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    RAPORT DE ACTIVITATE 01.01 –31.12.2015 

 
   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.  

 Asociatia este reacreditata din  7.10.2014, ca furnizor de servicii sociale in baza 

legii 197/2012.  

  
            Cea mai mare bogatie din aceasta lume sunt copiii, mai mare decat toti banii 

din lume si toata puterea de pe pamant. (Mario Puzo) 

 

I. Centrul de Zi « ALEXANDRU » 
 

            Pe parcursul anului 2015 , activitatile s-au  desfasurat in cadrul „Centrului de 

zi ALEXANDRU” 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. 

Membrii nostri sunt copii si tineri cu handicap fizic care au nevoie de recuperare neuro-

motorie si educativa in vederea facilitatii integrarii lor în societate. 

Pornind de la aceasta misiune, Asociatia si-a propus realizarea de proiecte care sa aiba 

in prim plan copilul cu deficiente. 

Activitatile Centrului de Zi Alexandru, 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 250 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 

mailto:aschfrph@yahoo.com
http://www.aschfrph.ro/
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Activitati cu tinerii 

Activitati cu copii, tinerii si familia 

Laborator informatica 

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 cadrul centrului, copiii beneficiaza de programe de terapie recuperatorie diverse. 

Desfasurarea de activitati specifice este posibila datorita proiectului finantat de 

Fundatia Timken si S.C Johsnon Controls in cadrul proiectului ,, Blue Sky Involve,, prin  

dotarea  salii de kinetoterapie cu aparatura performanta, de dotare a laboratotului de 

logopedie.              

- kinetoterapie 

- logopedie 

           Servicii de recuperare in cadrul salii „Alexandru” : Kinetoterapie –zilnic  

de la 10.30 la 17.30 cu profesor Raluca Alexandru si profesor Afrodita Condrut ( au 

beneficiat de recuperare 60 de copii) si in fiecare joi Logopedie cu profesor Georgeta 

Dikemann Ionita (au beneficiat 50 de copii).  

2.CONSILIERE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 

 

              Biroul de asistenta si consiliere persoane cu handicap este un serviciu social 

acreditat din anul 2007.    

       Atat la sediul asociatiei cat si la intalnirile la care au participat au fost puse la 

dispozitia beneficiarilor sau potentialilor beneficiari pliante si materiale promotionale. 

      In cadrul serviciului in anul 2015 au fost  oferite servicii de consiliere psihologica si 

medicala unui numar de 100 persoane, deasemeni s-au oferit consiliere legislativa 

(s-a acordat asistenta membrilor care au avut probleme cu intelegerea si interpretarea 

Legii 448), psihologica (la inceputul anului s-a facut o baza de date a beneficiarilor cu 

tulburari de limbaj si comportament, acestia intrand in programul de consiliere 

psihologica. Consilierea psihologica se realiza in fiecare luni de la 16.00-18.00 de catre 

psiholog Ionita Dickemann Georgeta si vineri de la 10-12 de catre psiholog Adriana 

Sarbu (cu statut de voluntari).   

 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 prealabilăa 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 perna, fete de masa, papusi,etc. O parte din aceste 

produse au fost oferite sponsorilor si o mica parte valorificata prin voluntari.  
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In cadrul acestui proiect s-au distribuit membrilor asociatiei diferite materiale de 

protezare, cum ar fi: fotolii rulante, cadre de mers, carje, pampersi, etc.  

Parteneri: ASCHF-R, ONPH, Asociatia Handicapatilor Prahova si Fundatiei Marien Stift –

Germania. 

       In decursul anului s-au primit de la ASCHF-R  pampersi si diverse produse care au 

fost distribuite celor in nevoie. 

       S-a asigurat la cerere şi repararea mijloacelor de protezare prin Atelierul service 

aflat la Pitesti. 

