
                   Raport de activitate filiala Arges

Filiala Arges asigura programe diverse pentru copiii/tinerii cu dizabilitati si familiile acestora.

 Serviciul social acreditat si licentiat Nova. 
 Atelier de reparatii  mijloace ajutatoare de mers cu cele doua componente,  reparatii  si

distributie.
 Activitati cu caracter social devenite traditionale destinate copiilor/tinerilor cu dizabilitati

si familiilor acestora: 8 martie, 1 Iunie, Tabra de Vara, 3 Decembrie, Serbarea Pomului
de Craciun.

 Activitatea  de  lobby,  constand  in  demersul  pentru  solutionarea  unor  probleme  ale
membrilor sai.

Activitatea de lobby

 Au dat curs sesizarilor facute de membri filialei si au facut demersuri pentru solutionarea
lor.

 Au  facut  demersuri  pentru  identificarea  problemelor  cu  care  se  confrunta  membri
filialei,concentrarea acestora si apoi au incercat rezolvarea unor cazuri in care membri
filialei nu au reusit singuri.

 In cadrul AGA si cu ocazia a diferite intalniri cu membri filialei acestia au fost informati
despre drepturile legale ale lor si de noutatile legislative.

 Au tinut o permanenta legatura cu autoritatile din judet, responsabile pentru problemele
persoanelor cu dizabilitati.

Activitati de promovare a imaginii si a proiectelor sociale ale filialei

Conducerea  filialei  considera  ca  aceasta  activitate  este  foarte  importanta,  deoarece  fiind
cunoscuti de media, autoritati,  membri comunitatii judetului Arges, pot solutiona cu o mai
mare usurinta problemele membrilor si in egala masura sunt sprijiniti in sustinerea proiectelor
sociale destinate copiilor/tinerilor cu dizabilitati si familiilor acestora. Promovarea s-a facut
pe Facebook, site, media, blog si prin materiale informative (B.I., Raport Anual).

Activitati de asistenta sociala/Sprijin social

 Filiala s-a concentrat  pe sprijinirea familiilor  aflate in evidentele  filialei  ca fiind cazuri
sociale  si  i-au  ajutat  cu  diferite  produse  de  igiena,  masti  de  protectie  anti-COVID,
materiale de incontinenta urinara (pampers).

 Au  sprijinit  diferite  familii  membre  ale  filialei,pentru  diferite  tratamente  medicale,
interventii  chirurgicale,  asigurarea  familiilor  greu  incercate  cu  sedinte  de  consiliere
psihologica.

Proiecte sociale

Principalul  proiect  social  il  reprezinta  Centrul  de zi  pentru  persoane cu dizabilitati  Nova,
serviciu acreditat  si licentiat.  In cadrul serviciului social Nova s-au desfasurat activitati de
educatie speciala, kinetoterapie si activitati de socializare. Activitatea in cadrul centrului s-a
desfasurat  cu  respectarea  tuturor  restrictiilor  impuse  de  autoritati.  Au  fost  luate  masuri
suplimentare de igiena si precautie pentru a evita imbolnavirea copiilor cu virusul COVID 19.

Activitati cu copiii/tinerii si familiile acestora

In ciuda anului greu datorat pandemiei, filiala Arges a reusit sa organizeze proiectele sociale
devenite traditionale Au reusit organizarea ziliei de 8 martie pentru mamele copiilor/tinerilor
cu dizabilitati si prin tot ceea ce le-au oferit le-a incantat si au apreciat efortul filialei facut
pentru acestea.



1 Iunie - Ziua Internationala a Copilului

 S-a instalat pandemia si proiectul social mult asteptat de copii, nu a mai putut fi organizat
ca  si  in  anii  precedent.  Conducerea  filialei  a  hotarat  sa  pregateasca  pachete  cu  daruri
copiilor  cu dizabilitati,apoi  au fost  puse la  dispozitia  acestora  cu sprijinul  personalului
angajat din filiale.

Tabara de vara 

Datorita pandemiei CD al filialei Arges a hotarat sa nu mai organizeze tabara locala in anul
2020.Membri filialei Arges au participat in cele doua tabere organizate de ASCHF-R la mare
in statiunea Mamaia.

3 Decembrie - Ziua Internationala de Solidaritate cu Persoanele cu Dizabilitati.

Activitate  devenita  traditionala,nu  a  mai  putut  fi  organizata  ca  in  anii  precedenti  cu
minispecatcole,cu daruri pentru copiii cu dizabilitati. Copiii au primit mici atentii din partea
filialei, au tinut legatura pe skype, au socializat si s-au distrat.

Serbarea Pomului de Craciun

Cu ocazia  sarbatorii  Craciunului  CD  al  filialei  AG a  hotarat  sa  ofere  pachete  cu  daruri
copiilor.

Atelierul de reparatii mijloace ajutatoare de mers

Atelierul  a  functionat  pe  intreaga  perioada  a  anului,cu  respectarea  regulilor  impuse  de
autoritati. Au dat curs tuturor solicitarilor de reparatii,anul fiind incheiat cu o activitate buna
pe componenta de reparatii si distributie.

Miscarea este viata, viata este miscare

Activitate  cu  caracter  sportiv,a  devenit  traditionala  si  impreuna  cu  mai  multe  ONG-uri,
oraganizeaza diferite concursuri sportive pe parcursul unui an.

Parteneriate/colaborari

In conditii de pandemie au continuat sa tina legatura cu partenerii traditionali.

Parteneriat  cu Consiliul  Judetean Arges, DGASPC AG, M. Muncii  subventie Lg 34/1998,
parteneriat cu diferite ONG-uri din oras si judet, colaborare cu ONG din Germania care ii
sustin prin punerea la dispozitie a diferite mijloace ajutatoare pentru persoanele cu dizabilitati,
astfel asigurand continuitate activitatii atelierului de reparatii. Un bun parteneriat cu ASCHF-
R  si  filialele  sale,  Universitatea  din  Pitesti,  Facultatea  de  Asistenta  Sociala,  Federatia
Roamana-Sportul pentru Toti si Directia Generala pentru Sport si Tineret Arges, Gradinita
Sfanta Elena, asociatia, „Zambete colorate” Rotatara CT Club Pitesti.

Dezvoltare organizationala

 In anul 2020, principala atentie si preocupare a filialei Arges a fost cumpararea unui sediu
corespunzator nevoilor filialei. A fost o investitie mare in care inca se fac modernizari si in
curand va face inaugurarea acestuia.

 Au facut eforturi pentru a-si pastra numarul de membri.
 Au  fost  preocupati  de  a  reusi  sa-si  asigure  sustenabilitatea  filialei  pentru  a  sustine

activitatile din planul de activitate pe anul 2020.

Activitati statutare

A fost organizata AGA cu dificultate din cauza pandemiei. In cadrul AGA au fost dezbatute si
aprobate rapoartele pe anul 2019 cat si aprobarea planului de activitati si BVC pentru anul
2020. In cadrul AGA din filiala Arges, in anul 2020 au avut loc alegeri pentru noul consiliu
director si presedinte. Tot in conditii de pandemie, au avut loc mai multe intalniri de lucru ale
CD  care  au  avut  ca  obiectiv  principal  asigurarea  functionalitatii  filialei  si  rezolvarea
problemelor  membrilor  filialei  Arges,  care  le-au  solicitat  sprijinul.  Au participat  la  AGA



ASCHF-R sustinuta  online  si  la  sedintele  de  lucru  ale  CD.  Presedintele  filialei  Arges  a
participat la grupul de lucru pentru modificarea statutului ASCHF-R.


