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RAPORT DE ACTIVITATE 

privind activitățile desfășurate pe parcursul anului 2021 și supus aprobării  
Adunării Generale a ASCHF-R Filiala Argeș din 26.03.2022 

 

 

 

Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România Filiala Argeş înfiinţată în anul 

1991, cu personalitate juridică, are în componenţa sa, 160 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 şi ale familiilor acestora.  

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

precum:  

- serviciul social licenţiat ”Centrul de zi pentru personae adulte cu dizabilităţi NOVA”; 

- distribuire de fotolii rulante, cadre de mers, cârje şi adaptări la domiciliu, cu caracter gratuit;  

- 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 8 Martie, 1 Iunie, Ziua Internationala de 

Solidaritate cu Persoanele cu Dizabilitati, şi a Crăciunului. 

 

Filiala Argeş are un Consiliu Director format din 7 membrii voluntari, Ion Tolos, Vasile Nicolae, 

Nicolae Dinu, Marius Popescu, Floarea Bosneag, Cristiana Sgardea si Camelia Sebe. 

 

Planul de activităţi propus de ASCHF-R - Filiala Argeș pentru anul 2021 a avut la baza prevederile 

statutare şi analiza nevoilor copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi aflaţi în îngrijirea familiilor, precum şi a 

membrilor acestor familii.  

 

1. Direcția strategică 1: Consolidarea informațiilor despre nevoile specifice ale copiilor și 

tinerilor cu dizabilități fizice și/sau asociate și a familiilor lor, reprezentare și advocacy 

 
1.1. Activitati de lobby: 

Am preluat din problemele ridicate sau identificate de membri și am încercat să le reprezentăm   

interesele în fața autorităților locale. Pentru anumite situații, am colaborat și am solicitat sprijinul 

organizației naționale. Cu fiecare întâlnire și întrunire, fie la AGA, activitățile de grup, am informat și am 

consiliat părinții asupra drepturilor de care beneficiază, procedurilor de obținere, documentelor necesare 

și altele. Asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, le-am vorbit despre cuantumul salarial, 

despre drepturile privind concediul de odihnă, decontările privind materialele ajutătoare (proteze, orteze, 

cadre de mers, cărucioare, cîrje, etc.). Am ținut legătura cu primăriile din județul Argeș, am discutat cu 

reprezentanți ai serviciilor de  asistență socială despre drepturile persoanelor cu dizabilități, obținerea 

lor, termenele stabilite pentru reglarea situațiilor apărute . 

Desfășurarea de anchete sociale în județul Argeș, realizarea de studii de caz acolo unde o problemă este 

comună mai multor familii. În perioada mai-iunie am realizat alături de organizaţia naţională şi filialele 

sale un studiu privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.  
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2. Direcția strategică 2: Sprijin pentru integrare și incluziune socială a copiilor și tinerilor cu 

dizabilități fizice și/sau asociate 

 

2.1. Activitati de promovare a imaginii și proiectelor ASCHF-R filiala  Argeș: 
 

 

 În sectorul nostru, al ONG-urilor, promovarea imagii membrilor organizației necesită o mare 

importanță. Cu fiecare activitate desfășurată, profităm de toate canalele media prin care, ne putem 

promova activitatea. 

 Pe parcursul anului 2021,  am colaborat cu ziarul local ARGESUL, unde am transmis câteva 

comunicate de presă și informații care au relatat din activitățile desfășurate de organizația noastră și de 

către membrii noștri. Totodată am promovat activitățile organizatiei pe internet, Facebook, blog si site, 

emisiuni TV la posturile locale de televiziune. 

Avem o bună colaborare cu diverse instituții, DGASPC Arges, DAS Pitesti, Gradinita cu program 

pentru copii cu dizabilitati Sfanta Elena, de unde, anual ne vin voluntari, Rotaract Club Pitești, 

ASOCIATIA HANDICAPATILOR NEUROMOTOR ARGES, Coder Dojo Pitesti. Voluntarii sunt incluși în 

activitățile organizației, metodă prin care cunosc membrii noștri, activitățile desfășurate cu ei, planul 

activităților, participă împreună cu personalul angajat, părinți și alți voluntari la dezvoltarea și 

desfășurarea programelor ASCHF-R filialei Argeș. 

 

2.2. Activitati de asistenta sociala 

 Pe parcursul anului 2021, familiile din cadrul organizației s-au confruntat cu diverse situații foarte 

grele. pierderea unuia din părinți sau a copiilor și tinerilor, au avut de efectuat interventii chirurgicale 

deosebite. La aceste situații, organizația noastră s-a implicat, fiind alături de familie, cu sprijin financiar 

și fizic, acolo unde a fost nevoie și unde ne-am putut oferi sprijinul. 

