
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  
A.S.C.H.F-R  FILIALA  ARGEŞ  

01 ianuarie – 31 decembrie 2011 
 

Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România Filiala Argeş înfiinţată în 
anul 1991, cu personalitate juridică, are în componenţa sa în jur de 250 de membrii, copii şi tineri 
cu handicap fizic care sunt în îngrijirea părinţilor. Asociaţia are ca scop, ca în zona geografică de 
activitate şi pe baza Statutului şi a programului de activitate al A.S.C.H.F-R, să acţioneze în direcţia 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale persoanelor (copii şi tineri) cu handicap fizic, precum familiile 
acestora.  

Situaţia statistică a membrilor organizatiei evidenţiază faptul ca 60% dintre aceştia sunt 
copii, 40% fiind adulţi.  

Filiala noastră asigură programe diverse pentru aceşti copii/ tineri şi familiile acestora 
precum:  

� serviciul social acreditat ”Centrul de Socializare NOVA”; 
� distribuire de fotolii rulante, cadre de mers, cârje şi adaptări la domiciliu, cu caracter 

gratuit şi activităţi generatoare de venituri, în cadrul unităţii protejate „ÎMPREUNĂ”; 
� dezvoltarea vieţii asociative;  
� facilitarea obţinerii de drepturi conferite de legislaţia în vigoare pentru persoanele cu 

handicap şi asistenţii personali ai acestora, după caz, depuneri amendamente 
legislative, consiliere şi informare membri (părinţi despre drepturile legislative); 

� organizare de evenimente specifice: sărbătorirea zile de 1 Iunie şi a Crăciunului,  
Filiala Argeş are un Consiliu Director format din 5 membrii voluntari. 
Activitatea asociaţiei s-a desfăşurat după un plan aprobat în AGA 2011: 

1.Centrul de Socializare Nova – serviciu social acreditat din 2006 – reacreditat în 
2012. 

Deschis la iniţiativa părinţilor care au în îngrijire copii cu handicap fizic, Centrul de 
Socializare Nova este proiectul cel mai important al Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic 
– România, Filiala Argeş.  

În anul 2011 activitatea în Centrul de socializare s-a desfăşurat având ca parteneri  
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Agenţia 
Naţională de Prestaţii Sociale şi Primăria Piteşti . 

Centrul de socializare Nova are drept scop valorificarea întregului potenţial prin integrarea 
într-o formă de educaţie şi socializare a copiilor cu handicap fizic şi handicap asociat din Municipiul 
Piteşti.  

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2011, în Centrul de socializare Nova au 
participat un număr efectiv de 12 copii/ tineri cu handicap fizic, beneficiind de educaţie, 
învăţământ special, kinetoterapie, socializare. 

 De-a lungul anului 2011 s-au obţinut numeroase rezultate din care precizăm : 
• îmbogăţirea cunoştinţelor generale;îmbunătăţirea motricităţii. 
• evoluţie în ceea ce priveşte scrierea de propoziţii, cuvinte; 
• dezvoltarea abilităţilor manuale prin realizarea de lucrări artistice şi de artizanat; 
• îmbunatăţirea comunicarii verbale şi non-verbale; 

Lunar, tinerii din Centrul de Socializare Nova, au desfăşurat activităţi specifice perioadei din 
an.  

Astfel, în perioada ianuarie 2011 – martie 2011 grupa centrului s-a pregătit de 
primăvară, organizarea zilei de1 şi 8 martie cu felicitări şi tablouri decorative.        

 
Aprilie – iunie 2011 – s-au desfăşurat activităţi specifice perioadei de Paşti, s-au organizat 

excursii în aer liber, parcurile din Piteşti. 
  
 La jumătatea lunii iunie, educatoarea împreună cu copiii au pregătit festivitatea de sfârşit de 

an şcolar.  



 
În perioada iulie 2011 – august 2011 activitatea în centrul de zi a fost una de relaxare şi 

destindere, cu petrecerea timpului liber în parcuri şi ieşiri în oraş, practicarea de jocuri, întâlniri cu 
alţi tineri membrii ai asociaţiei care, fiind în vacanţă, au putut veni mai des la sediul asociaţiei.   
 

Perioada septembrie – decembrie 2011 a început un nou an şcolar şi totodată au început 
şi pregătirile pentru Serbarea Pomului de Crăciun.  

