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                                                        Raport de activitate 2015 

 Activitati statutare 

 

 Adunarea Generala Anuala. AGA 2015 s-a  desfasurat  in  data  de  28.02.2015.  Au 

participat 66 de membri. Lucrarile AGA s-au derulat conform ordinii de zi statutare .  La 

punctul diverse au fost discutii legate de: incluziunea scolara/sociala, preponderent pe 

situati dificila in care se gasesc tinerii cu dizabilitati si necesitatea infiintarii centrelor 

ocupationale /respiro. 

 

 Activitati de advocacy 

 

 Interventii punctuale privind modificarile/ sau completarile legii nr 448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum si a altor acte normative care fac 

atingere domeniului handicapului 

 Monitorizarea implementarii in proiectele de lege si in legislatia romaneasca a principiilor 

conventiei privind drepturile copilului; a conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati; 

 Participarea la grupurile de lucru organizate de Ministerul Muncii prin DPPD sau ANPD pentru 

planul de actiune al strategiei nationale 2015 - 2020 privind drepturile persoanelor cu dizabilitati; 

 Participarea la diferite intalniri cu reprezentanti guvernamentali si cu reprezentatii federatiilor la 

care suntem afiliati pentru a reprezenta interesele copiilor/ tinerilor cu dizabilitati cat si pentru 

promovarea imaginii ASCHF-R Filiala Bucuresti; 

 Cu ocazia zilei de 3 Decembrie declarata Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, la Casa 

Pensionarilor din sectorul 5, au participat membrii filialei insotiti de copii, pensionari, reprezentanti 

ai Primariei si ai Guvernului. Au discutat despre nevoile si drepturile persoanelor cu dizabilitati, 

dupa care au sarbatorit in cinstea zilei de 3 Decembrie. 

 Proiecte Sociale 

 Sarbatorirea zilei de 8 Martie 

Cu ocazia zilei de 8 martie  o fost organizat un moment festiv dedicat mamelor/tinerelor din cadrul 

filialei. Petrecerea  s-a  desfasurat  la Restaurantul  Casa  Jienilor,  au  participat 46 de persoane.  

Mamicile si tinerii au petrecut,  intr-o atmosfera  frumoasa cu muzica dans si un meniu atent ales, 

lasand deoparte grijile de zi cu zi. 

 



 

 Sarbatoarea de Paste 

Cu ocazia sarbatorilor de Paste si in acest an asociatia a venit in sprijinul membrilor.  Au fost 

pregatite 100 de pachete cu produse specifice Sarbatorii Pascale.  Acesta actiune a fost sustinuta 

de firma Paco si sponsori care au raspuns demersului pe care l-am initiat in acest scop. 

 

 Tabara de vara / munte Filiala Bucuresti  

Filiala Bucuresti a organizat tabara de vara la Caciulata,in perioada 20-28 iunie 2015, unde au 

participat 80 de persoane, selectate in baza cererilor depuse la AGA. 

 

 Sarbatorirea  zilelor de nastere 

Din luna Octombrie a anului 2015 a fost demarata o activitate extrem de benefica mai ales pentru 

tinerii din cadrul asociatiei : Sarbatorirea zilei de nastere. Avand invitati membri ai familiei dar si 

prieteni, tinerii nascuti in luna oct. nov. dec au avut parte de o mini petrecere  si bineinteles de un 

tort aniversar. Din impresiile culese  de la participanti , aceasta actiune este foarte bine primita si 

vom face eforturi sa continuie si in anul 2016. 

 

 Serbarea Pomului de Craciun 

Serbarea Pomului de Craciun a avut loc in data de 19.12.2015 ora 12.30,la Palatul National al 

Copiilor. Au participat 100 de membrii, parinti,tineri si copii unde s-au  bucurat de un spectacol 

foarte frumos,iar la sfarsit au primit cadourile mult asteptate.  

 

 Activitati de dezvoltare si functionare 

Actualizarea Bazei de Date a membrilor ASCHF-R Filiala Bucuresti a cuprins : 

- verificarea dosarelor(certificat de nastere,certificat de handicap, C.I.)si inlocuirea celor expirate, 

actualizarea de nume si numar de membrii,copii,tineri,frati si surori, completarea adreselor 

schimbate, actualizarea numerelor de telefon. 

- aplicarea chestionarului privind cunoasterea gradului de incluziune sociala a copiilor/tinerilor cu 

handicap fizic aflati in ingrijirea familiilor , s-a desfasurat in perioada 21.09-25.10.2015. Membrii 

ASCHF-R au fost invitati in grupuri de cate 8-10 familii si sub indrumarea d-nei Atena Stefanescu 

au fost completate in total 72 de chestionare. In perioada 02-04.10.2015 la Busteni,hotel Silva a 

fost organizat un curs de formare cu tema : Dezvoltare organizationala si planificare strategica. La 

curs au participat membrii CD ai ASCHF-R si angajatii filialelor implicati in acncheta sociologica 

care a cuprins rezultatele chestionarelor aplicate. 

 

 Campanie de strangere de fonduri 

 Au fost desfasurate urmatoarele campanii de strangere de fonduri : 

-campania de 2% : ianuarie – mai. 

-campania de stangere de fonduri pentru Paste : martie – aprilie 

-campania de strangere de fonduri pentru tabara de vara/munte- Caciulata :mai – iunie 

-campania de strangere de fonduri pentru Serbarea Pomului de Craciun :nov. Dec. 

 

Presedinte , 

Atena Stefanescu 