 Tot în anul 2021, an în care a continuat pandemia de COVID-19, în România, cu sprijinul anumitor 

oameni, a unor agenți economici, spronsorilor, organizației naționale, am ajutat familiile cu alimente, 

măşti de protecţie, dezinfectanţi, haine, și alte diverse obiecte de care au avut nevoie. 

 

2.3. Proiecte sociale                                                                                                                        

 

2.3.1.Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi Nova – Serviciu social acreditat din 2006 

– reacreditat în 2012, licenţiat în 2015, avizat ANPD în noiembrie 2020 şi licenţiat provizoriu in aprilie 

2021.  

  Deschis la iniţiativa părinţilor care au în îngrijire copii cu handicap fizic, Centrul de zi pentru 

personae adulte cu dizabilităţi - Nova este proiectul cel mai important al Asociaţiei de Sprijin a Copiilor 

Handicapaţi Fizic – România, Filiala Argeş. Şi în acest an în Centrul de zi, activităţile s-au desfăşurat 

având ca parteneri  Primăria Piteşti, şi ASCHF-R organizația națională. 

Centrul de zi - Nova are drept scop valorificarea întregului potenţial prin integrarea                               

într-o formă de socializare a tinerilor cu handicap fizic şi handicap asociat din judeţul Argeş.  

În perioada  ianuarie – decembrie 2021, în Centrul de zi - Nova au participat un număr efectiv de 15 

persoane cu dizabilităţi, beneficiind de consiliere sociala, activitati de abilitare/reabilitare, 

deprinderi de viata, integrare sociala, activitati de dezvoltare a aptitudinilor cognitive, 

activitati de formare a autonomiei personale, terapie ocupationala in vederea exersarii 

motricitatii, consiliere psihologica şi kinetoterapie.  

 De-a lungul celor 12 luni, s-au obţinut numeroase rezultate din care precizăm : 

- menţinerea cunoştinţelor generale; 

- menţinerea motricităţii; 

- evoluţie în ceea ce priveşte dezvoltarea vorbirii; 

- dezvoltarea abilităţilor manuale prin realizarea de lucrări artistice şi de artizanat; 

- îmbunatăţirea comunicarii verbale şi non-verbale; 

Lunar, tinerii din Centrul de zi- Nova, au desfăşurat şi activităţi specifice perioadei din an.  

 

Pe parte de consiliere sociala. tinerii beneficiari ai Centrului de zi pentru persoane cu dizabilitati 

NOVA si familiile acestora au fost informati cu privire la prevederile LEGII nr 193 din 21 august 2020 

pentru modificarea si completarea LEGII nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilitati, in ce priveste posibilitatea de a opta, la cerere, pentru acordarea gratuitatii la 

transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul, 

corespunzator costurilor prevazute la alin.(1) sau (3) dupa caz,fara a depasii suma de 1500 lei anual 

(personele cu handicap grav), respectiv 750 lei anual (pers. cu handicap accentuat).  

 



 

 

 

 

 

Beneficiarii şi tutorii lor au fost informati cu privire la schimbarea legii de punere sub 

interdictie,noutatea fiind ca va exista posibilitatea ca parintele sa ia decizii pentru persoana cu dizabilitati 

fara ca aceasta sa fie pusa sub interdictie.Curtea constitutionala stabilește că orice persoană trebuie să 

fie liberă să acționeze în vederea dezvoltării personalității sale, iar statul are obligația de a reglementa 

un cadru normativ care să asigure respectarea individului, deplina exprimare a personalității cetățenilor, 

a drepturilor și libertăților lor, a șanselor egale, având ca rezultat respectarea demnității umane.  

Asistentul social a purtat discutii de grup cu beneficiarii si parintii acestora cu privire la 

necesitatea efectuarii unui studiu sociologic pentru identificarea nevoilor membrilor asociatiei si ai 

centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 'NOVA'.O tema indragita de tinerii din centru a fost 

cea in care asistentul social i-a invatat sa-si intocmeasca bugetul-calcularea veniturilor 

personale/cheltuieli -in vederea responsabilizarii financiare. Asistentul social a adus la cunostinta 

asistentilor personali, parinti ai tinerilor beneficiari, noul proiect de lege adoptat de guvern prin care este 

interzisa acumularea de pensie cu salariul la stat, exceptie facand cateva categorii de bugetari printre 

care si asistentul personal. S-aul  purtat discutii de grup si individuale cu beneficiarii despre: relatia de 

dependenta fata de parinte, de atasament si acordul sau dezacordul tinerilor cu privire la deciziile 

parintilor; importanta frecventarii centrelor de recuperare si indrumarea catre Centrul de servicii de 

recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Pitesti; identificarea vocatiei  tinand cont de aptitudini, 

motivatie, nivelul de pregatire si de caracteristicile psiho-fizice ale fiecaruia precum si planificarea 

timpului si a activitatilor zilnice si de durata, in vederea scaderii nivelului de stres (activitate cu 

beneficiarii si parinti ai acestora).  

