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Acțiuni în sprijinul copiilor
« Sărbătorile de Crăciun în
cadrul Centrului pentru
Familie »

de minunat să fii adult și să aduci un pic de “Crăciun”
unor copii mai puțin norocoși.

Iată că sărbătorile de Crăciun au marcat și în
acest an întâlnirea cu copiii și cu familiile lor. In
această perioadă a anului există o magie și mister,
fascinație și nerăbdare, activități comune și spirit
comunitar. Ca de fiecare dată, respectăm și încurajăm
activitățile comune care au rolul de organizator, de
apropiere socială, de coeziune și încurajare înaintea
unei alte perioade calendaristice și în plină
desfașurare a anotimpului rece.
Noul Centru pentru Familie a primit decoruri
noi, bradul și crenguțele împodobite cu ajutorul
copiilor au creat o atmosferă de poveste.
Sunt multe motive pentru care iubim

Intr-un cadru nou, pentru primul Crăciun în

Crăciunul iar unul dintre ele este bucuria pe care o

noul Centru pentru Familie, 31 de copii ne-au

zărim în ochii copiilor. E minunat să fii copil, să te

colindat, au cântat și au exprimat bucuria sărbătorii.

bucuri de magia sărbătorilor, să-ți tremure sufletul de

Pentru fiecare copil, Moșul a oferit cadouri frumoase

emoție în așteptarea Moșului, să lăcrimezi de bucurie

și mult așteptate. Moș Crăciun a plecat fericit și

că acolo sub brad este cadoul mult așteptat. E la fel

emoționat de la Centru, a primit zâmbete largi și voie
bună precum și rugămintea de a reveni și anul viitor.
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pentru a le înțelege, ele find ceea ce simțim ca răspuns
la ceva).
În lucrul cu copiii psihologul Centrului pentru
Familie a abordat acest subiect în mai multe etape. În
primă fază a ales ca instrument un set de carduri
numit ABCul Fericirii (creat de psiholog Irina
Ruxandra Popa) pentru familiarizarea cu cele 5
emoții de bază : Furie, Fericire, Frică, Tristețe,
Dezgust. Prin întrebări haioase și amuzante se
vorbește despre ultima dată când ne-am speriat foarte
tare, imităm pe cineva care a primit un cadou
neașteptat și apoi pe cineva care se simte foarte
furios.
Urmatoarea etapă constă în a localiza emoția
în corp. Ce senzații predomină atunci când de
exemplu :
- urmează un test la școală (observăm uneori că ne
transpiră palmele sau simțim un gol în stomac ?)
- cum este postura noastră când mergem spre parc și

Consilierea familiei – Despre parentalitate
Gestionarea Emoțiilor
“Am învățat că atunci când sunt supărat am dreptul să fiu

cum este când mergem să facem un vaccin ?
- dacă cineva țipă in camera în care ne aflăm avem
anumite zone mai tensionate în corp ?

supărat, dar nu am dreptul să fiu și rău” – Octavian Paler

În lucrul cu toți clienții, indiferent de vârstă,
în cadrul activităților de consiliere și sprijin pentru
părinți, a fost introdusă în discuție tema „gestionarea
emoțiilor”. Subiectul este unul amplu în contextul în
care în viața cotidiană există încă reticență în a vorbi
deschis despre furie, tristețe și suntem mult mai
obișnuiți sa afișăm emoțiile „pozitive” (emoțiile nu
sunt în sine pozitive sau negative, le denumim așa
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bun început să îl aflăm: dacă schimbăm gândurile și
postura corpului se va schimba și emoția. Toate
acestea cu ideea mereu prezentă și întărită constant a
faptului că emoțiile sunt normale și le putem accepta
și chiar îmbrățișa fără judecată. Pentru că atunci când
ne luptăm cu emoțiile noastre acestea devin mai
puternice și mai greu de gestionat.
Ca și sprijin în viața de zi cu zi în cadrul
consilierii parentale, au fost încurajati părinții să
acorde o mai mare importanță programului copiilor.
Gestionarea eficientă a emoțiilor este strâns legată de
odihnă, mișcare și alimentație și în același timp copiii
au nevoie de un timp special de joacă și timp de
calitate cu un părinte disponibil emoțional.