 5. ACTIVITATI CU TINERII 

 
        In anul 2015 tinerii asociatiei au fost implicati in urmatoarele actiuni: 

 

Participarea la cursuri de calificare : 

- 10 beneficiari din ASCHF-R Filiala Prahova   in cadrul Proiectului  ,, O sansa pentru 

fiecare’’ -Finantat de Fondul Social European. 

- Curs de legator manual : 5 participanti din partea asociatiei  

- 2 tineri au participat la cursul de lacatus mecanic 

- 6 tineri cu s-au inscris la cursul de alimentatie publica  

- timp de 3 luni, 6 tineri cu dizabilitati au participat la cursul de lucrator in comert . 

 

Participarea la seminarii: 

 

- Participare in data de 5-6 martie la evenimentul organizat in  cadrul Proiectului 

FOCUS SOCIAL-Initiativa pentru o societate sanatoasa proiect finantat in cadrul 

POSDRU AP.6 Promovarea incluziunii sociale  si Promovarea egalitatii de sanse 

pe piata muncii. 

- Participare in data de 23 martie 2015 la Conferinta Lansare Structura De 

Economie Sociala, organizata de Asociatia Club Sportiv Rotile Schimbarii. 

- Participare la Masă rotundă ”Incluziunea socială  factor determinant al economiei 

sociale’’ organizată în cadrul proiectului„SOCEC.NET – reteaua economiei 

sociale”, ID 144453, finanţat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, 

Domeniul Major de Intervenţie 6.1„Dezvoltarea economiei sociale 

- Participarea la un seminar interactiv ,, Sanse pentru tine : oportunitati de 

angajare pentru persoane vulnerabile din regiunea Muntenia’’, organizat de 

Agentia Nationala Antidrog. Evenimentul a fost organizat in cadrul proiectului  

,, Egalitate pe piata muncii!-Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor 

vulnerabile, avand ca obiectiv informarea participantilor despre cursurile de 

calificare disponibile in cadrul proiectului si despre modalitatile de sprijin  pentru 

angajare pentru acestia. 

- Participarea la o demonstartie  de tenis în scaun rulant, ce a avut  loc în Ploiești, 

la Sala Sporturilor Olimpia. Demonstrația a fost făcută de doi jucători de tenis 

de performanță și instructori de marcă din Statele Unite, care folosesc scaune 

rulante: Karin Korb – de două ori paralimpică și Paul Walker, antrenor șef al 

Echipei Naționale Feminine de Tenis în Scaun Rulant a SUA 

- 10 tineri cu dizabilitati membrii  ai ASCHF-R Filiala Prahova au  participat la 

Bursa Locurilor de Munca pentru persoane cu dizabilitati , eveniment organizat 

de HRS (HR Specialists SRL) in cadrul Proiectului ,, Parteneriat pentru ocupare 

in regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Vest si Sud Muntenia’’. 
-    In ziua de 3 decembrie –Ziua Internationala a Persoanei cu Handicap, am 

insotit tinerii cu handicap si  am mers la Muzeul Judetean de Istorie si 

Arheologie Prahova, unde am desfasurat  actiunea cu tema ,, Comunicarea si 

abilitati sociale’’. Impreuna cu tinerii cu handicap, membrii ai asociatiei am 

pregatit in cadrul laboratorului de informatica, prezentari in power point. 

Totodata evenimentul a marcat si finalizarea proiectului “ De la suflet la suflet”, 

proiect finantat de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, potrivit legii 
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nr.350/2005 si in parteneriat cu Scoala  Gimnaziala Speciala Nr.1.Am acordat 

impreuna cu D-na Presedinte un interviu la postul de Radio S.O.S. 

 

6.ACTIVITATI CU COPII,TINERII SI FAMILIA 

 

Acest proiect are o importanta deosebita în cadrul vieţii de asociatie, având cea mai 

mare pondere în rândul membrilor asociaţiei, prin activităţile desfăşurate. 