S-au  purtat discutii de grup si individuale cu tinerii despre beneficiile programelor de recuperare 

si intretinere efectuate in Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati NOVA precum si in alte 

centre de stat sau particulare;despre acordare de ajutor persoanelor vulnerabile, aflate in situatii de risc 

si institutiile la care apelam (DAS, DGASPC) si despre prestatiile sociale pentru persoanele cu dizabilitati 

prevazute in legea 448/2006 art 57,art 58. Beneficiarilor si parintilor li s-a adus la cunostinta Ordinul 

942/1.10.2021 din Monitorul oficial Al Romaniei referitoare la noile restrictii. Cele mai multe discutii au 

fost pe marginea importantei vaccinarii si a constrangerilor de natura sociala, despre certificatul verde si 

accesul in institutii; asistentul social indrumand parintii in rezolvarea unor probleme la nivel institutional, 

si scotand certificatul verde pentru unele familii ce nu cunosc sau nu au instrumentele necesare de 

descarcare si printare. 
 

Asistentul social a purtat discutii cu beneficiarii si parintii despre necesitatea de a face economii, 

i-a invatat sa intocmeasca bugetul lunar, sa reduca din cheltuieli in vederea trecerii mai usor peste 

perioda grea, de iarna, ce urmeaza cu scumpiri atat la energie cat si la alimente. De asemenea s-a pus 

in discutie propunerea noului Ministru de a acorda a 13 a indemnizatie persoanelor cu handicap si 

marirea pensiei de invaliditate de la 800 la 1000 lei. 

S-au purtat discutii cu beneficiarii si parintii acestora, atat individual cat si in grup familial, cu 

privire la aprobarea cresterii pensiei de invaliditate de la 800 la 1000 lei incepand cu luna ianuarie 2022, 

aprobarea acordarii celei de-a 13 a indemnizatie fara bugetul complementar, beneficiile cursurilor 

asistentilor personali organizate la 2 ani, gratuit, de catre angajator, acordarea salariului in luna 

decembrie fara indemnizatia de hrana datorita concediului de odihna, etc. 
 

Abilitare/reabilitare,deprinderi de viata,integrare sociala. Tinerii,sub indrumarea 

pedagogului social au desfasurat activitati de dezvoltare a aptitudinilor cognitive prin exercitii 

matematice (adunari, scaderi, inmultiri), notiuni de geografie a Romaniei si Europei, notiuni de istorie a 

romanilor, notiuni de orientare spatiala, exercitii de citire si scriere, etc; activitati de formare a 

autonomiei personale prin efectuarea unui desert rapid, suc de fructe, aranjarea mesei, folosirea 

toaletei cu foarte putin ajutor,etc: terapie ocupationala in vederea exersarii motricitatii prin 

efectuarea unor leggo, puzzeluri, jocuri de constructie, desene pe planse, efectuarea unor obiecte 

artizanale(gentuta din hartie, cos din tuburi de ziar, borcan invelit cu sfoara,etc),vizionare tv, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

Au exersat notiuni de comunicare - functionarii publici /comunicare cu persoane apropiate, de geografie 

a Romaniei, exercitii de sortare dupa mărime, formă, culoare, etc; activitati de formare a autonomiei 

personale prin discuţii purtate cu beneficiarii în ce priveste rolul său în gospodărie, tinerii exemplificând 

prin efectuarea unor activitati:şters praful, spalat vase. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au lucrat exercitii de sortare dupa marime, forma, culoare, exercitii de educatie rutiera, jocuri de cultura 

generala, efectuarea unor fise lucru  de coordonare, atentie distributiva orientare; exercitii de citire, 

scriere, povestire, fise de lucru -anatomie-etc; activitati de formare a autonomiei personale prin 

discutii si exercitii pe diverse teme: 'fructe si legume pentru o viata sanatoasa, cumparaturi cu bani de 

hartie pentru pregatirea mesei festive de 1 Iunie, planuri de vacanta (unde mergem, ce distanta, costuri 

cu transportul si cazarea, etc), efectuare clatite la tigaia electrica (spart oua, batut cu furculita, 

amestecat, masurat) efectuat paine la masina de facut paine (masurat, turnat) etc;  

