
 

 
 
ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAŢI FIZIC 
                               ROMÂNIA FILIALA ARGEŞ 
 

ASCHF-R ARGEŞ 
Cont lei: RO04BTRL00301205H61045XX 
BANCA TRANSILVANIA AGENŢIA NORD Piteşti  
Cod fiscal: 8071082 
 
 

 Str.  Carol Davila, Găvana III,Bl. B1, Sc. A, Ap. 

1, Cod 110102, Piteşti,   Argeş 
Telefon/fax:-0348/807334 
e-mail:     aschfr@rdslink.ro 
blog:http://disabilitate.wordpress.com     
                   www.aschfr.ro 

 

         
          PROIECT PLAN DE ACTIVITĂŢI 2012 

 
1. CENTRUL DE SOCIALIZARE NOVA – cu activităţi specifice lunile ianuarie - iulie 

si  septembrie – decembrie . 
2. UNITATEA PROTEJATĂ – „ÎMPREUNĂ” – parteneriat cu DGASPC Argeş, 

ASCHF-R organizaţia naţională şi Consiliul Local Piteşti: 
           –reparaţii şi distribuţii dispozitive medicale – componenta caritabilă; 

             - activitate economică ( vânzări şi intermedieri) 
 
3. STRÂNGERE DE FONDURI 

- campanie 2%  februarie - 15 mai 2012; 
- campanie 1 IUNIE – mai 2012; 
- campanie pom de Crăciun noiembrie - decembrie 2012; 
- depunere proiect L34 – octombrie 2012 – solicitare subvenţie; 
- campanie strangere fonduri – atelier de reparaţii, după caz, punctual sau 

permanent.  
 

4. ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE STATUTARE 
-    martie AGA ; 
- intalniri CD . 
 

5. PROIECTE  
 

     -    depunere proiecte cu ocazia deschiderii unor noi linii de finanţare. 
                  
6. INFORMARE, COMUNICARE, TRANSPARENŢĂ 

- participarea la şedinţe periodice organizate de DGASPC – ARGEŞ; 
- participarea la evenimente specifice în comunitate şi la nivel central; 
- îmbunătăţirea şi reactualizarea periodică a blog-ului filialei: 

http://aschfrdisabilitate.wordpress.com, adăugare de informaţii pe site-ului 
naţionalei:www.aschfr.ro 

- realizarea de materiale de informare, pliante, fluturaşi, rapoarte. 
- realizare site ASCHF-R – fil. Argeş. 

 
7. TABERE ORGANIZATE DE ASCHFR ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ 

- iunie analize şi decizii pentru stabilirea membrilor filialei care vor participa la  
     taberele  organizate de ASCHF-R organizaţia naţională. 

 
8. CONTACTE INTERNAŢIONALE 

 
- donaţii Germania – dispozitive medicale şi materiale sanitare. 

 
 
 
 
 



 
 
9. ACTIVITATI  CU COPIII/ TINERII  SI  FAMILIA 

- intalniri pentru socializare gen: excursii, intalniri ale tinerilor cu handicap cu 
tineri liceeni, etc.; 

- intalniri periodice cu părinţii în vederea schimburilor de experienţă şi informare 
asupra problemelor legislative şi cotidiene. 

- minitabără – luna august. 
- Serbarea CRĂCIUNULUI şi a zilei de 1 IUNIE. 

   
 
10. RELAŢIA CU AUTORITĂŢILE ŞI MASS-MEDIA 

- reliefarea in presa argeşeană a activitatilor desfasurate de asociatie, 
transmiterea unor mesaje importante; 

- reprezentarea membrilor în faţa autorităţilor/ amendamente legislative. 
 

 
 
Aprobat de CD în cadrul sedintei din data de 28.03.2012 în vederea prezentării în AGA din 
31.03.2011. 

 
  PREŞEDINTE EXECUTIV                 
         Adrian Popescu 
 
      
 

 

 

 