Parteneri: Sponsori locali şi prin intermediul A.S.C.H.F-R . 

Scopul: Socializarea membrilor, schimbarea mentalităţilor, creşterea încrederii copiilor 

şi părinţilor  în viaţa de asociaţie.   

Eveniment  pentru  mame de copii cu handicap si colaboratoare  din ASCHF-R Filiala 

Prahova cu ocazia zilei de 8 martie. Alaturi de noi am avut sponsori de la Agenţia 

Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor – ADRA România si Editura Viata si 

Sanatatea, sub coordonarea D-nei Elena Stoian.  

- 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 tema  ,,Accepta-ma asa cum sunt’’ in data de 30 

mai 2015, orele 16.00. 

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 170 de copiii / tineri şi familiile acestora, care au primit daruri 

din partea sponsorilor: Petrom Membru OMV GROUP PETROBRAZI S.A, GRUPAREA DE 

JANDARMI Matei Basarab Ploiesti, PROSANA SRL, CRISCO SRL. 

Anul acesta , alaturi de noi a fost si Primaria Ploiesti, prin 2 reprezentanti,  au 

contribuit cu dulciuri si elevi ai Colegiului I.L Caragiale. 

 In luna iunie  beneficiarii ASCHF-R Filiala Prahova care participa la atelierul protejat de 

croitorie si artizanat  au primit vizita elevilor din Colegiul National AL.I.Cuza Ploiesti, 

insotiti de Dl Profesor Nitu Ionut. Beneficiarii nostri au primit sub forma de donatie: 

carti, dulciuri, haine si impreuna cu elevii au creat diferite obiecte prin tehnica origami. 

 

- Serbare de Mos Nicolae. Tinerii si copiii cu dizabililati, au primit  vizita  elevilor  de 

la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza’’. Au facut schimb de experiente, au 

interactionat, iar elevii si-au oferit sprijinul sa ajute si pe viitor copii/tinerii cu 

dizabilitati, prin ore de meditatii , sfaturi. 

 

-“Iata, vine Mos Craciun Serbarea a avut  loc in data de 21 decembrie la ora 10.00, 

la Consiliul Judetean Prahova, Sala Europa,  au fost prezenti 192  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. Copii au primit daruri din 

partea lui Mos Craciun prin bunavointa sponsorilor: SC OMV PERTOM PERTOBRAZI,  

SC BAUELEMENTE SRL, SC CONPET SA,  SC CORAL IMPEX SRL, PROSANA SRL ,SC 

COMNILIS SRL, SC CRISCO SRL, CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, GRUPAREA DE 

JANDARMI Matei Basarab Ploiesti, ASCHFR prin sponsorii sai. 

  

- Excursii :  

ASCHF-R Filiala Prahova a organizat  o excursie la munte-Manastirea Caraiman Busteni 

si in orasul Azuga pentru copii si tinerii cu handicap si familiile lor.Au participat 120 

beneficiari. 

 

- Tabere: 

Tabara la Cheia organizata de ASCHF-Romania . Au participat 5 familii. 

Tabara la Mamaia organizata de ASCHF-Romania. Au participat 3 familii. 
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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. 

 

PROIECTE DERULATE IN ANUL 2015 

1. ,, De la suflet, la suflet’’ 
 
Proiectul a fost finantat Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, potrivit legii nr.350/2005, 

si s-a desfasoarat in parteneriat cu Scoala  Gimnaziala Speciala Nr.1 

Scopul activitaiilor proiectului a fost îmbunatatirea calitatii vieţii copiilor/tinerilor cu 

dizabilitati si a membrilor familiilor acestora. 

Beficiarii proiectului au fost copii/tineri încadrare într-un grad de dizabilitate fizica sau 

psihica precum şi apartinatorii acestora. 