Au făcut exercitii de intocmire a listei de cumparaturi, de identificare a momentelor zilei, jocuri de 

cultura generala, efectuarea unor fise lucru  de coordonare, atentie distributiva orientare; exercitii de 

citire, scriere, povestire, recitare poezii de V Alecsandri,A Paunescu , fise de lucru geografie-circuitul apei 

in natura-, educatie ecologica (cum reciclam) etc; activitati de formare a autonomiei personale prin 

discutii si exercitii pe diverse teme: emotii, stari sufletesti, simturi, analiza deciziilor, exercitii de 

planificare:excursie la munte, aniversare 30 de ani de la infiintarea ASCHF-R filiala Arges, si activitati de 

viata independenta: pregatirea mesei, exersarea intinderii rufelor pe sarma, calcat, impachetat etc; 

terapie ocupationala in vederea exersarii motricitatii prin  muzica si dans etc. Pe langa aceste 

activitati tinerii au desfasurat activitati recreative in parcul din apropiere si in excursia organizata la 

munte (Baile Olanesti). 

 

În luna august cea de vacanta, tinerii din centrul NOVA au continuat sa socializeze cu colegii lor prin 

intermediul canalelor online, o parte din tinerii beneficiari ai centrului au mers la concursul sportiv 

desfasurat in padurea Trivale, unde s-au intalnit cu  tineri din  alte asociatii si au concurat la diverse 

intreceri sportive, o parte din ei, au mers împreună la mare, în tabăra organizată de organizaţia 

naţională .Toate activităţile în care au fost implicaţi tinerii, i-au ajutat să menţină un stil de viaţă 

sănătos, să îşi menţină abilităţile dobândite de-a lungul timplului, în cadrul centrului de zi NOVA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

În lunile de toamna, beneficiarii au jucat jocuri de cultura generala, au efectuat fise de lucru specifice 

anotimpului toamna, au exersat atentia distributiva orientare ;exercitii de citire,scriere,povestire, 

folosirea calculatorului in scop informativ si de relaxare etc; au purtat discutii pe diverse teme: 

imbracaminte adecvata anotimpului rece,diete in vederea mentinerii greutatii sau slabirii, indentificarea 

persoanelor si a institutiilor care ne pot ajuta in caz de nevoie, indentificarea metodelor de calmare in 

caz de nervozitate, autogospodarirea, participare activa la culesul viei etc; 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Prin  exercitii pe diverse teme: efectuare aluat si diverse forme din aluat, maturat, aspirat, sters praf, 

scos rufe din masina de spalat, ajutor in bucatarie la curatat legume, etc, efectuate sub supravegherea 

parintelui iar cele desfasurate in centru sub supravegherea pedagogului  
 

În luna decembrie, beneficiarii au făcut exercitii de citire (despre ce reprezinta ziua de 1 Decembrie 

pentru romani), scriere (scrisoare catre Mos Nicolae), povestire, atat in incinta centrului cat si on line, 

activitati desfasurate sub indrumarea pedagogului si supravegheati de parinti sau ca teme date, diverse 

forme din aluat, maturat, aspirat, sters praf, scos rufe din masina de spalat, ajutor in bucatarie la 

curatat legume, etc, efectuate sub supravegherea parintelui iar cele desfasurate in centru (ex: exercitii 

cu bani de hartie, recunoasterea bacnotelor, cumparaturi -joc interactiv) sub supravegherea 

pedagogului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarii,sub indrumarea pedagogului social au desfasurat: activitati de dezvoltare a aptitudinilor 

cognitive prin exercitii matematice (adunari ,scaderi, inmultiri ,sub forma de joc interactiv cu bani "La 

cumparaturi"), exercitii de sortare dupa marime ,forma, culoare,  atentie distributiva orientare; exercitii 

de citire, recitare poezii de iarna, scenete,  scriere (scrisoare catre Mos Craciun), povestire (amintiri ale 

Craciunului de odinioara, intamplari haslii); activitati de formare a autonomiei personale prin  

activitati, exercitii si discutii pe diverse teme: ajutor dat in gospodarie pentru curatenia de Craciun, 

pentru pregatirea mesei festive, care sunt dorintele catre Mos Craciun, sunt realiste?, noi ce daruim si 

cui? serbam ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati pe 3 decembrie,etc ;terapie ocupationala 

in vederea exersarii motricitatii prin efectuarea unor leggo, puzzeluri, jocuri de constructie, desene 

pe planse,efectuarea unor obiecte artizanale(bratari din margele de nisip, obiecte din quilling,desene 

pentru felicitari,confectionare felicitari prin indoire,decupare,lipire,efectuare obiecte artizanale de 

Craciun,  joc de carti, table, etc. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consiliere psihologica Psihologul a purtat discutii (cu fiecare beneficiar al centrului de zi si cu parintii 

acestora)cu privire la: 

- respectarea regulilor in societate, viata, comportamentul fata de prieteni, familie straini; planuri de 

viitor,vointa etc., consilierea s-a efectuat atat individual cat si in grup,prin viu grai sau limbaj nonverbal.  

