Asociația “Sprijinirea Integrării Sociale”
Asociația “Sprijinirea Integrării
Newsletter
nr.13/Iulie-Septembrie 2019
Sociale”
A.S.I.S.
Idei, proiecte,
programe de asistență socială și suport

familial

NEWSLETTERNr.2
Fiecare clasa a beneficiat de 4 întâlniri în care au fost

Centrul pentru Familie

abordate

Proiect “Sprijin, Siguranță, Stimă”

următoarele

teme:

comunicarea,

comportamentul agresiv, bullying-ul și reziliența. În
Proiectul ,,Sprijin Siguranță Stimă” s-a
desfășurat în perioada noiembrie 2018 – iunie 2019
în școlile de pe raza sectorului șase (Școala Sfântul
Andrei, Școala Numărul 206, Școala Regele Mihai și
Liceul Eugen Lovinescu). În cadrul proiectului s-au
derulat

activități

de

informare,

educare,

conștientizare a consecințelor pe termen lung ale
abuzurilor asupra copiilor, în familie sau în mediul
instituțional și a consumului de tutun și droguri. La
activitățile din cadrul proiectului au participat 16
clase selectate de către școală (310 copii), împreună
cu diriginții. Proietul a fost susținut într-un
parteneriat format din ASIS, D.G.A.S.P.C. sector 6 Serviciul Voluntariat și Asistență Profesională,
Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie;
Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog
sector 6 și Secția 21- Compartimentul Proximitate.

plus, împreună cu reprezentanți ai Poliției de
Proximitate și ai Agenției Naționale Antidrog, copiii
au discutat despre răspunderea în fața legii,
consecintele comportamentului agresiv și consumul
de alcool, tutun și droguri.
Activitățile claselor s-au încheiat cu o altă întâlnire cu
părinții, în timpul căreia aceștia au primit feedback
legat de relațiile dintre copii, au avut oportunitatea să
pună întrebări și să primească informații de la
partenerii în proiect. Întâlnirile au avut loc la cursurile
de dirigenție ale claselor, cu participarea cadrelor
didactice. Temele abordate au fost bine primite de
către elevi, atmosfera a fost relaxată și prietenoasă, sau schimbat idei, opinii, argumente, experiențe între
participanți. Moderatorii au stimulat copiii să
găsească soluții, să experimenteze noi situații și
responsabilități.

Asociația ,,Sprijinirea Integrării Sociale” șia desfășurat activitatea în două școli (Școala Sfântul
Andrei și Școala Numărul 206), lucrând cu un număr
de 189 de copii și 144 de părinți. La fiecare clasă au
avut loc întâlniri preliminare cu părinții care au primit
informații despre scopul proiectului, temele de lucru
cu copiii și programul de desfășurare.
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Activități cu copiii in cadrul
Centrului pentru Familie
ASIS a organizat în perioada 25 iunie - 15
septembrie activități de vară pentru copii, cu scopul
dezvoltării unor deprinderi de viață independentă și
dobândirii unor cunoștințe despre alimentație,
organizarea eficientă a timpului, învățare, cultură,
comunicare eficientă și civilizată. În acest scop,
angajații ASIS au făcut un program educativ adaptat
vârstei și nevoilor specifice ale fiecărui copil, pe
parcursul a 20 de ședințe. Copiii prezenți la activitate
provin din diferite categorii sociale, cazuri active ale
centrului ASIS. Dintr-un număr de 12 copii, 10 au
participat la toate activitățile, iar 2 au participat
ocazional. Întâlnirile au avut loc de două ori pe
s-au

loc în afara centrului, provocându-i pe copii să
asimileze informații noi și în același timp să se

săptămână în zilele de marți și vineri.
Activitățile

Fiind vacanță, o parte a activităților de vară au avut

desfășurat

în

incinta

centrului și în afara acestuia. În centru au avut loc

relaxeze. Au fost vizitate muzeele Antipa și de
Geologie, Grădina Botanică, grădina Zoologică și

activități educative personalizate (2 copii s-au

Palatul Parlamentului, apoi copiii s-au îmbarcat în

pregătit prentru susținerea corijențelor, s-au exersat

turul capitalei cu autobuzul etajat. Au fost organizate

cititul,

regulile

de

punctuație

și

ortografie,

structurarea unui text, reguli de calcul matematic,
tabla înmulțirii și împărțirii).

