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S-au împlinit 20 ani de când ideea ASCHFR-Filiala Prahova a prins viaţă. Dacă este să 
asemuim durata aceasta cu o viaţă de om, am putea spune că, după ce nou-născutul a 
învăţat să meargă, a deprins arta comunicării şi a învăţat lecţiile la şcoala vieţii, ASCHFR-
Filiala Prahova a ajuns un tânăr care priveşte lumea matur şi plin de energie şi de speranţă. 

Aripile sunt întinse şi acţiunile demarate dau rod, fructificând dăruirea şi perseverenţa 
anilor. 

Deja putem vorbi de o experienţă care ne ajută să discernem esenţialul, dar ne şi 
previne că sarcina pe care ne-am asumat-o nu este una simplă. Problemele pe care le-am 
constatat şi pe care le-am abordat în cadrul programelor noastre, fac parte din cadrul mai 
larg al problemelor lumii, iar rezultatele obţinute, oricât de pozitive şi dătătoare de speranţă, 
nu sunt încă decât succese parţiale, care se cer consolidate. 

Lecţia principală a acestor ani este, pe de o parte, că totul este mult mai complex 
decât pare, dar, pe de altă parte, că nu suntem singuri. Suntem înconjuraţi de oameni care 
privesc, ca şi noi, viitorul cu încredere şi care, pe măsură ce-i întâlnim, devin aliaţi de 
nădejde. Lucrând împreună, totul capătă substanţă şi, chiar dacă unul mai şchioapătă, mai 
oboseşte sau mai rătăceşte drumul, ceilalţi îl susţin şi păşim înainte.  
Mereu înainte! 

Am sprijinit persoane care au nevoie de ajutor şi am descoperit că mulţi au nevoie de 
sfaturi. 

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 12.12.2010, fiind furnizor de servicii sociale inca din 
anul 2007. 

  
 
            Cea mai mare bogăţie din această lume sunt copiii, mai mare decât toţi banii din 
lume şi toată puterea de pe pământ. (Mario Puzo) 
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I. Centrul de Zi ALEXANDRU 

 
            Pe parcursul anului 2011 , activitatile s-au  desfasurat in cadrul „Centrului de zi 
ALEXANDRU” cu rezultate pe mai multe planuri, adresate direct beneficiarilor , sau activitati 
de lobby si advocacy, in interesul acestora.  Activitatile s-au desfasurat cu si pentru 
beneficiarii nostri. 
 

1.Biroul de asistenta si consiliere persoan e 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 2011 au fost  oferite servicii de consiliere psihologica 
si medicala unui numar de 70 persoane , deasemeni s-au oferit cosiliere 
legislativa(s-a acordat asistenta membrilor care au avut probleme cu intelegerea si 

interpretarea Legii 448; si asistenta in intocmirea dosarului de handicap),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 vineri de la 9-12 de catre prof.Dickemann Georgeta cu 

statut de voluntar) si medicala(din acest an asociatia pune la dispozitia membrilor o 

data pe luna , consiliere medicala, la care participa in medie 3-4 beneficiari pe 

luna.Consilierea este efectuata de d-na doctor Anca Stanescu cu statut de voluntar). 
,despre produsele ortopedice si modul de procurare a lor, tuturor membrilor care le-au 
solicitat. furnizor de servicii sociale.   

  2.Proiectul „Sansa la viata independenta” 
 

Proiectul a  fost finantat de ANPH in parteneriat cu DGASPC Prahova si a 
demarat in anul 2009. 
Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic România–Filiala Prahova a dorit  prin 
acest proiect să asigure crearea autonomiei şi independenţei necesare inserţiei sociale, 
pregătirea prealabilă a tânărului la viaţa de adult. 
          Proiectul constă în oferirea unei şanse spre normalizare şi integrare a 15 tineri 
cu handicap fizic si asociat, prin creearea unui atelier protejat  de croitorie şi artizanat, 
unde aceştia să deprindă tainele meseriei care reprezintă o forma utilă de terapie 
ocupaţională dar şi un prim pas spre integrarea în societate. 

In cadrul Atelierului Protejat „Sansa la viata independenta” 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.  

In luna septembrie asociatia noastra a participat cu un stand cu produse 
executate in cadrul atelierului la festivalul Sinaia Forever.     