S-au pregătit felicitări specifice perioadei de iarnă, s-au învăţat colinde noi şi au avut loc 
discuţii despre tradiţiile sărbătorilor de iarnă. 
2. Activităţi cu copiii, tinerii şi familia 

Parteneri: A.S.C.H.F-R ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ, Primăria Piteşti, sponsori locali  . 

Scopul:  Socializarea membrilor, schimbarea mentalităţilor, creşterea încrederii copiilor şi 
părinţilor  în viaţa de asociaţie.  

Obiective:  Întâlniri, excursii, tabere, sărbătorirea zilei de 1 Iunie, şi a Sărbătorilor de 
Crăciun.   

 1 IUNIE 2011 

Cu ocazia  Zilei Internaţionale a Copilului, în Parcul Ştrand din Piteşti copiii/tinerii 
asociaţiei, precum şi mămicile acestora au sărbătorit acest eveniment. Au participat la eveniment 
peste 120 de copii. Împreună au cântat şi s-au bucurat de eveniment.  
 
 

TABĂRĂ LA MUNTE ŞI LA MARE ORGANIZATĂ DE ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ 
 
În perioada 03 – 10 iulie 2011, s-a organizat tabără la munte – Cheia – Prahova,  de către 

organizaţia naţională. Din partea filialei Argeş au participat 5 copii: Drăguşinoiu Ştefan Emanuel, 
Nicolae Casiana Mihaela, Dimian Andreea, Lungu Andreea Bianca şi Cătănoiu Alina. 

 
 

 
În luna august 24 – 31 august s-a organizat tabără la mare – staţiunea Mamaia, de către 

organizaţia naţională. Din partea filialei Argeş au participat 4 copii: Oprea Eugen, Ion George 
Alexandru, Chiriac Mihai şi Dobre Ramona. 

                                                       

EXCURSIE LA OLĂNEŞTI 19 – 21 AUGUST 2011 

 
       Copiii care frecventeaza centrul de socializare Nova cat si parintii lor, au beneficiat de o 
excursie de 3 zile la Olăneşti. Aceasta a fost posibila, organizatia beneficiind de subventie din 
partea Consiliului Local Pitesti in suma de 1500 lei si subventie din partea Ministerului Muncii de 
1921lei. Diferenta de bani a fost suportata de organizatie. 

Copiii au vizitat manastirile din imprejurimi, au mers la bazin cu apa termala, s-au odihnit si 
s-au distrat, au legat prietenii. Parintii copiilor s-au simtit ca intr-o mare familie si s-au bucurat 
nespus de timpul petrecut in cele trei zile la Olăneşti. 
 

 
          SERBAREA DE CRĂCIUN 2011 

Pe 17 decembrie 2011, în sala Teatrului de Păpuşi “Aşchiuţă” din Piteşti a avut loc 
Serbarea Pomului de Crăciun 2011. Tinerii din Centrul de socializare Nova au oferit un spectacol de 
colinde  emoţionând astfel întreaga asistenţă. Apariţia  Moşului, a fost surprinzătoare ca de fiecare 
dată, expresia de bucurie a copiilor, tinerilor prezenţi, fiind impresionantă. Moşul a împărţit peste 
180 de cadouri, a glumit, a  cântat cu asistenţa. Domnul Adrian Popescu preşedintele executiv al 
organizaţiei A.S.C.H.F-R filiala Argeş a făcut cunoscută lista agenţilor economici, a persoanelor 
fizice şi a autorităţilor, care au contribuit cu bani şi produse, după caz. 

  
 

 



 
           3. ATELIER REPARAŢII ŞI DISTRIBUŢII MATERIALE AJUTĂTOARE  
 
 
Beneficiari: - persoane fizice cu handicap fizic, bătrâni, 
                      -asistaţi în centre rezidenţiale ale DGASPC, UAMS  - Călineşti, UAMS - Şuici, -D.A.S. – 
Piteşti,   - Primăria Creţeni – Jud. Vâlcea. 
 

  
La cele de mai sus adăugăm: căzi baie, cabine duş, chiuvete şi vase wc, cearşafuri 
şi feţe de perne, donate instituţiilor DGASPC, UAMS ŞUICI, DEDULEŞTI şi 
CĂLINEŞTI, SPITALUL SF. MARIA VEDEA. 
 