Pe lângă suportul

educativ, în incinta centrului s-a organizat o sesiune
de gătit, în care copiii au fost implicați direct, sub
atenta îndrumare a personalului ASIS. Fiecare copil a
ales să îndeplinească o anumită sarcină și să ajute la
realizarea unui fel de mâncare.

și ieșiri în parcuri (Păcii, Moghioroș, Izvor), unde
copiii s-au jucat fotbal, ping-pong, tenis și s-au
plimbat

cu

hidrobicicletele.

În

zilele

foarte

călduroase am ales să mergem la cinema.
În contextul actual, copiii sunt pasionați de
tehnologie, motiv pentru care echipa ASIS i-a
surprins cu o zi petrecută la o firmă din București care
produce și testează jocuri pentru calculator. S-au
familiarizat cu metodele de concepere a unui joc și au
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fost impresionați de munca depusă de specialiști.
Dacă mulți își doreau înainte să lucreze în acest
domeniu considerând că este o joacă, realitatea le-a
demonstrat că este nevoie de multă muncă și pregătire
școlară pentru a deveni un profesionist.

Cafeneaua Părinților
In luna iunie, ASIS a demarat împreună cu DGASPC
sect 6 un nou grup Cafeneaua Părinților.
Au fost în total 18 întâlniri, în zilele de miercuri și joi
în sediul din Aleea Moinești și la Conacul Golescu.

Pregătirea pentru școală

Unii dintre părinți au venit însoțiți de copii. Aceștia
au fost implicați în activități ludice interactive, sub

Pentru a facilita intrarea în noul an școlar a

supravegherea studenților la asistență socială care și-

copiilor cu posibilități materiale reduse, ASIS a oferit

au făcut practica de vara la ASIS. La Cafenea au

pentru 9 dintre aceștia câte un ghiozdan echipat

participat în total 15 părinți, dintre care 10 beneficiari

corespunzător.

ai serviciilor oferite de DGASPC și 5 beneficiari

În paralel cu lucrul cu copiii, ASIS a lucrat și cu

ASIS. Prin aceste întâlniri ne-am propus să venim în

părinții, ajutându-i să conștientizeze importanța școlii în

sprijinul părinţilor cu informaţii care îi vor ajuta pe

viața copiilor lor și importanța susținerii și motivării
copilului în momentele dificile cu care acesta se
confruntă în școală. Aceste eforturi duc la diminuarea
riscului de eșec școlar al copilului și, în consecință, a
celui de abandon școlar.

aceștia să fie mai implicaţi, să-și cunoască mai bine
responsabilitățile și nevoile copiilor, să gestioneze
mai bine relaţia cu aceștia, folosind modalităţi
pozitive de educație.
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Temele abordate au fost legate de cunoașterea
copilului, stiluri de atasament, comunicare, reziliență,
disciplinare, gestionarea conflictelor etc.
Părinții au manifestat interes la fiecare temă, au
participat activ, aducând mereu în discuție situații

Acțiuni în sprijinul persoanelor fără
adăpost - Programul de Asistență Socială
Stradală

specifice din viața lor. Cu ajutorul cartoanelor OH,
părinții au expus în povești așteptările și visele lor.

Echipa de stradă ASIS menține contactul cu

Asemenea copiilor, părinții au învățat cu ajutorul

câteva grupuri de oameni ai străzii aflate în special în

jocurilor.

sectorul 6 din București, sector cu care ASIS are în

Cafeneaua i-a ajutat de asemenea pe părinți să-și

continuare o bună colaborare.

depășească dificultățile și reținerile și i-a încurajat să

principale de intervenție, Preciziei și Moghioroș,

continue să încerce să-și înțeleagă copiii.

zone populate cu oameni ai străzii aflați de multă

Toți părinții doresc să participe la viitoare grupuri ale

vreme în acest mediu și pentru care echipa de stradă

Cafenelei Părinților, fiind interesați de aprofundarea

reprezintă singura legatură cu autoritățile. Angajații

unor teme precum : comunicarea cu copilul, cauzele

ASIS urmăresc pentru acești oameni obținerea actelor

comportamentului copilului,

etapele dezvoltării

de identitate, rezolvarea urgențelor privind starea lor

copilului, cum poți depăși situațiile dificile, ce faci

de sănătate iar pentru cei motivați, o acompaniere

când copilul reacționează nepotrivit, cum poți

spre un mediu social stabil.

Există două zone

disciplina copilul în mod pozitiv.
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Echipa de stradă continuă demersurile pentru
soluționarea situației copiilor minori care cerșesc în
mijloacele de transport din secorul 6, prin semnalarea
acestor cazuri la autoritățile competente.