-activitatile desfasurate in aer liber, beneficiile aduse de miscare in aer liber si kinetoterapia in vederea 

prelungirii starii de sanatate;  

- rolul fiecarui tanar in gospodarie si despre familie si relatiile beneficiarului cu membrii familiei.  

-impactul pe care il are asupra fiecaruia iesirea in aer liber,in excursie, alaturi de alti membrii ai 

asociatiei.  

- petrecerea timpului liber, planurile de vacanta,intocmirea bugetului de vacanta, deprinderile de viata 

independenta etc. 

 



 

 

 

- relatia de atasament si dezvoltarea personala,dependenta si deceptia, sentimente-prima 

dragoste,abilitati,dorinte,hobbi;planuri de aniversare a unitatii,etc 

- timpul petrecut in vacanta, imunitate si imunizare, ajutor neconditionat oferit si ajutor primit, stari 

nervoase si metode de calmare, alegere intre hrana bio si cea artificiala, etc. 

Psihologul a purtat discutii cu fiecare beneficiar al centrului de zi si cu parintii acestora, atat on line cat si 

fata in fata. Discutiile au avut ca tema, teama de vaccin sau de virus, cum invingem temerile, cine ne 

influenteaza, ce pareri personale avem, cum ne mentinem starea psihica optima in timpul pandemiei, 

restrictiilor, constrangerilor sociale,etc. Ca si teme pentru acasa, beneficiarii au primit diverse desene pe 

care trebuie sa le explice, psihologul interpretand explicatiile date. 

Din pacate, in luna octombrie, unul din beneficiari a fost infectat cu covid, si a fost spitalizat. Nu a mai 

putut participa la activităţile desfăşurate de centrul NOVA, dar psihologul şi asistentul social, au ţinut 

legătura permanentă cu familia beneficiarului, menţinînd o relaţie de suport moral, sprijin fizic cu 

scutece absorbante şi alte materiale necesare.  

Alte teme abordate: cunoastere calitatiilor si defectelor ce le poseda, nevoile pe care le are fiecare 

pentru a supravietuii,cum depasim teama de a nu face fata nevoilor personale,cum intelegem ajutorul 

dat de asistentul personal(obligativitate?iubire?,empatie?oboseala?) 

- despre relatia beneficiar-personal Nova, adult-parinte, adult-asistent personal; despre ajutorul acordat 

de catre personal, beneficiarului,de catre asistentul personal, adultului; despre ce inseamna ajutor si ce 

inseamna dependenta,etc. 

 

Kinetoterapie. Prin efectuarea exercitiilor de kinetoterapie s-a urmarit mentinerea starii de 

sanatate,cresterea amplitudinii de miscare si a fortei musculare,redobandirea echilibrului si corectarea 

mersului si a pozitiei vicioase. Exercitiile au fost efectuate la aparatele din dotare:bicicleta,banda 

rulanta,steppar, cu ajutorul bastonului si mingei de gimnastica,la scara fixa,la roata,la masa de lucru. 

Exercitiile efectuate la aparate au fost unele usoare de intretinere , iar la masa de lucru tinerii impreuna 

cu kinetoterapeutul au efectuat , exercitiile specifice fiecarui handicap . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- decubit dorsal mobilizari pasive – active pentru cap , membrele inferioare si superioare (tehnici 

de reeducare a spasticitatii F.N.M. ) abdomene . 

- decubit ventral mobilizari pasive si active pentru membrele inferioare ; exercitii ale trunchiului . 

- exercitii cu bastonul de gimnastica 

 roata, bicicleta ergonomica, la scara fixa -  ridicarii pe varfuri , ridicarea piciorului pe prima   

 treapta sau a treia treapta la spalier,genoflexiuni ;exercitii din atarnat la spalier; stepparul;  

 covorul rulant . 

 

 
În cele 12 luni de funcţionare ale centrului de zi, beneficirarii au obţinut rezultate bune, şi-au menţinut 

starea de sănătate, au participat activ  la activităţile propuse de echipa de specialişti ai centrului , şi-au 

exersat abilitatile şi au învăţat să se descurce singuri în anumite situaţii.  



 

 

2.3.2 Activităţi cu copiii, tinerii şi familia. 

Parteneri: A.S.C.H.F-R Organizaţia Naţională, diverşi sponsori. 

Scopul:Socializarea membrilor, schimbarea mentalităţilor, creşterea încrederii copiilor şi părinţilor  în 

viaţa de asociaţie.  

Obiective: Întâlniri, excursii, tabere, sărbătorirea zilei de 8 Martie, 1 Iunie, 3 Decembrie, şi a 

Sărbătorilor de Crăciun.   

