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PLAN de ACTIVITATE ASCHF-R 2016 

 
Conform Statutului înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti prin sentinţa civilă nr. 23/22.01.1990, adoptat de 
Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor din 30.04.2011, ASCHFR desfăşoară activităţi la nivel naţional, iar la nivel 
local prin filialele sale, denumite membri asociați (art. 21). 
 

Planul de activități propus pentru perioada dintre AGA 2016 și AGA 2017 are la bază prevederile statutare și Strategia 
ASCHFR pentru perioada 2016 – 2020 - “Lumea mea e lumea noastră!” 
 
 

DIRECTIA STRATEGICA 1 - Identificarea nevoilor specifice ale copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice și/sau asociate și 
ale familiilor lor, Reprezentare și Advocacy 
 

Activitate/subactivități 

A.1. Identificarea nevoilor specifice ale copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice și/sau asociate și ale familiilor lor 
În general și în anumite cazuri, cunoaștem situațiile particulare de viață a membrilor noștri, barierele cu care se confruntă în integrarea 
socială. Prin această activitate dorim să ajungem la toți membrii noștri, să-i cunoaștem în mediul lor de viață și să realizăm un inventar 
de nevoi specifice copiilor și tinerilor îngrijiți în familii. 

1.1.  Realizarea setului de instrumente necesare (ancheta socială, ghid de interviu, studiu de caz etc.) prin colaborarea cu un 
asistent social  

1.2.     Acreditarea organizației naționale ca furnizor de servicii sociale și licențierea pentru servicii de consiliere și sprijin pentru 
părinți  

1.3.     Obținerea avizului de operator de date personale, la nivel național și filiale, de la ANSPDCP 

1.4.     Realizarea de anchete sociale, studii de caz, întâlniri tematice etc. 

mailto:nationala@aschfr.ro
http://www.aschfr.ro/
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1.5. Realizarea de materiale de informare pentru membri (ghiduri, pliante etc) privind nevoile specifice: abilitare și reabilitare, 
drepturi și obligații, materiale de protezare/tehnologii asistive 

1.6. Realizarea anuală a inventarului de nevoi specifice ale membrilor ASCHFR care constituie totodată un instrument de 
reprezentare și advocacy 

1.7. Participare la rapoarte tematice, rapoarte alternative sau alte acțiuni ale rețelelor din care ASCHFR face parte 

1.8. Identificarea de linii de finanțare și elaborarea de proiecte pe baza informațiilor legate de nevoile specifice 

A.2. Reprezentare și Advocacy 
Prin acțiunile de advocacy, ASCHFR  încearcă să influențeze  factorii decizionali în luarea de decizii corecte pentru respectarea 
drepturilor și demnității persoanelor cu dizabilități. Preluăm probleme ridicate de membrii filialelor și le reprezentăm interesele în fața 
autorităților competente. Urmărim procesele legislative și facem eforturi pentru a schimba sau modifica legi, politici sau prevederi care 
nu respectă interesele și drepturile persoanelor cu dizabilități. 

2.1.  Reacții punctuale privind modificări propuse la Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap + alte acte normative  

2.2. Acțiuni de advocacy pentru situațiile individuale identificate prin anchetele sociale și pentru: 
 acordarea la timp și în valoare integrală a salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav 
 reducerea termenelor de obținere a aprobărilor pentru dispozitive medicale și pentru extinderea serviciilor de terapie 

recuperatorie, decontabile prin CNAS 
 lipsa sau realizarea parțială a accesibilității 
 lipsa transportului copiilor și tinerilor cu dizabilități la ședințe de kinetoterapie, logopedie, recuperare sau programe de 

socializare 
 costurile foarte ridicate ale terapiilor, serviciilor de recuperare și tratamentelor medicamentoase 
 accesul redus la învățământul de masă 
 lipsa centrelor de zi pentru tinerii cu dizabilități  
 lipsa formelor alternative de pregătire pentru muncă și viață independentă, de tip ateliere protejate, centre de terapie 

ocupațională și altele 
 lipsa centrelor respiro   

2.3. Elaborare puncte de vedere, documente de poziție, realizarea de petiții, audiențe și alte demersuri pentru probleme 
semnalate de membrii ASCHFR, în mod deosebit către poziție, realizarea de petiții, audiențe și alte demersuri pentru 
probleme semnalate de membrii ASCHFR, în mod deosebit către MS, CNAS, MMFPSPV, MENCȘ, ANPDCA, ANPD, CNCD etc. 

2.4. Participare la intalnirile de lucru organizate lunar de ANPD sau de alte organisme guvernamentale și neguvernamentale pe 
tema dizabilității  

DIRECTIA STRATEGICA 2 - Sprijin pentru integrare și incluziune socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice și/sau 
asociate 
 

Activitate/subactivități 

A.3. Informare și promovare 
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ASCHFR a inițiat procesul de informare a membrilor și a comunității încă de la momentul fondării sale, în 1990. Din discuțiile cu 

membrii ASCHFR, au reieșit că lipsesc informațiile corecte despre drepturile persoanelor cu dizabilități și ale familiei, 
lipsesc informațiile centralizate despre serviciile și centrele de recuperare pentru copiii și tinerii cu dizabilități, 
precum și despre serviciile de sprijin pentru familii. 
3.1.Elaborare și diseminare Buletine Informative nr. 53 (mai 2016) și 54 (decembrie 2016) 

3.2. Actualizare lunară site www.aschfr.ro; crearea și alimentarea regulată a unui buton privind informarea cu privire la 
drepturile prevăzute de legislație și la modul de obținere a acestora, întrebări și răspunsuri 

3.3. Dezvoltarea comunicării online; utilizare poșta electronică (grupuri de mail), skype, alte tehnologii 

3.4. Elaborare și diseminare Raport anual ASCHFR, 2015 

3.5. Organizarea zilei ASCHFR ; în anul 2016, ASCHF împlinește  26 de ani  

3.6. Organizarea a cel puțin două mese rotunde sau alte tipuri de întâlniri tematice  

A.4. Proiecte și activități cu caracter social 
Cuprindem proiecte tradiționale la nivel național și local, preocuparea pentru identificarea și aplicarea de noi proiecte, în nume 
propriu sau în parteneriat, care corespund misiunii ASCHFR, precum și alte activități cu caracter social. 

