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Proiectul ”Sprijin, siguranță, stimă” s-a desfășurat în
În trimestrul al doilea personalul Centrului pentru
familie a continuat să lucreze cu copiii provenind din
familii sărace și cu cei cu dificultăți de adaptare
școlară. În efortul de a îmbunătăți situația școlară a
acestora au fost implicate și școlile, împreună cu
părinții. În iunie am început să organizăm activități

perioada martie – iunie 2019 în patru scoli de pe raza
sectorului 6 (Scoala 206, Liceul Eugen Lovinescu,
Scoala Regele Mihai și Școala Sfântul Andrei). La
activitatile din cadrul proiectului au participat 14
clase selectate de către școală, dirigintii claselor (14
cadre

didactice),

respectiv

280

de

copii.

educative și de timp liber cu copiii, pentru a-i ține
ocupați pe perioada vacanței. La rândul lor, adultii au
nevoie de activitati în care sa vorbeasca, să se simtă
ascultați și să se descarce de emoțiile acumulate.
Această nevoie a dus la continuarea proiectului
Cafeneaua Părinților după finalizarea finanțării din
partea Ambasadei Franței. Mai mult, am ajuns la
concluzia că putem organiza Cafeneaua în două
locații, la Centrul pentru Familie și în camerele
acordate cu generozitate de DGASPC sector 6 la

In acest proiect au fost implicate patru institutii:

Conacul Golescu Grant.

Centrul pentru Familie ASIS, DGASPC sector 6,
Agentia Nationala Antidrog și Poliția de proximitate.
Pentru activitățile proiectului au fost mobilizati 10
specialisti din cele patru institutii.
In cadrul atelierelor cu elevii aceștia au dezbatut
teme legate de comportamenul agresiv în școală, de
comunicare, bullying, droguri dar si de reziliență.
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Elevii au avut ocazia să vorbească deschis despre
propriile lor experiente din perspectiva de agresor
sau de agresat, să identifice cauze și să găsească
soluții de stopare a fenomenului de bullying.

Cafeneaua Părinților
Cafeneaua Parintilor s-a desfășurat și în al doilea
trimestru al anului 2019. Intâlnirile cu părinții
reprezintă o activitate de sine stătătoare în acest
moment, această activitate având un program
regulat/săptămânal.
Cele mai apreciate subiecte raman cele legate de
relațiile din cadrul familiei și de modalitățile de
mediere a conflictelor apărute între membrii acesteia,
în special copil-părinte.
Este linistitor pentru un părinte să constate că nu este
singurul care nu se “descurcă” perfect în acest rol, că
probleme asemănătoare se regăsesc în aproape toate
familiile.
Problema care a starnit interesul tuturor a fost legată
de motivarea copiilor să învețe, să-și facă temele.
Credința că poate exista o rețetă a succesului ușor de
realizat in acest demers a fost spulberată. Concluzia
la care am ajuns impreună a fost că și noi adulții
trebuie să muncim dacă vrem sa creștem copii
educați. Atenția, răbdarea, empatia și dragostea sunt
abilități pe care trebuie să le exersăm și să le oferim
copiilor noștri.

În luna iunie a fost organizat al patrulea grup
Cafeneaua Părinților. Participanții sunt părinți din
sectorul 6, beneficiari ai DGASPC sector 6 și ai
Centrului pentru Familie ASIS.
Cei 12 participanți au fost împărțiți în două grupe,
cafeneaua desfașurându-se în zilele de miercuri și joi
atât în sediul Centrului din Moinești cât și la Conacul
Golescu pentru a facilita accesul părinților la sesiuni.
Atelierele au ca scop principal oferirea de suport
părinților în demersul educației copiilor prin:
•

idei și sugestii de îmbunătățire a relației
părinte-copil;

•

prezentarea

unor

metode

practice

de

interacțiune cu copilul, bazate în primul rând
pe o mai bună înțelegere a nevoilor copilului;
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la Facultatea de Asistenţă Socială a Universității
București au optat pentru practica de specialitate la
ASIS. Studenții care au ales programele ASIS au
participat, prin rotație, la toate activitățile organizate
în această perioadă, sub supervizarea coordonatorilor
de program. Studentii au venit regulat și ne-au fost
de un real ajutor, implicându-se în activitățile cu
copiii, participând la activitățile cu adulții din centru,
mergând pe stradă sau însoțind asistentul social la
efectuarea anchetelor sociale.