           Serbarea zilei de 8 martie 2020 

           Parteneri: ASCHF-R organizaţia naţională 

 

Având în vedere contextul actual, pandemia cu COVID 19, anul trecut, ne-am organizat, astfel 

încât să respectam restricţiile de la nivel naţional.  

Am pregatit pentru toate femeile, beneficiare ale organizaţiei noastre, mamele copiilor şi tinerilor 

cu dizabilităţi, cate un mic cadou în val de 38,50 lei/pachet. Am achizitionat produse in valoare totatla 

de 5.850 lei şi am mai primit sponsorizare în val de 999 lei. Total valoare pachete de 8 Martie, 

6849 lei.  

A fost o reală încântare pentru mămicile noastre, s-au bucurat foarte mult de această iniţiativă, 

nu se aşteptau să primească daruri. Chiar dacă au fost cadouri, mai mult simbolice, constand în 

bomboane de ciocolata, pachet cafea si un set ingrijire personală, gestul nostru, le-a impresionat şi au 

plecat de la sediul organizaţiei, cu zâmbetul pe buze, mulţumimd pentru acest dar, ştiind că nu a fost 

uşor să se strangă banii pentru cadouri. 

 

1 IUNIE 2021 – Ziua Internaţională a Copilului .  

         Parteneri: ASCHF-R organizaţia naţională si diversi sponsori 

 

Se întâmplă adesea că atunci când suntem copii să vrem să fim mari, adulți independenți, să facem doar 

ce și când vrem noi. Așa percepe un copil adultul. Când atingem vârsta maturității, realizăm cât de 

frumos e să fii copil și ce minunat ar fi să ne întoarcem la acele clipe. Să fii copil înseamnă să ai curaj, să 

te bucuri de multe lucruri, să citești povești și să te identifici cu personajele din ele, să fii liber, să ai 

prieteni, să te joci, să visezi, să cânți, să iubești în cea mai profundă și pură formă. Pentru o parte din 

copii, visele se împlinesc mai greu, dar curajul și dorințele lor, le dau putere să meargă mai departe, 

chiar dacă nu au o mână, chiar dacă au roți în loc de picioare, bastoane, cârje,... Ei sunt copiii, care 

rămân mereu copii, pentru că au înțeles cât de valoroasă este această vârstă cu inocența ei, cu 

blândețea, cu jocurile și cu tărâmul fermecat plin de povești frumoase. Așa trebuie să fie 

copilăria,puternică, să nu dea înapoi, chiar și atunci când vremea e urâtă și se anunță doar ploi pe tot 

parcursul zilei. Copiii noștri au vrut să fie iar împreună și nu i-a oprit nimic. S-au bucurat de ziua asta 

cum nu au mai făcu-o de ceva timp, plecând împreună în excursie la munte, pentru o zi. Le era dor să 

fie împreună. Nu am mai văzut de mult timp atâta seninătate, zâmbete și încântare pe chipurile lor. A 

fost o zi reușită chiar dacă a plouat, chiar dacă am plecat cu inima strânsă. Am avut parte de o zi foarte 

frumoasă fără doar și poate. La Voina am gasit un taram de poveste, cu multa verdeaţă, cai, rau şi aer 

curat. Mulțumim sponsorilor ASCHF-R organizația națională, Auto Impex Prima, Selcar Internațional, Gic 

Nosag Metal și Cinema City Pitești.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

TABĂRĂ LA MARE ORGANIZATĂ DE ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ. 

In vara anului 2021 au avut loc două serii de  tabere la mare - organizată de Organizaţia 

Naţională. Din partea filialei  Argeş  au participat 8 familii cu 9 copii/tineri cu handicap grav. Taberele au 

fost organizate în luna august şi septembrie 2021 în - Staţiunea Mamaia, Hotel Select . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mişcare în aer liber pentru o sănătate mai buna. 

Sub sloganul “Miscarea este viata, viata este miscare”, în fiecare an, în luna august, ne 

bucurăm de întâlnirea cu prietenii noștri de la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş și 

Asociația Handicapaților Neuromotor Argeș. A fost încă o zi frumoasa, plina de energie și bucurie. Cu 

toții au sărbătorit prin mișcare și sport, s-au bucurat de o atmosfera plăcută, vremea fiind numai bună 

pentru toate jocurile lor. A devenit deja o tradiție, să ne întâlnim în parcul Trivale, să socializăm, şi să 

facem sport alături de cei mai buni prieteni. Sunt 5 ani de când reușim să ne organizam în acest sens și 

nu vrem să ne oprim aici. Mulțumim domnului Sofian Constantin pentru invitație și implicare! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

3 Decembrie 2021 

 

Am pulicat pe retelele de socializare un mesaj de solidaritate pentru persoanele cu dizabilităţi. 