În general copiii răspund pozitiv la acest tip
de abordare deoarece mesajul este același de la
început până la sfârșit: toți oamenii au emoții, este
firesc și normal să ne înfuriem de exemplu dar și să
învățăm cum să gestionăm eficient furia astfel încât
să nu ne rănim pe noi sau pe cei din jur.
Identificăm apoi împreună care sunt gândurile
care însoțesc emoțiile, vorbim despre dialogul
interior și aflăm marele “secret” pe care voiam de la
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Cel mai important feedback primit din partea
clienților a fost faptul că majoritatea copiilor duc
acest “antrenament” acasă și părinții rămân surprinși
de lejeritatea cu care vorbesc despre partea
emoțională a vieții. Copiii își însușesc limbajul și le
vorbesc părinților cum s-au înfuriat la școală și totuși
au depășit situația urmând pașii enumerați mai sus
sau le solicită informații despre experiențele lor din
copilărie.

Asistența socială a familiilor in dificultate –
abordare sistemică, sprijin integrat, colaborare
interinstitutională
Convenția de lucru presupune ca referenții să se
In perioada octombrie-decembrie 2018, Centrul

informeze

reciproc

de

progresele,

activitățile

pentru familie a implementat planuri de interventie

realizate și să se sprijine reciproc în cazul în care

pentru un numar de 7 familii, astfel în prezent lucrăm

competența unui serviciu nu acoperă obiectivele din

activ cu 23 de familii care au domiciliul in sectorul 6.

planul de acțiune. Colaborarea dintre servicii are

Colateral, continuăm intervenția și cu 3 familii din

avantajul de a rezolva mult mai rapid și eficient

sectorul 5 pentru care acompanierea trebuie să

nevoile beneficiarilor comuni, activând sinergic

continue

pentru implementarea planurilor de intervenție

în

vederea

atingerii unor

obiective

psihosociale.

specifică. Astfel au fost înregistrate progrese atât în

Cu 9 familii se lucrează în strânsă colaborare cu

rezolvarea actelor și a drepturilor legale (în mare

Direcția pentru Protecția Copilului sector 6.

parte prin intervenția punctuală a Direcției pentru

Referenții, conform protocolului de colaborare,

Protecția Copilului 6) cât și în sfera nevoilor de

lucrează împreună pentru sprijinirea cazurilor

consiliere,

comune, întocmesc planul de intervenție împreună cu

beneficiare (referenții Centrului pentru Familie fiind

ASIS și urmăresc realizarea acestuia fără ca acțiunile

mai activi în această zonă).

îndrumare și mediere a familiilor

noastre să fie dublate.
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vor

fi

dezbătute

la

următoarele

întâlniri:

managementul resurselor personale, menținerea
motivației (pentru beneficiari și pentru profesioniști),

Cafeneaua profesioniștilor

comunicarea (cu beneficiarii, cu colegii, în rețea) care
va fi abordată prin metoda povestirii în asistența

În trimestrul III au debutat o serie de întâlniri de lucru
între lucrătorii ASIS și asistenții sociali ai DGASPC
sector 6, având ca temă de discuție prevenirea
maltratării și a violenței în cadrul școlilor. S-a format
un grup de lucru și intervenție, cu specialiști din
DGASPC sector 6, ANA și Poliția locală a sectorului
6.

reziliență pentru copii și pentru personal), maltratarea
copilului ( cum identificăm un copil maltratat, cum
lucrăm cu el), instrumente și metode de lucru în
serviciile sociale pentru asistența și suportul
victimelor violenței în familie.
Rolul acestei activități de cooperare și analiză a

În data decembrie 2018 a avut loc primul
atelier de lucru din cadrul proiectului Cafeneaua
Profesioniștilor, la sediul ASIS.
de

intervenție

în

practicii profesionale a fost conceput pe baza unui
protocol de colaborare, intervenție și promovare a
bunelor practici dintre ASIS și DGASPC sector 6.

Acest proiect are ca scop crearea unui sistem
unitar

socială, reziliența în serviciile sociale (factori de

favoarea

copilului.

Beneficiarii acestuia sunt profesioniști din cadrul
serviciului de asistență socială – protecția copilului.

Această activitate răspunde și nevoii exprimate, de
asigurare a unui spațiu de analiză a practicii
profesionale a profesioniștilor din ambele organizații,
care instrumentează programe de intervenție socială
pentru sprijinirea familiilor în dificultate.