Activități cultural – educative și de timp liber
pentru copii

Cu ocazia Zilei Copilului ASIS a organizat o
•

ieșire la film cu cei mici. A fost ales filmul muzical
sugestii pentru situațiile sau problemele aduse
în discuție de părinți.

de fantezie “Aladdin” produs de Walt Disney, spre
încântarea copiilor. Părinții care i-au însoțit pe copii

Unii dintre părinți au venit însoțiți de copii, care au

erau de asemenea nerăbdători să urmărească un film

beneficiat de un program separat, fiind supravegheați

3D. Cei 13 copii și părinți care au participat s-au

de voluntari studenți în activități ludice interactive.

bucurat de o zi petrecută la film și apoi la McDonalds,

O parte dintre părinții participanți au decis să solicite

care i-a scos din rutina zilnică și le-a oferit ocazia de

serviciile Centrului de Familie ASIS, pentru

a socializa și interacționa cu alți copii.

depășirea situațiilor dificile cu care se confruntă.

Studenti în practică
Programele de practică a studenților sunt metode
formale

de

contact

direct

al

acestora

cu

responsabilitățile muncii de asistent social și cu
activitatea de teren. În perioada de referinţă 8 studenti
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Autoarea a urmărit câteva măsuri fiscale și
economice și efectele acestora asupra organizațiilor
neguvernamentale. Printre măsurile fiscale cu
impact asupra mediului ONG sunt menționate:
•

modificarea

criteriilor

de

definire

a

microîntreprinderilor și ridicarea limitei maxime
a cifrei de afaceri de la 100.000 la 1.000.000 euro
(OUG 79/2017) a redus numărul companiilor
care pot face sponsorizări în limita a 20% din
impozitul pe profit;
•

extinderea

prevederii

referitoare

la

deductibilitatea din impozitul pe venit a sumelor

Conferinta “Impactul reformei asupra serviciilor

cu care companiile au sponsorizat ONGuri care

sociale din România”

sunt furnizori acreditați de servicii sociale cu cel

Doi reprezentanți ai ASIS au participat la conferința

puțin un serviciu licențiat și la celelalte ONGuri

organizată

(Legea nr. 30/2019).

de

Federația

Organizațiilor

Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) pe 27
iunie 2019,

la Hotel Minerva din capitală.

Evenimentul a marcat lansarea raportului de cercetare
Efectul măsurilor fiscale și economice asupra
furnizării și contractării de servicii sociale,

•

posibilitatea redirecționării a 2% din impozitul pe
venit către o entitate non-profit sau unitate de cult
de către persoanele fizice, respectiv a 3,5% din
impozitul pe venit către aceleași tip de entități
care sunt furnizori acreditați de servicii sociale cu
cel puțin un serviciu licențiat (Legea nr. 227/2015

coordonat de Claudia Petrescu. Studiul este parte a

cu modificările și completările ulterioare) va avea

proiectului Impactul reformei asupra serviciilor

ca efect reducerea veniturilor colectate prin

sociale din România, finanțat de Reprezentanța

aceste măsuri de ONGuri, ca efect al reducerii

UNICEF România și Ambasada Franței în România.

impozitului pe venit. (https://fonpc.ro)

4

Adunarea Generală a Federației Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)

Pe 28 iunie 2019 reprezentantul ASIS a participat la
Adunarea Generală a FONPC, în cadrul căreia a fost
ales un nou Consiliu Director, iar domnul Bogdan
Simion, președintele FONPC, a fost investit cu un
nou mandat. Unul dintre membrii Consiliului
Director a propus organizarea de grupuri de lucru pe
teme de interes pentru organizațiile din federație, care
să propună soluții punctuale la diverse probleme
legislative, procedurale sau practice din domeniul
social. Ideea a fost salutată de cei prezenți, primul
grup de lucru urmând să fie organizat în luna iulie pe

Acțiuni în sprijinul persoanelor fără
adăpost - Programul de Asistență Socială
Stradală
Echipa de stradă a continuat lucrul în piața
Moghioros, cu un grup de 10 persoane, toți făcând
parte din categoria oamenilor străzii, foști copii ai
străzii.
Problemele lor sunt legate de lipsa de opțiunilor de
reintegrare socială, de starea de sănătate precară cu
probleme de sănătate specifice persoanelor fără
adăpost, cu o lunga perioadă de timp petrecută în
stradă (HIV, TBC, alcoolism, boli dermato-venerice
etc.) și de lipsa dorinței de a ieși din mediul în care sau obișnuit să trăiască.

tema serviciilor sociale.