3.Proiectul Facilitati de protezare 
 

In cadrul acestui proiect s-au distribuit membrilor asociatiei diferite materiale de 
protezare, cum ar fi: fotolii rulante, cadre de mers, carje, etc.  
Parteneri: ASCHFR, ONPH. 
            S-a asigurat la cerere şi repararea mijloacelor de protezare prin Atelierul 
service aflat la Pitesti. 
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     4.Proiectul “Desenam Pentru suflet” 
 

Anul 2011 a insemnat pentru ASCHFR-Filiala Prahova castigarea proiectului 
“Desenam pentru suflet”,proiect finantat de Fundatia pentru Comunitate , prin 
“Programul MOL Pentru Sanatatea Copiilor” Proiectul a demarat incepand cu ianuarie 
2012 . 

Proiectul consta in oferirea  unei sanse de integrare in societate si scoatere din 
izolare, de  dezvoltare a abilitatilor de comunicare, relationare, de exprimare libera a 
emotiilor, dorintelor si nevoilor a 10 copii cu handicap, beneficiari ai ASCHF-R Filiala 
Prahova, folosind  ca metoda terapia prin arta.Proiectul ofera un program in cadrul 
carui modalitatile artistice vor deschide usa autocunoasterii.Asta inseamna ca pictand, 
modeland, jucand roluri si o serie larga de jocuri vom provoca mecanismele si tiparele 
de care este posibil ca, copilul sa nu fie constient.Creativitatea si imaginatia vor lasa sa 
le  fie  patrunse de importanta asumarii propiilor  comportamente si sa devina  
persoane cu contact excelent cu sine insuti.Echilibrul seamana cu imbinarea sanatoasa 
a spontaneitatii cu responsabilitatea. 

5.Proiectul Clubul Tinerilor 
 

     S-a desfasurat pe 9 Decembrie , cu ocazia Zilei Internationale a Persoanei cu 
Handicap, impreuna cu tineri de la Colegiul Mihai Viteazul si in parteneriat cu Fundatia 
Motivation si a avut ca tema „ Integrarea tinerilor cu dizabilitati pe piata muncii”. Au 
participat 27 de tineri. 

 

7.Proiectul 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 în vederea unei bune 

integrari; 
- normalizarea vietii si crearea autonomiei si independentei necesare insertiei sociale 

si pregatirea copilului pentru viata de adult. 
Activitaţi: 
În cadrul centrului, copiii beneficiază de programe de terapie recuperatorie diverse. 

Desfăsurarea de activitaţi specifice este posibila datorita proiectului finanţat de 
Fundatia Timken de dotare a unei săli de kinetoterapie cu aparatură performantă, a 
sediului cu mobilier nou şi 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 Florin Andrei( au beneficiat de recuperare 50 de copii) si in 
fiecare joi Logopedie cu profesor Georgeta Dikemann(au beneficiat 40 de copii).  

8.Proiectul 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.   
Activităţi şi întâlniri organizate: 
- “Sa intampinam Iepurasul”- un grup de membri, beneficiari ai programului de 
recuperare au desenat iepurasi si au incondeiat oua, cu ocazia Sfintelor sarbatori de 
Paste. 
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- Sărbătorirea zilei de 1 Iunie a avut loc  în in curtea gradinitei Esperia, unde s-a 
desfasurat un concurs de desene pe asfalt cu tema”Zburam de 20 de ani” au 
participat peste 100 de copiii / tineri şi familiile acestora, care au primit daruri . 
- Excursii :  
La Hipodromul din Ploiesti unde au participat 50 de beneficiari. Cei mai curajosi au 
facut si echitatie pe ponei. 
La Busteni unde au participat 100 de beneficiari. S-a vizitat Manastirea Caraiman. 
La Gradina zoologica de la Bucov unde au participat 60 de beneficiari. 
- Tabere: 
Tabara la Cheia organizata de ASCHF-Romania . Au participat 4 familii. 
Tabara la Mamaia organizata de ASCHF-Romania. Au participat 5 familii. 
Tabere la Campina si Targoviste organizata de Asociaţia C4C – Communication for 
Community unde au participat 8 familii. 
In luna iulie un numar de 4 familii au petrecut 2 saptamani la Sanatoriul De recuperare 
din Busteni in regim de tabara. 
 - “Vine vine Mos Craciun”Copii asociatiei l-au intampinat pe Mos Craciun printr-un 
minunat spectacol desfasurat in sala Europa a Consiliului Judetean Prahova. Alaturi de 
copii au fost si Corul Cornistilor din Romania. 
 