În cadrul primului atelier au participat 13
specialiști (DGASPC, ASIS). Ca metode de lucru
s-au folosit jocuri de cunoaștere, brainstorming,
discuții și lucru în echipă. Grupul a fost proactiv și
participativ.
Împreună am reușit să atingem obiectivele
propuse și anume identificarea și stabilirea temelor ce
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Favorizarea unui cadru adecvat prin care

Festivalul Drepturilor Copilului - Forumul
Copiilor și Tinerilor

copiii se pot exprima și își pot demonstra abilitățile

Forumul Copiilor și Tinerilor este derulat în

actoricești sau vocale, a fost adus publicului larg în

cadrul proiectului „Festivalul Drepturilor Copilului”,

seara de 22.11.2018 de reprezentanți copii ai teatrului

implementat

de către Federația Organizațiilor

de muzica din București. Momentul a reprezentat o

Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), în

lecție de viață pentru reprezentanții societății civile,

parteneriat cu Fundația United Way România. De

având

asemenea

forumul este

susținut de

Autoritatea

replici

puternic

încărcate

emoțional

direcționate pentru a impacta la nivel național.

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție (A.N.P.D.C.A) și Fundația Terre des
Hommes (TdH) Elveția.
Premiile

Federației

Organizațiilor

Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) din
România sunt organizate în fiecare an, prezentând noi
specialiști laureați, cu merite deosebite, rezultate și
reușite numeroase în privința muncii dedicate
protecției copilului. Timp de șapte ani gala de
premiere a fost organizată la inițiativa și cu susținerea
Institutului Polonez din București, purtând numele lui
Janusz Korczak (1878-1942), pedagogul care și-a
devansat epoca printr-o abordare modernă a educației
copiilor.
Anul 2018 s-a remarcat prin două evenimente
notabile în istoria a două țări, centenarul recuceririi
independenței de către Polonia și centenarul Marii
Uniri a României, fapt care a favorizat organizarea

În cadrul galei anuale de promovare și protecție a

unei gale de excepție comparativ cu evenimentele

dreptului copilului a avut loc și decernarea unor

care au avut loc în anii trecuți. Gala cu numărul nouă

premii deosebite menite să elogieze munca depusă de

s-a evidențiat prin participanți de seamă care și-au

specialiștii dedicați profesiei și responsabilitatea pe

dedicat cariera protecței și drepturilor copilului dar și

care aceștia și-au asumat-o în ceea ce privește viitorul

printr-o organizare de excepție în Sala Media a

țării, adică viitorul copiilor de azi - adulții de mâine.

Teatrului Național București.

Distincția onorifică « Bene merito » a fost
încredințată Danielei Gheorghe, psiholog de profesie,
6

de către șeful diplomației din Polonia, Jacek
Czaputowicz.
Laureați ai premiilor „Janusz Korczak” în
anul 2018 au fost Alin Nicolae Stănescu pentru
întreaga activitate dedicată protecţiei drepturilor
Ciprian

copilului,
profesionist
publice

din

locale

Buhuși
cadrul

sau

pentru

categoria

instituțiilor/autorităţilor

centrale;

Bianca-Elisabeta

Bulai pentru profesionist ONG; Flavia Drăgan
pentru jurnalist; Ioana Isari pentru tânăr debutant.

Acțiuni în sprijinul persoanelor fără
adăpost - programul STREET

Timpul cel mai lung este în continuare cel
alocat demersurilor medicale. În unele situații, în

În perioada octombrie-decembrie 2018, pe
lângă consilierea individuală sau de grup, echipa de
stradă a efectuat demersuri în vederea obținerii de
adeverințe de identitate provizorii, adeverințe de
venit de la ANAF, a întocmit dosare medicale
complete pentru încadrarea într-un grad de handicap
a uneia dintre beneficiari, a întocmit dosar pentru
integrare într-un program de protecție a copilului –
plasament, a inițiat demersuri pentru angajarea unui
beneficiar, a achiziționat şi distribuit medicamente. În
această perioadă, echipa de stradă a reușit:
- obtinerea unor de adeverințe de identitate
- întocmirea/depunerea și obținerea ajutorului
de handicap pentru unul dintre beneficiari, fost
adolescent al străzii și reintegrat in familie
- reînscrierea la școală a unui beneficiar

ciuda piedicilor datorate birocratizării excesive s-au
găsit totuși, persoane cheie cu care s-a lucrat în
cazurile foarte dificile. În continuare, se lucrează cu
un grup de minori şi tineri care locuiesc abuziv în
clădiri dintr-o zonă cu imobile vechi și degradate a
Bucureștiului. Complexitatea problemelor acestor
oameni este dată de faptul că mulți dintre ei au HIV
sau sunt deja părinți, având probleme multiple, legate
de acte de identitate şi/sau de sănătate. În continuare,
ca

