Baptista ,,Sfanta Treime,,.Au participat 
copii si tinerii din organizatie insotiti de parinti,rude etc,voluntari, 
precum si invitati.Intr-o sala frumos impodobita cu brad sub care 
se aflau daruri, copii au asistat la un mini spectacol de colinde si 
poezii, din partea unui grup de copii din cadrul scolii generale nr 
6,de tinerii bisericii si cativa copii din organizatie.Sub emotia venirii 
lui Mos Craciun ,copii au primit daruri,constand in 
dulciuri,sucuri,haine si alimente.De asemenea ,prin d-nul pastor 
Viorel Dumitru ,biserica a contribuit cu daruri foarte deosebite 
,aranjate in cutii de cadouri,copii si tinerii fiind incantati si 
fericiti.Fiecare prilej de intalnire si sarbatorire a unui eveniment 
sau sarbatoare ,aduce in sufletul acestor copii si tineri emotii de 
neimaginat,realizand cat sunt de importanti si iubiti,desi au 
probleme grave,si viata poate fi frumoasa ,cand esti inconjurat de 
dragostea si bunavointa semenilor. 
9.Cu ocazia sarbatoririi zilei internationale a persoanelor cu 
dizabilitati, s-a organizat un eveniment ,la care au fost invitati 
,autoritati locale,voluntari,beneficiarii asociatiei,mass-media etc.S-
a sustinut un spectacol omagiar,de catre copii de la sc 
nr.6,instructori –d-na Pencea Tanta si d-na Toma Madalina.Cei 
care au luat cuvantul,printre care d-nul Ionel 
Muscalu,administrator al Judetului Giurgiu si d-nul pastor Viorel 
Dumitru au subliniat nevoia stringenta de a se face o educatie 
societatii civile ,cu privire la integrarea in societate a persoanelor 
cu dizabilitati,acceptarea si sustinerea acestora in vederea 
egalitatii de sanse,respectul si respectarea legislatiei referitoare la 
drepturile acestor persoane.D-nul Bogdan Bobolea ,reprezentant al 
Fundatiei Comber,a adus si prezentat un film despre fenomenul 
international ,,Special Olympics,, ,hotarand ca pe parcursul anului 
2012, sa realizam in parteneriat o campanie de prezentare a 
acestuia in vederea educatiei si sensibilizarii opiniei publice locale. 
 
10 .Activitate de stângere de fonduri 

� Campania 2%  a  fost realizată prin oferirea de formulare 
angajaţilor din comunitate, dar şi la diverse firme.Anul acesta 



a fost satisfacator,suma colectata din campanie fiind de 
aproximativ 10.000 de lei 
 

� Au fost trimise Scrisori de sponsorizare,catre diferite institutii 
si companii,iar la unele am primit răspunsuri 
pozitive:Consiliul Judeţean,Consiliul Local,etc. 

�  
� S-au confectionat  articole de artizanat , felicitari si diferite 

obiecte din materiale reciclabile si s-au oferit cu ocazia 
diferitelor sarbatori si 
evenimente,voluntarilor,invitatilor,avand loc si o expozitie cu 
vanzare ,cu ocazia sarbatorii de paste.Au fost prezentate 
obiectele si unor compartimente din primaria Giurgiu,in 
sensul ca vom putea colabora pe viitor. 

 
8.       Alte activităţi 
 
 

� Săptămânal la sediul asociaţiei s-au întâlnit membrii 
Consiliului Director cu părinţii unde s-au oferit 
informaţii legislative despre prezentarea la Comisia de 
Expertiză, despre drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
(salarizarea asistentului personal, accesibilităţi). 

� Pentru ca si in acest an ne-am confruntat cu lipsa 
salarizarii asistentilor personali,s-a redactat un 
memoriu care a fost trimis autoritatilor locale si 
nationale,cu sprijinul organizatiei Nationale,s-au scris 
nenumarate sesizari ,catre Guvern,Senat,Ministerele 
responsabile etc. Din raspunsurile primite ,nu s-a 
rezolvat nimic anul 2011 fiind foarte greu din punct de 
vedere financiar pentru membrii filialei. 

� S-a facut lobby pe langa autoritatile locale pentru 
rezolvarea mai rapida a situatiei,prefectura,consiliul 
judetean,primarie,totul fara nici-un rezultat concret. 

  
-Din donatiile primite de la ASCHF-R,de la Fundatia Pact, 

precum si din contributia filialei s-au oferit membrilor ajutoare 
constand in materiale igienico –



sanitare,imbracaminte,incaltaminte,alimente si alte produse 
necesare. 

Pe perioada verii,aproximativ doua luni si jumatate(iulie –
septembrie) am beneficiat de sprijinul a zece voluntari 
irlandezi,care au desfasurat activitati cu copii si tinerii nostrii: 
kinetoterapie,innot,terapie ocupationala,intalniri cu 
parintii,activitati de relaxare,vizite la domiciliu,activitati motrice. 
Un eveniment deosebit a fost plimbarea cu vaporasul pe 
Dunare,fiind o adevarata incantare,participand alaturi de 
voluntarii irlandezi si copii si tinetii din asociatie.De asemenea la 
plecarea fiecarui grup de voluntar s-a organizat un eveniment 
de ramas bun si de multumire prin o partasie in jurul unei mese 
cu gustari.S-au facut daruri simbolice de catre cei doi 
parteneri,pentru voluntari si pentru beneficiari. 

III. Partenerii şi susţinătorii      
     Suntem recunoscători tuturor celor care au fost alături noi şi ne-
au sprijinit în acest an : 
 

� Primăria Giurgiu 
� Consiliul Judeţean Giurgiu 
� Fundatia Comber Irlanda 
� ASCHF-R, Naţională 
� Episcopia Giurgiului,Parohia Oinacu 
� Televiziuniea locală VALAHIA 
� Ziarul “Informaţia de Giurgiu”şi “Giurgiu Expres” 
� Fundaţia Pact 
� Tuturor celor care au oferit 2%din impozitul lor. 
� Scolii Generale nr 6 Savin Popescu 
� Biserica baptista Sfanta Treime 
� Voluntarii si sprijinitorii nostri 
� Centrul Cultural Ion Vinea 
� Nova Force 
                                                      MULTUMIM!!           
                                                        Întocmit  , 
                                                   Tudor Ionela-Preşedinte 
                                                    