3 decembrie este ziua internațională a solidarității cu 

persoanele cu dizabilitati! Solidaritate înseamnă empatie, 

sprijin și suport. În România sunt peste 850.000 de 

persoane cu dizabilități declarate. Toți acești oameni au 

nevoie de sprijinul și solidaritatea tuturor, sa fie 

respectati, intelesi, apreciati pentru tot ce pot realiza și 

oferi. Nu mila este sentimentul de care au nevoie, ci mai 

degrabă de înțelegerea fiecăruia de a accepta ca suntem 

cu toții diferiți dar merităm să fim egali .  

În ianuarie 2022 se fac patru ani de cand nu au mai fost 

indexate indemnizatiile persoanelor cu dizabilitati. În tot 

acest timp am asistat la creșterea prețurilor an de an, 

indexarea salariului minim pe economie și chiar a 

pensiilor. Persoanele cu dizabilitati sunt cetățeni ai 

României cu drepturi depline și au nevoie de un trai 

decent, nu sa le fie acordate prestatii din milă (500 lei 

handicap grav, 375 lei handicap accentuat, 60 lei 

handicap mediu). Cerem sprijin și solidaritate din partea 

autorităților, Legi care sa fie îmbunătățite și respectate, 

creșterea accesibilității, ocuparea unui loc de munca, 

educația, sănătatea, protecția socială, viața independentă, 

participarea la viața publică. 

La multi ani tuturor! Sa fiti mereu veseli, oricat de greu ar 

părea și chiar imposibil ca puteți reuși în tot ce va 

propuneti, sa fiți puternici și dornici de viață, sa oferiti 

mereu iubire așa cum doar voi stiti și sa depasiti toate barierele din calea voastra! 
 
 

2.3.3  „ ATELIERUL  PENTRU  REPARAŢII  ŞI  DISTRIBUŢII  GRATUITE  DE DISPOZITIVE   

        MEDICALE  NECESARE  LOCOMOŢIEI ” -Ianuarie – Decembrie 2021 

 

În  perioada ianuarie – decembrie 

2021,  pe cele două componente ale 

activităţilor (reparaţii şi darea în folosinţă 

gratuită) ni s-au adresat cu solicitări atât 

persoane fizice cât şi instituţii specializate 

care găzduiesc bătrâni şi persoane cu 

handicap, sau am avut noi iniţiativa 

donărilor, respectiv:  

230 de persoane fizice din mediul 

urban şi rural, Spitalul Municipal 

Campulung, centre ale DGASPC Arges şi 

filialele ASCHF.R. 

Am reuşit să distribuim: 125 de 

fotolii rulante, 38 de cadre de mers, 16 

perechi de cârje, 14 toalete speciale, 1 

pat electric, 3 bucati scaune de dus, 4 

perechi ghete ortopedice, 1 lift 

persoane cu dizabilităţi şi 1 aparat 

concentrator oxigen. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156313158052414&set=pcb.10156313158527414&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBXJAiAdu9G4StRlXrpenl_5Tx8fR6bYH68Ytg-bEAFThjXFQvfgCH9maNe9MrP1RwoLZagbT7lW4f8&__xts__%5B0%5D=68.ARDojE5BnBQkPdyhQi6lAvJ2t1yw5jX7vAWrpwh_etXBzAqBzrTQI7n7-XsHc33MPnYlLnOBG3vumIihS2AgbegJPrXQfFaLIBJhSnfSQaV8Ml9iF_aEvuRwbF28vVq_puC5p48lHWm4-3SreccbulWyKUrMGvdcZsq1J1akKmVDIGTYz2A5VtxPgDCOa-XFCFf-a16LCovoTsVos19NWt_Mj0QrNwSApHulBqZlk__sYz3LraN0nzwYwGfZmcHJhZCO9ztpusdIcYf_giW60-lwcicYnOUyFNUS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156313158052414&set=pcb.10156313158527414&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBXJAiAdu9G4StRlXrpenl_5Tx8fR6bYH68Ytg-bEAFThjXFQvfgCH9maNe9MrP1RwoLZagbT7lW4f8&__xts__%5B0%5D=68.ARDojE5BnBQkPdyhQi6lAvJ2t1yw5jX7vAWrpwh_etXBzAqBzrTQI7n7-XsHc33MPnYlLnOBG3vumIihS2AgbegJPrXQfFaLIBJhSnfSQaV8Ml9iF_aEvuRwbF28vVq_puC5p48lHWm4-3SreccbulWyKUrMGvdcZsq1J1akKmVDIGTYz2A5VtxPgDCOa-XFCFf-a16LCovoTsVos19NWt_Mj0QrNwSApHulBqZlk__sYz3LraN0nzwYwGfZmcHJhZCO9ztpusdIcYf_giW60-lwcicYnOUyFNUS


 

 

 

Pe componenta de reparaţii au fost rezolvate urmatoarele solicitari: 22 fotolii rulante, 2 

triciclete, 1 toaleta mobile, 1 fotoliu rulant electric şi 1 scuter electric. 