Prevenirea abuzului asupra copiilor: brosuri
pentru părinți și profesioniști
În luna mai au fost produse, în cadrul proiectului
#NoAbuse

finanțat

de

Ambasada

Franței

la

București, două seturi de broșuri având ca temă
abuzul asupra copilului, destinate părinților și
profesioniștilor din domeniul protecției copilului.
Ambele broșuri sunt disponibile pe website-ul ASIS
www.asis-ong.ro, la secțiunea Publicații. Materialele
cuprind semne ale abuzului, modalități de referire și
recomandări de gestionare a situațiilor dificil de

Odată cu venirea verii numarul de persoane fără

controlat atât de părinți, cât și de profesioniști.

adapost din zona Moghioros a crescut semnificativ,
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zona extinzându-se și la vecinatatea mall-ului Plaza,
unde pe un teren viran, într-o clădire abandonată,
trăiesc alte familii.

Noutăți legislative, servicii și programe,

Demersurile specifice pentru protecția minorilor din

studii și cercetări

familiile care locuiesc în stradă sunt întreprinse

a) Cercetare SOS Satele Copiilor – “Copiii în situatie de
risc în Bucuresti” București, aprilie 2019

împreună cu autoritățile.
Pe data de 19 iunie 7 studente de la Centrul de
formare Saint-Honore din Paris au vizitat programul
de asistență stradală ASIS. Studentele lucrează la un
proiect privind migrația romilor din Romania către
“orasul luminilor” – Paris, căutând să clarifice
cauzele acestui fenomen de migrație masivă dar și
soluții pentru diminuarea acestuia. Studentele au
participat la vizite ale echipei ASIS in familii și pe
stradă.

https://www.sos-satelecopiilor.ro/wpcontent/uploads/2019/04/BrosuraA4_WEB_SOS-Satele-copiilor.pdf
b) Vouchere persoane cu handicap / Cu acestea se pot
achizitiona "... tehnologie modernă, spre exemplu
programe software și scannere, cu ajutorul cărora
computerele le pot scana și citi nevăzătorilor, fotolii
rulante electrice personalizate pentru persoane cu
handicap locomotor, proteze inteligente pentru cei cu
amputații sau aparate auditive performante pentru
persoanele care au deficiențe de auz" etc. Informatii
suplimentare pe link-ul de mai jos.
http://www.jurnal-social.ro/vouchere-oferite-persoanelorcu-dizabilitati-pentru-achizitionarea-de-dispozitiveasistive/
c) FINANTARE "Organizațiile non-profit din România
(inclusiv asociaţii de părinți, elevi, profesori sau
organizații din domeniul educației) sunt invitate să
propună evenimente de programare sau de tehnologie
pentru copii și tineri cu vârsta între 8 și 24 de ani, în cadrul
inițiativei europene Meet and Code.
Din toate propunerile vor fi selectate 90 de evenimente
care vor primi un grant de 300 de euro fiecare. Așadar, o
organizație se poate înscrie online, cu unul sau mai multe
evenimente, în perioada 3 iunie - 8 septembrie 2019".
https://www.asociatiatechsoup.ro/blog/finantarile-meetand-code-2019?fbclid=IwAR2bG2_fu1K8OuJU0J2PVKP9d0mnPriFplDd8yVQYtodJAyIAyz
wXG5f3w
d) Tratamente stomatologice gratuite pentru elevi și
studenți în perioada vacanței în 150 de cabinete din
București
https://www.edupedu.ro/tratamente-stomatologicegratuite-pentru-elevi-si-studenti-in-perioada-vacantei-in150-de-cabinete-dinbucuresti/?fbclid=IwAR37rGK7jA3UE5VSiD70V_bN3e
iv2239ErGGc7FYKMtLTAzFejq93kElf_4
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e) Au inceput înscrierile la cursurile gratuite de educaţie
nonformală ce se vor desfăşura la Centrul de Recreere şi
Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant, din
Sectorul 6.
https://www.protectiacopilului6.ro/noutati_doc_2662_auinceput-inscrierile-la-cursurile-gratuite-de-educatienonformala-pentru-copiii-din-sectorul6_pg_0.htm?fbclid=IwAR1AHXFsKbNSWnDsDCCkw
mc_J6qcYT54htgEuHMWJ87hbXfCDpJJkU6wAg8
f) Pentru copii, un altfel de eveniment! Cea mai mare
expoziţie Nicolae Tonitza din ultimii 50 de ani. 27
Septembrie
6
Octombrie
2019.
"Expozitie Pavilionul de Artă București – Art Safari, cel
mai amplu eveniment dedicat artei din România, susţinut
de Primăria Municipiului Bucureşti, prin Expo Arte.
https://www.agerpres.ro/cultura/2019/06/27/cea-maimare-expozitie-tonitza-din-ultimii-50-de-ani-din-27septembrie-la-art-safari-2019-333005?fbclid=IwAR0GGQoaZNkETkc9xPkYlv0UuKL
89T06r_1sr73ZJth5sZi4RuZBYop9npQ