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

1.In data de 19.07.2011 s-a organizat in foaierul teatrului Toma Caragiu 
sarbatorirea a 20 de ani de la infiintarea asociatiei. 

2. S-a reeditat buletinul informativ pe 2011 in versiune omagiala,s-au editat 
pliante si afisul cu ocazia implinirii a 20 de ani de existenta.  

3. ASCHFR-Filiala Prahova a participat si castigat primul loc la Gala 
Voluntariatului 2011 Prahova prin Doamna profesor Georgeta Dikemann. 

4. ASCHFR-Filiala Prahova a participat la Gala Alpha TV , unde i-a fost decernata 
Diploma de Merit pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2011  

5. Actualizarea site-ului asociatiei  : www.aschfrph.ro 
 

   PARTENERIAT ASCHFR-Filiala Prahova  are incheiate 8 parteneriate cu:  
1.Fundatia Oamenilor de Stiinta Prahova referitor la implementarea proiectului 

“Centru de resurse pentru organizatii neguvernamentale nonprofit din judetul Prahova”. 
2.Fundatia Motivation in vederea desfasurarii de actiuni comune pentru 

cresterea abilitatilor de viata independenta pentru persoanele cu dizabilitati. 
3.Directia Generala de Asistenta sociala si protectie a copilului Prahova 

Ca partener in proiectul “Sansa la viata independenta” 
 4.Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova implemetarea de actiuni comune 
care vizeaza educatia membrilor nostri. 
          5.Asociatia Handicapatilor Prahova Romania 
 6. FaxMedia Consulting 
 7. Asociaţia C4C – Communication for Community referitor la organizarea 
taberelor pentru persoanele cu dizabilitati. 

       8. BCR Asigurari Vienna Insurance Group referitor  contract de voluntariat.  
 

 ADVOCACY si LOBBY Exercitându-ne şi rol de factor de presiune în vederea 
respectării legislaţiei, amendării acesteia, pe parcursul anului 2011 au fost depuse şi 
susţinute amendamente la proiectul actualei Legi 448/2006 si Legii Asistentei sociale la  
Senat, Camera Deputaţilor şi parlamentarilor de Prahova. 

S-a participat la întâlnirile organizate de A.J.O.F.M-Prahova cu privire la 
încadrarea în muncă a persoanei cu handicap. 

S-a sustinut prin scrisori nemultumirile membrilor legate de neplata drepturilor 
salariale ale asistentilor personali. S-au facut scrisori catre Primaria comunei 
Iordacheanu, CjPrahova, DGAPS Prahova si Prefecturii Prahova. Se asteapta 
raspunsurile la sesizarile facute. 
Deasemeni, s-a participat la emisiuni la TV local in care s-a dezbatut problema platii 
salariilor asistentilor personali  la televiziunea locala. 
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S-au făcut propuneri cu ocazia dezbaterii publice a bugetului local Prahova 
pentru anul 2011. 

S-au facut propuneri de amendamente la legile  Asistentei Sociale, Sanatatii, 
Legea privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de 
asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege” 
 

III. DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA 
 
In anul 2011 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. 

 
In perioada februarie – aprilie 2011 la sediul  ASCHFR-Filiala Prahova s-a desfasurat 
cursul de calificare profesionala in meseria de Operator introducere, validare si 
prelucrare date. La curs au participat 19 tineri cu handicap din 3 organizatii: ASCHFR-
Filiala Prahova, Fundatia Motivation si Asociatia Handicapatilor Prahova, in cadrul 
proiectului “Impreuna pentru o societate  mai buna”, cofinantat din Fondul Social 
European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013. Cursul s-a desfasurat in parteneriat cu SC Faxmedia Consulting din Ploieşti  
  