4.1.  Asigurarea activității Atelierului pentru reparații și distribuție gratuite dispozitive și alte mijloace ajutătoare, denumit 
Atelierul service  

4.2.  Tabăra de vară, activitate tradițională organizată din anul 1990, la nivel național, 2 serii (mare și munte) și tabere organizate 
de filiale 

4.3.  Serbarea de Crăciun, realizată la nivel național și la nivelul filialelor 

4.4. Ziua mamei, realizată la nivelul fiecărei filiale 

4.5. Identificarea de linii de finanțare proiecte și elaborarea de proiecte care corespund misiunii ASCHFR 

4.6. Participări ca partener în proiecte cu membrii asociați (filiale) sau/și cu alte organisme neguvernamentale și/sau 
guvernamentale, după caz 

A.5. Raportări lunare privind aplicarea Legii nr. 34/1998 pentru Filiala Argeș și Filiala Vâlcea și menținerea relației cu 
MMFPSPV 

A.6. Sprijin direct pentru membrii filialelor (copii/tineri cu dizabilități, părinți)  

6.1. Procurarea de  materiale de incontinență urinară ; distribuirea cel puțin o dată pe an  

6.2. Distribuirea de  îmbrăcăminte, alimente, alte produse obținute din donații, după caz 

6.3. Susținerea participării copiilor și tinerilor cu dizabilități din filiale la acțiuni organizate de rețele sau de alte organisme 
guvernamentale sau neguvernamentale cu ocazia diferitelor zile internaționale  

A.7. Campanii de strângere de fonduri 

7.1. Campania 2% se desfășoară din luna ianuarie până la data de 25 mai și presupune colectarea și depunerea fișelor fiscale ale 
persoanelor care își dau acordul pentru direcţionarea a 2% din impozitul pe venit  

7.2. Campania prin căsuțe se desfășoară lunar în baza parteneriatului cu Mega Image 

7.3. Campania Tabăra 2016 se desfășoară cu precădere în lunile aprilie, mai, iunie 

7.4. Campania Crăciun 2016 se intensifică în lunile noiembrie, decembrie 

http://www.aschfr.ro/
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7.5. Campanie online 

DIRECTIA STRATEGICA 3 - Consolidarea statutului de “purtător de cuvânt” al familiei care are în îngrijire copil sau tânăr cu 
dizabilități fizice și/sau asociate 

Activitate/subactivități 

A.8. Activități statutare 

8.1. Organizare și desfășurare Adunarea Generală ASCHFR  

8.2. Organizare și desfășurare întâlniri de lucru ale Consiliului Director ASCHFR (CD-ASCHFR), cel puțin trimestrial 

8.3. Participarea membrilor CD - ASCHFR la AGA filiale și la alte activități desfășurate în teritoriu 

A.9. Dezvoltare organizațională 

9.1. Dezvoltarea competențelor membrilor voluntari și personalului angajat – curs strângere de fonduri 20 persoane x 3 zile 

9.2. Informări lunare pentru dezvoltarea cunoștințelor privind Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un 
angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere și alte documente programatice de nivel internațional și/sau european  

9.3. Organizarea și desfășurarea de grupuri de lucru tematice, în funcție de problematică și priorități 

9.4. Campanie de atragere de membri în filiale 

A.10. Dezvoltarea capacității ASCHFR de monitorizare a respectării drepturilor copiilor și tinerilor cu dizabilități, în mod 
deosebit a dreptului la opinie / educație / servicii sociale / acces și participare  

10.1. Stabilirea obiectivelor de monitorizare și realizarea instrumentelor de lucru necesare (procedura de monitorizare, fișa de 
monitorizare) 

10.2. Aplicarea instrumentelor de monitorizare cel puțin semestrial  

10.3. Realizarea raportului de monitorizare și diseminare 

A.11. Parteneriate și colaborări 
ASCHFR este membru fondator al unor organizații umbrelă :  

- Federația Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România – ONPHR (din anul 1994) 
- Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil - FONPC (din anul 1997) 
- Asociația RENINCO - Reteaua Națională de Informare și Cooperare pentru integrarea în comunitate a copiilor și tinerilor cu 

cerințe educative speciale - RENINCO România (din  anul  1998) 

11.1. Cotizații și participări la AGA - ONPHR, AGA – FONPC, AGA – RENINCO  

11.2. Participări la conferințe, seminarii, întâlniri de lucru organizate de membrii rețelelor sau alte organisme guvernamentale sau 
neguvernamentale pe teme din domeniul dizabilității 

11.3. Identificarea de noi parteneri și/sau colaborări pentru îmbunătățirea și dezvoltarea activităților existente 

11.4. Incheiere de convenții/acorduri de parteneriat/colaborare cu organisme guvernamentale și/sau neguvernamentale  

Activități administrative 

 
Planul de activitate ASCHF-R pentru anul 2016 a fost aprobat de Adunarea Generală ASCHFR, București, 16 aprilie 2016 