şi

cu

celelalte

grupuri,

ne-am

arătat

disponibilitatea de a-i ajuta în caz de nevoie. Astfel
am primit o solicitare pentru rezolvarea situației cu
actele de identitate.
In perioada octombrie-decembrie, echipa de stradă a
avut un număr de aproximativ 100 de întâlniri cu
beneficiarii, 10 cazuri în lucru si 4 noi solicitări.
Numărul solicitărilor din partea beneficiarilor pentru
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demersuri în vederea obținerii de acte sau medicale

format din familii vulnerabile iar tehnica de lucru de

este în creștere. Echipa de stradă a avut în lucru

tip Cafeneaua Părinților urmărește îmbunătățirea

demersuri şi intervenții în 89 de situații, din zonele

strategiile de prevenire și reducere a maltratării

Moghioros, Plaza Militari, Victoriei, Unirii si

copiilor în familie.

Chirigiu.

Activitate de prevenire a violenței in scoli –
In luna noiembrie specialiștii ASIS au fost invitați să

Proiect ASIS „ #NoAbuse – Prevenirea
maltratării copilului”
Lansare poriect – Ambasada Republicii Franceze
În luna noiembrie, în urma primirii finanțării
proiectului #NoAbuse – Prevenirea maltratării
copilului de către Ambasada Republcii Franceze am
fost invitați la lansarea oficială a proiectelor
câștigătoare.
Cu această ocazie a fost semnat contractul de
finantare și am avut onoarea de a ne întâlni cu
doamna ambasador Michele Ramis, care a acordat o

participe alături de Poliția Capitalei la o acțiune
derulată de aceasta din urmă în școli.
Tema acestei acțiuni a fost prevenirea violenței –
bullying-ul în scoli. Alături de polițiști de proximitate
au fost susținute sesiuni de informare în 11 școli din
sectorul 6. Urmare a semnalării de către cadrele
didactice a dificultăților întâmpinate în aceste școli
(violența , lipsa metodelor de rezolvare a conflictelor
dintre copii, pasivitatea adulților/părinților

etc.)

precum și în vederea promovării bunelor practici în
domeniul reducerii violenței intra-școlare, ASIS a
demarat un proiect pilot de gestionare a emoțiilor.

atenție deosebită acestui eveniment. A discutat cu
fiecare invitat, a salutat și felicitat proiectele
prezente.
În cadrul proiectul nostru, #NoAbuse vom derula

Activitățile proiectului au luat forma atelierelor de
lucru organizate săptămânal , pentru început într-o
singură școală din cele 11 vizate de acțiunea comună
cu Poliția.

activități de informare, educare, conștientizare a
consecințelor pe termen lung a maltratării copiilor, în
familie și mediul instituțional.
Este un proiect care va dura 6 luni și care are ca
partener Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului sector 6, București.

#NOABUSE

Unul dintre scopurile spre care sunt îndreptate
acțiunile noastre este constituirea unui grup de
consultare, informare și formare parentală și familială
în sectorul 6. Grupul de reflecție și dezvoltare este
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încrederea în propria persoană și cum să îl facă să
Participarea echipei ASIS la programe de
formare pentru dezvoltarea programelor de

simtă mereu iubirea necondiționată și conexiunea
emoțională.

interventie si impact asupra Cafenelei Parintilor

Prin participarea la acest curs profesioniștii ASIS au

« Cercul Siguranței » – un program de educație

reușit îmbunătățirea metodei de intervenție în cadrul

parentală centrat pe relație.

proiectului Cafeneaua Părinților. A fost un curs de

Programul de Educație Parentală Cercul Siguranței

formare mult așteptat de personalul asociației și cu un

este un program recunoscut la nivel mondial, bazat pe

impact major asupra intervențiilor acestora în

50 de ani de cercetări în teoria atașamentului.

favoarea beneficiarilor.