Serviciile acordate gratuit în cadrul centrului sunt: 

1.kinetoterapie; consiliere psihologica; consiliere sociala; activitati de socializare si 

reinsertie sociala 

2.servicii de consiliere psiho-sociala si de mediere, prin care s-a urmarit dezvoltarea 

abilitatilor de adaptare a copiilor/tinerilor cu dizabilitati si a membrilor familiilor 

acestora 

3.club de socializare si petrecere a timpului liber, care s-a adresat copiilor/tinerilor cu 

dizabilitati si apartinatorilor acestora, care provin din familii cu o situaţie materială 

precara, neputandu-si permite accesul la mijloace de informare, de dezvoltare a 

abilitatilor sociale şi personale. 

 

 

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

 

      IMAGINE, CONTACTE: 

1. Editarea a 1000 de pliante reusind astfel sa informam comunitatea, sa crestem 

vizibilitatea organizatiei ca reprezentant al intereselor. Acest lucru a fost posibil datorita 

proiectului  ,, De la suflet, la suflet’’. 

Activitate sustinuta in promovarea asociatiei pe facebook. 

Vizita Fundatiei Marien Stift –Germania, care au donat carucioare, cadre, carje . 

ASCHF-R Filiala Prahova a participat  in data de 12-13 martie ,la Targul 2% ONG  la Afi 

Palace Ploiesti. 

Participare la seminarul ,, Clasificarea internationala a functionarii dizabilitatii si 

sanatatii –organizat la Bucuresti de Fundatia Motivation 

Aplicare Chestionare  ASCHF-R , membrilor nostrii, pentru realizarea raportului de 

studiu privind gradul de incluziune sociala a copiilor si tinerilor cu handicap fizic aflati in 

ingrijirea familiilor membre ASCHF-R. 

Beneficiarii ASCHF-R Filiala Prahova care participant  la terapia ocupationala  au primit 

vizita elevilor din Colegiul National AL.I.Cuza Ploiesti, insotiti de Dl Profesor Nitu Ionut. 

Beneficiarii nostri au primit sub forma de donatie: carti, dulciuri, haine si impreuna cu 

elevii au creat diferite obiecte prin tehnica origami. 

 

     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. 
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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 centrle de copii/tineri cu handicap fizic din Romania si asigurarea sumei de 2000 

lei lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru plata salariala a Doamnei Director Executiv 

Dumitrascu Oana. 

          7. SC HR SPECIALISTS SRL 

  8. ASCHFR-Filiala Prahova  este membra a Federatiei ONG Muntenia si a 

Coalitiei Serviciilor Sociale Prahova. 

 ADVOCACY si LOBBY Exercitandu-ne si rol de factor de presiune in vederea 

respectarii legislatiei, amendarii acesteia, pe parcursul anului 2015 au fost depuse si 

susţinute : 

Transmiterea la nationala a diverse documente referitoare la activitatea de voluntariat.  

S-a sustinut prin scrisori nemultumirile membrilor legate de neplata drepturilor salariale 

ale asistentilor personali. S-au facut scrisori catre Primarii, CjPrahova, DGAPS Prahova 

si ITM. 80% din demersurile facute s-au rezolvat favorabil. 

ASCHFR- Filiala Prahova s-a implicat la nivel judetean ca membra a Federatiei ONG 

Muntenia si a Coalitiei Serviciilor Sociale Prahova in urmatoarele actiuni: 

Sesiune de informare pe instrumente si tehnici de participare publica dedicata 

ploiestenilor. 

Centrul pentru Recrutarea Persoanelor cu Dizabilitati, beneficiara proiectului Pro-

democratie in comunitatile locale cu sprijinul Consiliului Judetean Prahova, a organizat 

sesiunea de informare si diseminare pe tema Democratie si participare publica/civica. 

La eveniment au participat peste 80 de persoane, in mare parte membri si tineri 

voluntari ai organizatiilor neguvernametale din Ploiesti, precum si reprezentanti ai 

autoritatilor publice locale, pofesori. 