https://m.adevarul.ro/news/bucuresti/primul-cabinetstomatologic-romania-destinat-persoanelor-dizabilitati1_5ce62b96445219c57ef1b991/index.html?fbclid=IwAR
1Q0QjxbAayG5FhBTKqAmE9YEjRdJeONXmYmC5k8
izJrzpcrzLa35M1128
n) Guvernul interzice instituționalizarea copiilor în
centrele de tip vechi, de la 1 ianuarie 2020.
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/co
municate-de-presa/5545-cp-guvernul-interziceinstitutionalizarea-copiilor-centre-vechi-ianuarie-202012062019?fbclid=IwAR1FVibO2aGgttk_1YawtTIO4ud
0bWuitW5t-5eMJ36-Sj_eUlO9V9UFd3s
o) “Prima casă” pentru persoanele cu handicap. Ce
drepturi noi vor avea cetățenii cu dizabilități.

https://legestart.ro/prima-casa-pentru-persoanele-cuhandicap-ce-drepturi-noi-vor-avea-cetatenii-cudizabilitati/?fbclid=IwAR2PxMq1P343NFko1VtAr6
qultu75ntfbIoXUFY-UfEuE7dpxEDqU6ECusE

g) Expoziție spațială 2019 – între 6 iulie și 15 octombrie
la Romexpo / SPACE ADVENTURE - O aventură
spațială pentru copii și adulți deopotrivă - "Descoperă,
Explorează,
Trăiește!" www.expozitiespatiala.ro
https://www.youtube.com/watch?v=irL8BkCLQow
h) Vechimea in munca - Studiile de masterat vor fi luate
în considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru
obținerea pensiei.
https://www.avocatnet.ro/articol_46038/Studiile-demasterat-vor-fi-considerate-vechime-in-munc%C4%83au-decis-deputa%C8%9Bii.html?fbclid=IwAR2ScVbXiD65LyHqayhbb7BUEsRpWv0wDT_umDt6aeN0G5T
BNQZ3kENfl0
i) Noutati privind ucenicia la locul de munca:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/co
municate-de-presa/5551-cp-clarificari-ucenicia-loculmunca20062019?fbclid=IwAR2bIjT6IFvctF2pTNrVHRiXnebe
irHYyVvRZu2zvabU_XBwnH2nRR0uMeI
m) Primul cabinet stomatologic destinat persoanelor cu
dizabilitati precum si celor fara venituri, se va deschide in
Bucuresti.
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În 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European

Adresa:

2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la

Sediul ASIS: Aleea Moinești nr. 24, sector 6, Bucuresti

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație

Telefon: +40(21)3233855

a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al

E-mail: asis.sediu@gmail.com

acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor

Director executiv: Luciana Lăzărescu

personale și crearea unui climat de încredere.

Website: www.asis-ong.ro
Centrul pentru Familie: Aleea Moinesti nr. 24, sector 6,

Respectând

prevederile,

Asociația

"Sprijinirea

București

Integrarii Sociale" (ASIS) doreşte să actualizeze datele

E-mail: asis.centru@yahoo.com

clientilor si ale partenerilor cu scopul de a informa în timp

Responsabil Centru pentru Familie: Alexandra Avram

util despre serviciile si programele noastre. Asociația

Telefon: 0314223535

"Sprijinirea Integrarii Sociale" (ASIS) asigură toti

Programul de Asistență Socială Stradală

partenerii și clienții de faptul că va respecta întocmai

Responsabil de program: Ion Valerian

prevederile Regulamentului UE și va promova

Telefon: 0740972535

drepturile clientilor, va respecta protectia datelor cu
caracter personal și va aplica prevederile legislației în
vigoare.
Reamintim faptul că puteți sprijini copiii și părinții din
cadrul Centrului pentru Familie al ASIS cumpărând
produse prin intermediul siteului de marketing afiliat :
www.buyandhelp.ro cauza ASIS sau donând 2% din
impozitul pe venit către ASIS, prin descarcarea și
completarea formularului de la

https://www.asis-

ong.ro/despre-noi/doneaza-acum-2-programul-toticopiii-la-scoala.
Vă mulțumim anticipat pentru suport.
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