Programul se adresează persoanelor implicate în
îngrijirea și educarea copiilor, care doresc să învețe
să înțeleagă și să răspundă mai bine la nevoile
copiilor și cum să consolideze conexiunea emoțională

Conferinţa „Suntem cu toţii responsabili

cu aceștia, astfel încât să stimuleze la copii

să acţionăm împotriva maltratării copiilor

dezvoltarea și încrederea în sine.

în familie”
Peste tot în lume, violenţa împotriva copiilor este un
fenomen cu o amploare mult mai mare decât s-ar
putea crede – numeroase astfel de abuzuri nu ajung
niciodată în atenţia opiniei publice rămânând în mod
intenționat ascunse în spatele unor uşi închise. Cele
mai multe violenţe împotriva copiilor se petrec în
sânul familiei. 63% dintre copiii români sunt victime
ale violențelor familiale sau sunt în pericol de a fi
abuzați, precizează instituțiile românești care au
efectuat cercetări în acest sens (Agentia Națională
pentru Protecția Copilului și Adopție).
Cu

ocazia

Zilei

internaţionale

a

Drepturilor

Copilului, Ambasada Franţei în România a organizat
Obiectivul programului este acela de a-i ajuta

conferinţa „Suntem cu toţii responsabili să acţionăm

pe părinți să înțeleagă lumea emoțională a copilului,

împotriva maltratării copiilor în familie” eveniment

de a-i învăța cum să susțină abilitatea acestuia de a-și

ce a avut loc la Institutul Francez și la care au

gestiona emoțiile, cum să îl ajute să își dezvolte

participat mai mulți reprezentanți ai echipei ASIS.
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Conferinţa a fost deschisă de doamna Michèle Ramis,

Pedopsihiatru şi specialist în domeniul protecţiei

Ambasadorul Franţei în România.

copilului, Daniel Rousseau lucrează în cadrul unei

Pe parcursul acestei întâlniri au intervenit doi medici

creşe a Serviciului de Asistenţă socială pentru copii

francezi de renume : doamna Céline Raphaël, victimă

de la Angers. Este autorul lucrărilor „Les grandes

a unor abuzuri în copilărie şi autoare a cărţii „La

personnes sont vraiment stupides” (Adulţii chiar nu

Démesure. Soumise à la violence d’un père”

au minte - 2012) şi „Pouvoir des bébés” (Puterea

(Excesul. Îndurând violenţele tatălui), şi domnul

bebeluşilor - 2016), despre capacitatea copiilor de

Daniel Rousseau, pedopsihiatru şi specialist în

vârste foarte mici de a se lega afectiv de alte persoane

domeniul protecţiei copilului.

adulte, dacă parinţii lor nu le satisfac nevoile.

Céline Raphaël este o victimă a violenţelor familiale

Au mai luat cuvântul: domnul Ioan Gânfălean,

pe care le povesteşte în cartea sa „La Démesure.

Avocatul Copilului, doamna Adina Codreş, consilier

Soumise à la violence d’un père” (Excesul. Îndurând

în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia

violenţele tatălui), care va fi tradusă şi publicată în

Drepturilor Copilului şi Adopţie, doamna Laura

limba română, în 2019, cu sprijinul Institutului

Andrei, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, şi

Francez din România. Medic în cadrul Serviciului de

doamna Raluca Zaharia, responsabil de comunicare

îngrijiri paliative al spitalului Necker de la Paris,

pentru schimbarea socială UNICEF.

doamna Raphaël este membră a Consiliului Naţional

Evenimentul

pentru Protecţia Copilului (Franţa) şi fondatoarea

conştientizarea fenomenului precum şi informarea

grupului de lucru „sănătatea infantilă în cadrul

profesioniştilor, a publicului larg asupra modelelor de

protecţiei copilului”.

bună practică în domeniu propunând participanţilor

și-a

propus

înțelegerea

și

să abordeze această temă din două perspective :
identificarea

şi semnalarea

cazurilor

de

rele

tratamente aplicate copiilor și adaptarea modului de
preluare a copiilor victime ale abuzurilor în funcţie de
specificităţile fiecărui caz.
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înscrieri în baza de date a DGASMB,
persoanele interesate de serviciul de
transport accesibilizat gratuit vor completa o
cerere (disponibila pe site-ul
http://dgas.ro/transport-accesibilizat/
începând cu data de 14.08.2018)

b) Centru Pilot – Gestionarea situatiilor de Viol

Noutăți legislative și metodologice, servicii noi și
programe, cercetări și noutăți științifice

a) TAXI gratuit pentru persoane cu dizabilitati

Prin Hotărârea Consiliului General al
Municipiului București nr. 275/2018,
Primăria Capitalei prin Direcția Generală de
Asistență Socială a Municipiului București

