
 

 

 

 

DESCRIERE PROIECT TABĂRA DE VARĂ  

 
Proiect tradiţional, început în 1990. Face parte din programele ASCHF-R de integrare/educare 

pentru copil şi familie, având drept scop facilitarea schimbării de mentalitate şi încurajarea 
schimbului de experienţă între parinţii care se ocupă de copii/tineri cu aceleaşi probleme. În tabere 
participă copii cu dizabilități din mai multe zone geografice ale țării, în care ASCHF-R are filiale.  
 
Obiective generale: 
 
1) a) Scoaterea din izolare a copilului/ tânărului cu handicap fizic în vederea accelerării procesului de 

socializare privind integrarea în societate; 
 Schimbarea atitudinii şi mentalităţii membrilor societăţii cu privire la copiii/tinerii cu handicap 

fizic; 
 Încurajarea schimbului de experienţă între însoţitorii copiilor/tinerilor cu handicap fizic (aceştia 

fiind de regulă parinţii lor); 
 Acumularea de noi informaţii medicale şi legislative necesare recuperării şi creşterii 

copiilor/tinerilor cu handicap fizic şi asociat; 
 Creşterea gradului de autonomie a copilului/tânărului cu handicap fizic prin intermediul 

activităţilor desfăşurate; 
 Creşterea încrederii în sine în vederea depăşirii barierelor care le stau în cale în mediul social 

(accesibilităţi, şcolarizare, mentalităţi, integrare profesională etc.); 
 Cunoaşterea potenţialului lor de către semeni prin intermediul activităţilor desfăşurate.  

 
b) Cură heliomarină conform recomandărilor medicale. 

 
2) Posibilităţi concrete de a vizita şi cunoaşte obiective turistice imposibil de realizat pentru o parte 

dintre acestia, deoarece provin din familii nevoiaşe, monoparentale, cu doi copii cu handicap etc., 
lipsite de posibilităţi pentru a le face o bucurie copiilor lor. 
 

 
Tabără la munte 

 
 Loc de desfăşurare: Staţiunea Cheia, Hotel Zăganu 
 Perioadă desfăşurare: 09.07 – 16.07.2018 
 Motivaţie alegere locaţie: a fost aleasă staţiunea Cheia, Hotel Zăganu deoarece permite 

deplasarea cu uşurinţă a fotoliilor rulante în staţiune. 
 Accesibilitate la masă şi la cazare; 
 Comportament ireproşabil al personalului angajat faţă de aceşti copii de-a lungul anilor; 
 Posibilităţi de agrement în staţiune şi în împrejurimile acestora; 
 Mănăstirile, unde la solicitarea mamelor, se fac an de an slujbe speciale pentru sănătatea 

acestor copii; 
 În stațiune este foarte multă liniște, atât de necesară copiilor; 
 Costurile pentru cazare si masă accesibile pentru asociatia noastră. 

 
     Activităţi: 
 

 Vizitarea staţiunii Cheia şi a obiectivelor turistice existente: Muzeul Flori de mină, Mănăstirea 
Cheia, sala de sport a staţiunii, gospodării ţărăneşti, etc. 

 Excursie în Poiana Braşov și vizitarea Grădinii Zoologice din Braşov  
 Excursie la Salina Slănic Prahova; 
 Vizitarea Mănăstirilor Suzana şi Crasna; 
 Organizarea unor drumeţii în pădure; 
 Plimbări cu căruța prin stațiune, care îi încântă foarte mult pe copii;  
 Organizarea de diferite jocuri distractive pentru copii și însoțitorii acestora; 
 Sărbătorirea copiilor prezenti in tabara, a căror zi de nastere a fost in acea perioadă; 
 Organizarea unei mese festive pentru copii şi însoţitorii acestora; 



 

 

 

 Întâlniri cu specialişti din domeniul legislativ pentru a clarifica anumite probleme care ţin de 
drepturile şi facilităţile prevăzute în legea de protecţie specială pentru copiii cu handicap fizic.  

 

Tabără la mare 
 

 Loc de desfăşurare: Mamaia, Hotel Select 
 Perioada de desfăşurare: 26.08.2017 – 02.09.2018 
 Motivaţie alegere locaţie: spre deosebire de alte staţiuni multe din hotelurile din Mamaia 

dispun de accesibilităţile necesare deplasării fotoliilor rulante. 
 Multiple posibilităţi de petrecere a timpului liber; 
 Distanţă mică de la hotel la plajă; 
 Prezenţa Studioului Teritorial de Radio, Radio Constanţa unde de-a lungul anilor s-au făcut 

diferite interviuri cu acesti copii şi însoţitorii acestora care sunt date pe postul de radio “ Radio 
Vacanţa”, acestea având drept scop sensibilizarea opiniei publice privind problemele lor; 

 Costuri mai mici pentru deplasare în staţiunea Mamaia, fiind aproape de Constanţa (pentru 
membrii noştrii care vin cu trenul din diferite regiuni geografice ale ţării); 

 Facilităţi la cazare şi masă; 
 Comportament ireproşabil al personalului angajat faţă de aceşti copii de-a lungul anilor. 

 
In aceste tabere, copiii şi însoţitorii acestora se bucură de un program variat, planificat de aşa 
natură să îmbine în mod util cele două componente ale proiectului: partea medicală şi de 
socializare cât şi cea de petrecere a timpului liber într-un mod cât mai plăcut. 

 
De asemenea, încercăm să aducem diferiți specialişti din domeniul legislativ pentru a le 
clarifica anumite probleme care ţin de drepturile şi facilităţile prevăzute în legea de protecţie 
specială pentru copiii cu handicap fizic. 
 

 Activitati: 
 
 Vizitarea Parcului Aqua Magic unde de-a lungul anilor, copiii cu dizabilitati prezenti in 

taberele de la mare organizate de noi au fost deosebit de încântaţi de posibilităţile de 
distracţie existente acolo; 

 Plimbări cu telegondola; 
 Deplasare organizata în satul de vacanţă; 
 Excursie la Acvariul şi Delfinariul din Constanţa; 
 Excursie „Turul litoralului”; 
 Angrenarea copiilor in diferite jocuri distractive pe plajă; 
 Organizarea unei excursii cu autocarul special pentru agrement al Regiei de Transport 

Constanţa (turul stațiunii și a obiectivelor turistice din Constanța); 
 Croaziera pe mare cu vapor de agrement; 
 Vizionarea unui spectacol de circ. 

 
Modalităţi imagine sponsori 

 
 La locul de desfăşurare al acţiunilor sunt amplasate, în locuri vizibile, panouri cu sponsorii care 

au susţinut financiar cele două tabere.  
 Toate aceste firme vor fi prezentate în calitate de sponsori pe site-ul www.aschfr.ro cât și în 

buletinul informativ, care va fi distribuit în 2.000 de exemplare diferitelor institutii locale si 
centrale, membrilor asociatiei, sponsorilor etc.  

http://www.aschfr.ro/