Evenimentul s-a bucurat de prezenta dnei Rodica Paraschiv, Prefectul Judetului 

Prahova. In spiritul participarii publice, Prefectul i-a indemnat pe tineri sa consulte 

raportul pe educatie si sa vina cu propuneri pentru noua strategie educationala 2015-

2016 la nivel de judet. 

O victorie a noastra a tuturor ,in bugetul Municipiului Ploiesti a fost aprobata suma de 

120 de mii lei pe legea 350/2005, asta inseamna ca ONG-urile din Ploiesti isi pot 

pregati proiecte pentru a le aplica la Primaria Ploiesti. Federatia a facut solicitari in 

acest sens si a urmarit firul acestui demers. 

Federatia a facut demersuri pentru a solicita atat Primariei Municipiului Ploiesti cat si 

Consiliului Judetean Prahova sa posteze la vedere proiectile bugetare din acest an. 

 

 

III. DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA 
 
   In anul 2015 s-a pus un accent  deosebit pe dezvoltarea organizatiei . Atat membii 

asociatiei cat si personalul angajat au participat la cursuri de formare in domeniul 

dezvoltarii si conducerii unei organizatii, si de formare profesionala.  

Participarea  la cursul de “ Lucrator Social ”( un angajat al asociatiei). 

Sediul asociatiei a fost dotat si modernizat cu mobilier (usa intrare din termopan, 

dulapuri, mobila pentru oficiu, perdele, draperii, scaune, frigider, chiuveta inox, panouri     

pluta pentru expunere lucrari artizanale.), in valoare de 10 000 lei, prin amabilitatea 

sponsorului nostru permanent  SC BAUELEMENTE Ploiesti. Tot in aceasta perioada, prin 

bunavointa d-nei Ene Eugenia, s-au realizat si rafuri de perete, pentru depozitare 

produse, amenajarea sediului cu produsele enumarate mai sus facandu-se cu ajutorul 

membrilor Consiliului Director, iar reparatiile de la usa, montarea chiuvetei si montarea 

mobilierului cu ajutorul Domnului Marin Iulian si al Domnului Mihai Cristian. 
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IV. ACTIVITATEA BOARD-ULUI ASCHF-R Filiala Prahova 
   Consiliul Director care a condus ASCHFR-filiala Prahova in anul 2015 a fost format 

din: Georgeta Lorent (Presedinte), Rodica Nicolae( Vicepresedinte), Marina Gusa 

(Responsabil financiar), Ion Trandafir ( membru plin), Ecaterina Gheorghe ( membru 

plin), Maria Feraru ( membru supleant) si Silvia Ghita (membru supleant), Rada Axinte 

(Cenzor) 

Personalul angajat si voluntarii filialei au fost in anul 2015: Oana Dumitrascu (Director 

executiv), Raluca Alexandru ( Kinetoterapeut), Veronica Rusu (Contabil), Delia Nicolae 

( Secretar), profesor psihologoped Georgeta Dikemann Ionita, psiholog Adriana Sarbu , 

prof.Liviu Lupea , instructor Victoria Popa (voluntari activi).  

 

Conform Registrului de Procese Verbale, Consiliul Director al ASCHF-R s-a reunit in 

cursul anului 2015 in 9 sedinte si a luat un numar de 25 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 2015, 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 9025 lei 

Campanii de strangere de fonduri in valoare de 37764 lei 

Campania 2% in valoare de 36920 lei. 

ASCHF-R 39480 lei. 

Totalul sumelor colectate in anul 2015 din sponsorizari, cotizatii si donatii in bani  si 

alte surse a fost de 140123 lei, din care 15410 lei valaorea proiectului “De la suflet la 

suflet”. Cheltuielile anului 2015 au fost de 127590, avand la finele anului un excedent 

de 12533.  

  

  

Georgeta Lorent 

Presedinte 

ASCHFR-Filiala Prahova 

 

 