Un centru pilot pentru gestionarea situațiilor de
viol, primul de acest fel din România, a fost
inaugurat luni la Spitalul Universitar de Urgență
din București. În acest centru ar urma să fie
asigurată eficient și rapid examinarea medicală și
medico-legală, asistența post-traumatică și
consilierea victimelor violenței sexuale.
https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-22833450primul-centru-pilot-pentru-situatii-viol-dinromania-inaugurat-spitalul-universitar-dinbucuresti.htm

(DGASMB) va implementa, alături de
Asociația RESTART Cauză Bună, un proiect
pilot intitulat ABILITAXI- servicii de
transport gratuit pentru persoanele adulte cu
dizabilități motorii din Capitala. Pentru
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c) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6

pentru
Ambasador
Junior
la
Uniunea
Europeană: http://bit.ly/AmbasadorJuniorUE

ANUNȚ IMPORTANT pentru persoanele cu handicap
Pentru asigurarea cu continuitate a prestațiilor sociale,
persoanele care solicită reevaluarea încadrării în grad de
handicap, trebuie să depună documentația cu 60 de zile
înainte de expirarea valabilității certificatului de încadrare
în grad de handicap.
Astfel, LUNA ÎN CARE ESTE OBLIGATORIU SĂ SE
DEPUNĂ ACTELE ESTE ÎNSCRISĂ LA "PUNCTUL
V. – TERMEN DE REVIZUIRE" DIN CERTIFICATUL
DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP.
ATENȚIE!
NERESPECTAREA TERMENULUI DE DEPUNERE,
DUCE
LA
PIERDEREA
ACORDĂRII
CU
CONTINUITATE A PRESTAȚIILOR SOCIALE,
ACESTEA URMÂND A FI ACORDATE CU LUNA
URMĂTOARE CELEI ÎN CARE S-A ELIBERAT
CERTIFICATUL DE HANDICAP.

d) Institutul
Romania

Petit

Enfance

Boris

Cyrulnik

Sâmbătă, 12 ianuarie 2019, s-a inaugurat
sesiunea de cursuri de formare a Institutului
Petite Enfance Boris Cyrulnik România
(IPERo), prima filialădin afara Franței.
Cursurile vor avea loc la Cerefrea, partenerul
IPERo.
Primul modul, "Importanța perioadei 0-6 ani
- Teoria atașamentului - Nișa senzorială", va
fi susținut chiar de neuropsihiatrul Boris
Cyrulnik, fondatorul Institutului și creatorul
întregului sistem de formare ce are la bază
Teoria Atașamentului. Potrivit acesteia,
încrederea în sine le oferă copiilor șansa de a
învăța cu plăcere, îi formează pentru școală și
îi pune în relație cu elementele esențiale din
viața de adult.
e
e) UNICEF Romania
Dacă ești adolescent/ă, ești entuziast/ă și te
interesează să schimbi lumea în mai bine, aplică

f) Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) in
calitate de Operator de Progam pentru Programul
„ Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea
incluziunii romilor, finantat din Granturile SEE si
Norvegiene 201402021, a lansat miercuri, 12
decembrie 2018, apelul de propuneri de proiecte
„Educație incluziva pentru copii si tineri in situatii
de risc”.
https://www.fonduristructurale.ro/stiri/21392/fonduri-norvegienepentru-educatia-copiilor-si-tinerilor-in-situatiiderisc?fbclid=IwAR2A7H4iS7g64gwBldZl4YCZzi
1wvvlw-y-NhRF3d9VuDWeUVo6OJ3WV-8k

g) ANPD va putea acorda persoanelor cu dizabilităţi
subvenţii din fonduri externe nerambursabile,
pentru ca acestea să poată achiziţiona tehnologie
asistivă, respectiv acele echipamente sau produse
care sunt utilizate pentru a le creşte, menţine sau
îmbunătăţi capacităţile funcţionale.
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comuni
care/comunicate-de-presa/5344-cp-anpdcompetente-tehnologie-asistiva13122018?fbclid=IwAR2LFG3b3cVNOoWcwG
2zf9Tg1HXHfGu_VzDIkG26pG2RgxBtgqGcK7p82U