EVALUAREA   ESTE   DE   UZ   INTERN. 
REPARAŢIILE   ŞI   DISTRIBUIREA   PRODUSELOR   AU   FOST   GRATUITE ŞI AU FOST 
EXECUTATE DE DOI TINERI  CU HANDICAP. 
DISPOZITIVELE MEDICALE AU PROVENIENŢĂ: GERMANIA, BELGIA, FRANŢA.  
  
 
 
 

         REPARATII 
GRATUITE 
 

         DISTRIBUŢII  GRATUITE 
 

 
          PRODUSE 

Buc./per
. 
 

Valoare 
lei. 

Total 
lei 

Buc. 
 

Valoare 
Second-
hand 

Total 
lei 

Total 
general  
 
- valoare -  

Fotolii rulante 
manuale 

62 100 6200 88 800 70.400 76.600 lei 

Fotolii rulante 
electrice 

- - - 2 3.000 6.000 6.000 lei 

Scutere electrice - - - 3 1.500 4.500 4.500 lei 
Tricicletă  specială  1 60 60 2 8.000 16.000 16.060  lei 
Scaune toaletă 
mobile 

4 80 240 9 150 1.350 1.590 lei 

Cadre de mers fixe 
şi mobile 

7 60 420 29 80 2.320 2.740 lei 

Cârje diverse 
modele  

- perechi 

- - - 20 80 1.600 1.600 lei 

Bastoane sprijin - - - 6 30 180 180 lei 
Bicicletă 
ergonomică 
gimnastică 

2 60 120 - - - 120 lei 

Verticalizator - - - 2 150 300 300 lei 
Paturi spital electric  1 100 100 7 3.000 21.000 21.100 lei 
Pat spital hidraulic 3 80 240 3 2.000 6.000 6.240 lei 
Pat spital mecanic  2 60 120 1 1.500 1.500 1.620 lei 
Elevator baie - - - 2 1.500 3.000 3.000 lei 
TOTAL 
GENERAL  

82 buc.  7.500 lei 174buc.  134.150 lei 141.650 lei 



           4. UNITATEA PROTEJATĂ „ÎMPREUNĂ” 
               Urmare a completării art.78 al Legii 448/2006 – republicată, cu alineatul 41 prin care 
unităţilor protejate ale ONG-urilor persoanelor cu handicap li se permite desfăşurarea activităţilor 
de vânzări/intermedieri de produse şi servicii, altele decât cele executate de persoanele cu 
handicap, am solicitat ANPH autorizarea unităţii protejate „ ÎMPREUNĂ”. 
               Avem trei tineri cu handicap care se ocupă în cadrul unităţii protejate de 
vânzări/intermedieri produse birotică/papetărie şi protecţia muncii.  
 

5. RELAŢII PUBLICE, DE COLABORARE,  LOBBY ŞI ADVOCACY 
    Pe parcursul întregului an organizaţia a corespondat cu primăriile, instituţii autorităţile publice. 
    Am avut apariţii în presă şi TV – delegat – domnul preşedinte executiv Adrian Popescu. 

 
 
Scopul activităţii:  

 
-atragerea atenţiei asupra nerespectării drepturilor persoanelor cu handicap şi a asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap, rezolvarea problemelor privind salarizările asistenţilor 
personali, accesibilităţile în mediul fizic al oraşelor din judeţul Argeş, legitimaţiile tip de parcare, 
etc. 
    Am dat comunicate de presă cu ocazia unor evenimente importante, s-au acordat interviuri în 
saptămânalul „Argeşul”, „Top”, emisiuni TV . 
- schimburi de experinţă şi crearea de noi parteneriate în vederea dezvoltării organizaţionale. 
- formare. 
 

         6. Activităţi statutare 

    
   Modul de lucru a respectat procedurile şi s-au luat hotărâri în interesul organizaţiei. 

        Obiective: Strângere de fonduri, A.G.A, întâlniri, schimburi de experienţă, redactarea 

scrisorilor de sponsorizare şi a mapelor de prezentare, redactare de adrese către instituţiile statului 

în vederea colaborării, reprezentarea în faţa autorităţilor, participarea la seminarii, cursuri de 

formare, conferinţe de presă, mese rotunde. 

 Beneficiari: Membrii asociaţiei. 

 Participanţi: Consiliul Director. 

       Rezultate: Redactarea rapoartelor de activitate, a rapoartelor financiare, a bugetului pe 

2011, a graficului de activităţi cât şi a materialelor necesare A.G.A .  

  
 
 PREŞEDINTE EXECUTIV 

            ADRIAN POPESCU  
 
 



 