Curs de prim ajutor pentru personalul
ASIS
La sfârșitul lunii septembrie, cei 10 angajați

Totodată, echipa de stradă este implicată, împreună

ai ASIS au participat la un curs certificat de prim

cu DGASPC sector 6, în monitorizarea situației unor

ajutor, livrat de Crucea Roșie, Filiala sectorului 6.

copii aflați în familie, dar ai căror parinti sunt în
dificultate socială. Aceștia sunt cazați într-un bloc

Noțiunile de prim ajutor și resuscitare sunt foarte
importante pentru angajații din domeniul social,

ghetou de pe raza sectorului 6 și au nevoie de

deoarece hazardul pe care il implică munca cu

susținere pentru a le asigura copiilor condiții mai

oamenii străzii și cu familiile în dificultate poate

bune de îngrijire și educație.

reclama oricând o intervenție de acest gen.
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depuse în perioada 14.10.2019 – 20.11.2019, ajutorul pentru
încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie 2019.

c) 1 octombrie, începând cu ora 09:00, se deschide
următorul apel de finanțare al programului StartONG, finanțat
de Kaufland Romania și implementat de Asociația Act for
Tomorrow.
Începând cu luna august, numărul maxim de proiecte care pot fi
înscrise în cadrul unui apel de finanțare s-a modificat astfel:
• Pentru pragul al III-lea - pot fi inscrise maxim 10 proiecte.
• Pentru pragul al II-lea - pot fi inscrise maxim 15 proiecte.
• Pentru pragul I - proiectele pot fi înscrise până la data de 15 a
fiecărei luni sau până la epuizarea bugetului alocat acestui prag.
După înscrierea numărului maxim, nu vor mai fi acceptate noi
proiecte, dar organizațiile doritoare pot aplica din nou la
apelurile din lunile următoare.
Regulamentul competiției poate fi consultat aici:
https://startong.ro/sto…/start_ong_regulament_iunie_2019.pdf

În urma cursului, membrii echipei ASIS sunt pregătiți
să acorde primul ajutor în eventualitatea apariției
unor situații neprevăzute atât în timpul programului
de lucru, cât și în afara acestuia.

Noutăți legislative, servicii și programe,
studii și cercetări
a) 17 Sept 2019 - Se înființează Sistemul Informatic
Național pentru Adopție (SINA).
"Proiectul vine în sprijinul celor care vor să adopte copii și
are ca obiectiv general realizarea unui sistem informatic care
să continue procesul de simplificare administrativă și de
debirocratizare în domeniul protecției copilului și adopției și
să faciliteze comunicarea persoanelor interesate cu toate
instituțiile cu atribuții în domeniu."
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comu
nicate-de-presa/5604-cp-infintare-sina20190917?fbclid=IwAR2uGo0ZgZ6qC8wQ8PnrAubGWT
C31SK2dL7beXZw6zl9Dmm8eLjoOSP9LiY
b) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 anunță cetățenii sectorului 6 că începând cu
14.10.2019, se vor putea depune cererile pentru ajutorul pentru
încălzirea locuinței - sezonul rece 2019-2020. Pentru cererile

d) Șansa de a fi părinte! Campanie de conștientizare și tratament
în cazul infertilității
Pe parcursul lunii octombrie 2019, Primăria Sectorului 6, prin
Centrul de Sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie”, situat în
Bulevardul Uverturii nr. 81, Sector 6, derulează campania de
conștientizare și tratament în cazul infertilității ”Șansa de a fi
părinte!”.
Campania se adresează tuturor persoanelor care nu reușesc să
aibă copii și își propune să atragă atenția asupra faptului că
infertilitatea este o problemă de cuplu, de aceea este extrem de
important ca ambii parteneri să consulte medicul pentru
investigații amănunțite.

e) Granturi SEE și Norvegiene
Calendarul apelurilor ce urmează a fi lansate în cadrul
programului “Dezvoltare locală și reducerea sărăciei”.
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22566/granturi-see-sinorvegiene-calendarul-apelurilor-care-urmeaza-a-fi-lansate-incadrul-programului-de-dezvoltare-locala-si-reducereasaraciei?fbclid=IwAR03zVEoQI0djVdwWOeO4h3faB2Stk6n
Ex3yEfL80gllAWwQlGHdWVs820I

f) Burse pentru elevi in învățământul preuniversitar de stat.
Modificare
cadru
legal
20
Sept
2019:
Ordinul nr. 5085/2019 pentru modificarea și completarea
anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului
și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar de stat.
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https://lege5.ro/Gratuit/gm2diojrha3a/ordinul-nr-5085-2019-pentrumodificarea-si-completarea-anexei-la-ordinul-ministrului-educatieicercetarii-tineretului-si-sportului-nr-5576-2011-privind-aprobareacriteriilor-generale-de-acordare-abur?fbclid=IwAR34iPJLjKi7_AQdKIbFpdXiQIHXl5DoHQf0qanuiO
3Uo3DAeztYAR7F82I