h) Campanie UNOPA – HIV / Romanian Harm
Reduction Network
Cu tratamentul și îngrijirea potrivită, persoanele
care trăiesc cu HIV se pot aștepta să trăiască atâta
timp cât trăiește o persoană obișnuită, așa că este
important să preiei controlul asupra sănătății tale
prin realizarea unui test.
Testează-te! Un rezultat pozitiv înseamnă să ai
acces la tratament.
https://unopa.ro/de-ce-sa-te-testezi-pentruhiv/?fbclid=IwAR1SzGj2vmXYxqwwGkYdYmJ
Zkp_P80pvgv1LT_ykpbkryHEznEj7haA5PGM

12

i)

Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de
7 ani va putea fi dispus numai la familia extinsă,
substitutivă
sau
la
asistent
maternal.
Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul nr.
1043/2018 pentru promulgarea legii 286/2018.

l)

nr. 31 dezbaterea publică cu privire la proiectele
de ordin ale ministrului muncii şi justiţiei sociale
pentru aprobarea standardelor de calitate în
domeniul serviciilor sociale, (proiecte care a fost
supuse consultării publice și postate pe site-ul
Ministerului
Muncii
și
Justiției
Sociale www.mmuncii.gov.ro).
Persoanele cu dizabilități vor primi un bilet unic
de călătorie gratuită, care le va permite să circule
cu mijloace de transport diferite, 20 decembrie
2018

j) ALIAT - AlcoHELP
Testul AUDIT pentru a va evalua consumul de
alcool
Peste 50% dintre persoanele care apelează la
serviciile Alcohelp Aliat, singurul program din
România pentru prevenirea și tratamentul
abuzului de alcool, se confruntă cu un consum de
alcool cel puțin riscant, arată un studiu realizat de
ALIAT care a vizat peste 5.000 de români –
beneficiari ai programelor asociației în ultimii 9
ani.
https://aliat-ong.ro/comunicat-jumatate-dintrecei-care-au-gasit-o-solutie-in-programelealcohelp-se-confruntau-cu-un-consumproblematic-dealcool/?fbclid=IwAR0KLLodfW6tndvYQoVTg1
EVvPymuKMypO_ltuQUb_-rawqFMEf4IvptM4

k) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
și Adopție, Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Dizabilităţi şi Agenţia Națională
pentru Egalitate de Şanse între Femei si Bărbaţi
organizează joi, 29 noiembrie 2018, începând cu
ora 10.30 la sediul instituției din Bd. Gh. Magheru
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In 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European

Vă reamintim faptul că puteți sprijini copiii și părinții din

2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la

cadrul Centrului pentru Familie al ASIS cumpărând
produse prin intermediul siteului de marketing afiliat :

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație
a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al
acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor
personale și crearea unui climat de încredere.

www.buyandhelp.ro

prevederile,

Asociația

"Sprijinirea

Integrarii Sociale" (ASIS) doreşte să actualizeze datele

A.S.I.S.

Vă

mulțumim

anticipat pentru suport.
Adresa:
Birou ASIS :Bulevardul Corneliu Coposu nr4, Bl.105A,
scara

Respectând

cauza

4,

et.1,

ap.94

sector

3,

Bucuresti

Tel: +40(21)3233855
e-mail: asis.ong@gmail.com
Director executiv: Rodica Gregorian

clientilor si ale partenerilor cu scopul de a informa în timp

Website: www.asis-ong.ro

util despre serviciile si programele noastre. In acest sens,

Centrul pentru Familie:

Asociația "Sprijinirea Integrarii Sociale" doreste sa

Adresa: Aleea Moinesti nr.24, sector 6, Bucuresti
e-mail: asis.centru@yahoo.com

asigure toti partenerii si clientii de faptul ca va

Responsabil Centru pentru Familie : Alexandra Avram

respecta intocmai prevederile Regulamentului UE si

telefon : 0314223535

va promova drepturile clientilor, va respecta protectia

Serviciul “Prevenire”Responsabil de Program : Daniela
Dinu telefon : 0787711955

datelor cu caracter personal si va implementa un set de

Serviciul Asistenta pentru Persoanele Fara Adapost

proceduri in acest sens dupa cum sunt precizate pe

Responsabil de Program : Ion Valerian telefon

website : www.asis-ong.ro .

0740972535
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