 

Cu toţii s-au bucurat de sprijinul nostru, datorită parteneriatului public-privat, ASCHF-R fil. Argeş 

– ASCHF-R Organizatia Nationala – CJ DGASPC Argeş  care funcţionează de peste 13 ani. 

Produsele, piesele de schimb provin din Germania, sunt colectate cu ajutorul prietenilor noştri din 

Tubingen si din Stadensen, Maria și Martin Lamprecht, Președintele Matthias Schmidt din partea 

Asociatia "Ute Langenkamp:Iubiti Maidanezii" (AULIM) Argeș, şi a lui Rainer Altmann.  

Costul pentru doua din transporturile de produse, realizate in martie si decembrie, s-au ridicat la 

suma de 9.363 lei. 

Ne-am bucurat nespus să primim donatii in lunile martie şi decembrie , în care am regasit :17 

buc fotolii rulante tip institutie, 70 buc fotolii rulante, 19 buc cadre de mers, 7 buc scaune de dus, 4 buc 

toaleta mobile, 6 buc lifturi electrice, 3 verticalizatoare, 7 buc carje, 1 baston, 2 mese pliabile, 2 buc 

aparat oxygen, 3 buc salatele pneumatice, 1 buc bicicleta electrica gimnastica, 1 perna antiescare, 3 buc 

perne burete, 1 buc suport perfuzii, 1 buc masa kinetoterapie. 

 
3. Direcția strategică 3: Definirea statutului de “purtător de cuvânt” al familiei  

care are în îngrijire copil sau tânăr cu dizabilități fizice și/sau asociate 

 

3.1 Activitati statutare: 

   În anul 2021, date fiind restricţiile din cauza pandemiei,  am organizat Adunarea Generala a 

Asociatilor (AGA) in data de 19 aprilie, la sediul organizaţiei. Sedinta a avut ca ordine de zi: Discutarea 

și aprobarea Raportului de activitate   al Consiliului Director pe anul 2020; Aprobarea raportului execuţiei 

bugetare de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil pe anul – 2020; Discutarea și aprobarea 

raportului Cenzorului pentru certificarea  Bilanţului Contabil – 2020; Desărcinarea membrilor Consiliului 

Director de responsabilitățile financiare asumate pe perioada anului 2020; Stabilirea planului de activități 

și a bugetului previzional pe anul 2021;  Aprobarea împuterniciților pentru AGA-ASCHF-România – 2 din 

oficiu + 3 membri conform statutului;  Diverse: - propuneri venite din partea membrilor, informare 

desfășurare tabere la mare și munte, în anul  2021, - discuţii diverse ( aspecte legislative; demersuri; 

acţiuni). 

   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 2021,  a 

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

3.2. Parteneriate/colaborari 

Filiala Argeş este membru al ASCHF –R, alături de filialele București, Buzău, Călărași, Giurgiu, Neamț, 

Olt, Prahova, Vâlcea, Tulcea. Ca și membru asociat al organizației naționale, Filiala Argeș colaborează 

implicit cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale de la nivel național dar își propune în același 

timp să-și dezvolte colaborările pe plan local. Participă la AGA – ASCHF–R. Participă la conferinţe, 

seminarii, întâlniri de lucru organizate de organisme guvernamentale, ONG-uri pe teme din domeniul 

dizabilităţii.Identifică noi parteneri sau colaborări pentru dezvoltare şi progres.Parteneriate in 2021:Cu 

Consiliul Judetean - DGASPC Arges pentru atelierul de reparatii si distributii materiale ajutatoare.Cu 

gradinița specială din Pitești Sf. Elena – împreună cu educatoarele acetei gradinițe, pregatim 

momente frumoase pentru serbarile de CRACIUN, 1 IUNIE și 3 DECEMBRIE. Cu organizatii din 

Germania – cu ajutorul carora aducem materiale ajutatoare pentru persoanele cu dizabilitati. 

                                                                                              

 

  PREŞEDINTE         CONSILIUL DIRECTOR     FLOAREA BOŞNEAG             DIRECTOR EXECUTIV 

  ION TOLOŞ             VASILE NICOLAE                                                          LAVINIA BESNEA                                                                                                    

                                   CAMELIA SEBE               MARIUS POPESCU 

                                    NICOLAE DINU             CRISTIANA SGARDEA                                              