În 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European

g) Este oficial: Copiii fără CNP vor avea acces gratuit şi
nediscriminatoriu la servicii medicale

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

https://m.adevarul.ro/news/societate/este-oficial-copiii-cnpvor-acces-gratuit-nediscriminatoriu-servicii-medicale1_5d81f7a8892c0bb0c6b5a9ec/index.html?fbclid=IwAR3aqol
WXJzzZpId9NnUIJguPwfkpj7hnEXRr8DVg91zQjyvy6Z6tH
OIK0M

h) Materiale terapeutice pentru copii cu implant cohlear
Asociaţia „Ascultă Viaţa” lansează prima bibliotecă online
cu materiale de lucru ce pot fi folosite de terapeuţi şi părinţi
în reabilitarea auditiv-verbală a copiilor purtători de implant
cohlear.
http://ascultaviata.ro/prima-biblioteca-digitala-cu-resursepentru-recuperarea-auditiv-verbala-a-copiilor-cu-implantcohlear-din-romania/?fbclid=IwAR0iHPiD-B-j0hwzEJ6TXvr9yS2xZdbqsCxQd9Lezyt0LFq2pKaTavLUVY

i) Burse pentru persoane seropozitive.
Federația UNOPA organizează a IV-a ediție a programului
de Burse „Dorel Pintilie” destinată dezvoltării personale și
profesionale a persoanelor seropozitive din Romania.
https://unopa.ro/bursele-dorel-pintilie-2019-editia-a-iva/?fbclid=IwAR2_c0YgPCgNQaHPxRhNKTvhxjORN_M8c_t
VLi2NRR0I36KPRfgZWulJ1QY

2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație

acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor
personale și crearea unui climat de încredere.

Respectând

prevederile,

Asociația

"Sprijinirea

Integrarii Sociale" (ASIS) doreşte să actualizeze datele
clientilor si ale partenerilor cu scopul de a informa în timp
util despre serviciile si programele noastre. Asociația
"Sprijinirea Integrarii Sociale" (ASIS) asigură toti
partenerii și clienții de faptul că va respecta întocmai
prevederile Regulamentului UE și va promova
drepturile clientilor, va respecta protectia datelor cu
caracter personal și va aplica prevederile legislației în
vigoare.

j) CARUSEL – Primul duș mobil din România
Dușul Mobil oferă persoanelor fără adăpost posibilitatea
efectuării igienei corporale, accesul la mașini de spălat și uscat
haine, precum și la materiale de igienă personală. Inițiativa este
derulată de Asociația Carusel și susținută de ING
Romania și Kaufland Romania. Mai multe informații despre
proiect puteți găsi aici: https://bit.ly/2mmEdYp.

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

k) Instituțiile administrației publice nu vor mai fi obligate să
utilizeze ștampila în relația cu cetățenii sau cu alte instituții. În
mediul privat, ștampila oricum nu mai era obligatorie. Marele
merit al noii legi este că ea creează premisele digitalizării și
simplificării birocrației. Atâta vreme cât ștampila nu mai este
obligatorie, documentele vor putea circula mai ușor, în format
digital, nu va mai fi necesar exemplarul ”original” pe hârtie și
cu ștampilă și totul va putea fi trimis și primit online, cu
semnătură electronică.

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.

https://www.avocatnet.ro/t10559/eliminare-stampila.html
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Adresa:
Sediul ASIS: Aleea Moinești nr. 24, sector 6, Bucuresti
Telefon: +40 (21) 323 38 55
E-mail: asis.sediu@gmail.com
Director executiv: Luciana Lăzărescu
Website: www.asis-ong.ro
Centrul pentru Familie: Aleea Moinesti nr. 24, sector 6,
București
E-mail: asis.centru@yahoo.com
Responsabil Centru pentru Familie: Alexandra Avram
Telefon: 0314223535
Programul de Asistență Socială Stradală
Responsabil de program: Ion Valerian
Telefon: 0740972535
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