Participarea la Workshop-ul cu tema “Sanatatea copilului”, organizat de Fundatia 
Estuar  „  in cadrul proiectului MOM UP - Retea de Centre Pilot de Consiliere a Mamelor 
aflate in situatii dificile de viata”-10 mamici din cadrul asociatiei noastre-in luna 
februarie 
 
Sesiune de formare/prezentare privind atelierul vocational pentru specialistii in 
economia sociala-participant Dumitrascu Oana - luna aprilie, Evenimentul organizat de 
Asociatia RENINCO Romania   
 
Participare la seminarul “UTILIZAREA  TEHNOLOGIEI  INFORMAŢIEI ŞI 
COMUNICAŢIILOR  ÎN AFACERI”-proiect finantat de Fondul Social European prin 
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013-  Participanti 
Dumitrascu Oana , Nicolae Delia, Florea Liviu Codrin 
 
Conferinta de lansare a Raportului de studiu: Activitatea în ateliere protejate – 
Diversitate, angajare si flexibilitate organizatională, al cărui scop este de a 
clarifica si diferentia conceptul de „atelier protejat”, de conceptul de „unitate 
protejată” şi de a propune un nou concept, mult mai adecvat, acela de „atelier 
vocaţional”-organizator Asociatia RENINCO România -MARTIE, participant 
Dumitrascu Oana. 
 
 Participare la evenimentul de lansare în regiunea Sud a programului de formare 
profesională în lobby şi advocacy din cadrul proiectului „Partener Activ şi Implicat”-
iunie participare Dumitrascu Oana 
 
Cursuri de initiere pentru antreprenori in economie sociala- locatie Brasov -luna iulie au 
participat : Chirita Constantin, Gheorghe Monica, Enache Alexandra si in  luna august : 
Nicolae Delia, Malaescu Razvan 
 
Dezbaterea ,, Angajarea persoanelor cu dizabilitati’’.Bune practice la nivel local-
organizat de Active Watch, in Targoviste –septembrie-participant Oana Dumitrascu 
 
Curs Management al Voluntarilor perioada octombrie in cadrul proiectului ”FII 
VOLUNTAR ALATURI DE NOI”, proiect finantat de DIRECTIA JUDETEANA PENTRU 
SPORT SI TINERET PRAHOVA in parteneriat cu PRO VOBIS - Centrul National de 
Resurse pentru Voluntariat, Centrul de Resurse APOLLO si Asociatia Biroul de Consiliere 
pentru Cetateni Ploiesti.- Participant Dumitrascu Oana 
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Curs perfectionare ,,Competente Antreprenoriale’’-octombrie 2011 
Participanti Dumitrascu Oana, Nicolae Delia, Andrei Florin Dan, Ionita Dickemann 
Georgeta. 
 
Participare la cursuri de perfectionare in competente sociale si civice respectiv 
competente informatice organizator ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE si FUNDATIA 
AGENTIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA „IMPREUNA”-perioada  octombrie-decembrie 
       Participanti :Malaescu Razvan si Gheorghe Monica 
 
 

IV. ACTIVITATEA BOARD-ULUI ASCHF-R Filiala Prahova 
Consiliul Director care a condus ASCHFR-filiala Prahova in anul 2011 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 a fost in anul 2011: Oana 
Dumitrascu( Director executiv), Florin Andrei ( prof, Kinetoterapeut), Veronica Rusu  
( Contabil), Delia Nicolae ( Secretar), profesor Georgeta Dikemann, Doctor Anca 
Stanescu, Instructor Victoria Popa.  
 

Conform Registrului de Procese Verbale, Consiliul Director al ASCHF-R s-a reunit 
in cursul anului 2011 in 8 sedinte si a luat un numar de 30 de hotarari. Echipa 
Executiva a actionat pentru aducerea la indeplinire a acestor hotarari si a intocmit 
raporte 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 2011, in cadrul careia s-au luat 9 
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 8575 lei 
Campanii de strangere de fonduri in valoare de 22974 lei 
Campania 2% in valoare de 37140 lei. 
Proiect castigat in valoare de 19232 lei 
Totalul sumelor colectate in anul 2011 din sponsorizari, cotizatii si donatii in bani 

a fost de 113011 lei 
  
 

 
 
 

Georgeta Lorent 
Presedinte 
ASCHFR-Filiala Prahova 

 


