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Învățând să trăim împreună

provocari constante atât pentru cadrele didactice, cât
și pentru noi, echipa ASIS. Cursul ne-a propus o
abordare din perspectiva acceptării diversității în
lucrul cu grupurile de copii și multe exerciții practice.
În plus, am experimentat și solutii concrete de
motivare a cadrelor didactice să participe la
rezolvarea conflictelor din clasă.

Curs despre Coronavirus prin Societatea
Națională de Cruce Roșie din România
Pentru că o mare parte a activității noastre constă în
consilierea părinților și copiilor, am hotărât să le
oferim informații despre Covid-19 din surse sigure.
Asa ca am învățat întâi noi, de la profesionisti, cum
să trăim și cum să ne protejăm în noile conditii de risc
epidemiologic. Munca noastră ne face responsabili
nu doar pentru sănătatea noastra, dar și pentru cea a
oamenilor cu care lucrăm. Ce am facut mai departe a
În luna aprilie, echipa ASIS a partcipat la un curs

fost să transmitem aceste informații beneficiarilor

online, susținut de asociația Education for Change.

noștri și să-i încurajăm constant să le aplice, prin

Ne-am perfectionat în lucrul cu grupurile de copii și

exemplul personal și oferindu-le de câte ori am putut,

am explorat modalități și strategii despre cum să-i

măști și mănuși.

învățam pe copii să se accepte și să lucreze împreună.
Problemele de acceptare și întelegere în clasele de
elevi cu care am lucrat în ultimii 2 ani au fost
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singure sunt în evidența Programului de Asistență
Socială Stradală și 27 sunt în evidența Centrului
pentru Familie.

Asistență materială în perioada COVID19 prin Fondul de Urgență ING

Centrul pentru Familie
În perioada aprilie – iunie 2020 activitatea Centrului
pentru Familie a continuat, cu respectarea restricțiilor

În luna mai, ASIS a primit o finanțare de 15.600 lei
pentru asistență materială de urgență pentru cele mai

legate de prevenirea infecției cu SARS – CoV-2. Neam concentrat pe asistența materială a cazurilor în

vulnerabile cazuri. Proiectul a fost finantat printr-un

nevoie, consiliere socială și psihologică prin telefon

program al ING Bank, derulat în parteneriat cu

sau online. Pachetele cu alimente și produse de

Fundația Comunitară București.

igienă, lapte praf și pampers pentru bebeluși au fost
livrate de angajații ASIS persoanelor fără adăpost și
familiilor în nevoie.

Produsele oferite persoanelor în nevoie – familii
sărace și persoane fără adăpost/cu locuire precară –
constau în alimente, produse sanitare și de igienă,
lapte praf și pampers pentru sugari. Din luna mai și
până acum prin proiect au fost asistate 100 de
persoane (reprezentând 39 de familii și persoane
singure). Dintre acestea, 12 familii și persoane
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În luna aprilie și prima jumătate a lunii mai,

mai Centrul a oferit, prin programul nou-finanțat de

activitatea s-a desfășurat exclusiv în afara centrului,

ajutor de urgență al ING, alimente, produse de

în regim outreach, prin telefon sau online.

igienă, pampers și lapte praf pentru 27 dintre cele mai

După data de 15 mai au început să fie admiși în centru

vulnerabile familii aflate în asistența noastră.

beneficiari numai pe bază de programare prealabilă,
în spațiul deschis din curte (terasă), cu respectarea
măsurilor de protecție recomandate de autorități.

Acțiuni în sprijinul persoanelor fără
adăpost - Programul de Asistență Socială
Stradală
Echipa de stradă ASIS a continuat să funcționeze
pe perioada stării de urgență. Au fost continuate
vizitele la diferiți beneficiari și efectuate demersuri
pentru

situațiile

urgente.

A

fost

asigurată

comunicarea cu beneficiarii și cu organizațiile
partenere prin telefon, WhatsApp, Zoom etc.
În această perioadă echipa de stradă ASIS a fost
invitată să facă parte din rețeaua “Initiativa PAFA”,
creată de Direcția Generală de Asistență Socială a
Municipiului București pe WhatsApp, cu scopul de a
veni în ajutorul persoanelor adulte fără adăpost
(PAFA) și de a diminua riscul de infecție cu virusul
SARS-CoV-2 în randul PAFA. Rețeaua are 25 de
Din iunie activitatea se desfășoară aproape normal,

membri și a continuat activitatea și după încetarea

excepție făcând activitățile de grup cu copiii și

stării de urgentă.

părinții, pe care le considerăm în continuare riscante.
Au fost reluate demersurile la autorități, vizitele în
familii și consilierea fată în față. Mare parte din
munca noastră constă acum în informarea și educarea
beneficiarilor despre prevenirea îmbolnăvirii cu
COVID-19. Din clădirea ghetou din zona Preciziei,
în care echipa Centrului lucra deja, au intrat în
asistența alte 3 familii noi (în total 7 familii). Din luna
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persoanelor fără adăpost din sectorul 6, zonele de

Cartografierea persoanelor fără adăpost
din sectorul 6

acțiune ale echipei de stradă s-au extins prin

În luna iunie echipa ASIS a început cartografierea

adăugarea a 3 noi grupuri, din Grozăvești, Lacul

persoanelor fără adăpost din sectorul 6. Aceasta este

Morii și Apusului. În aceste grupuri au fost evaluate

o dorința mai veche a ASIS, datorată lipsei de

familii care însumează peste 45 de persoane. Până

încredere în datele statistice existente privind

acum s-au stabilit prioritatile pentru fiecare familie și

persoanele fără adăpost/cu locuire precară. După

au început intervențiile pentru înscrierea la grădinițe,

decretarea stării de alertă, mai mulți angajați ASIS au

școli și controale medicale.

observat o aparentă creștere a numărului persoanelor

În

luna

iunie,

în

urma

cartografierii

care trăiesc pe stradă.
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Noutăți legislative, servicii și programe,
studii și cercetări
1) Min. Muncii - Documentele pentru obținerea

2)

3)
4)

5)

6)

Așa încât am hotărât că acum este momentul
potrivit să începem. Am împărțit sectorul 6 pe zone și
am început să le explorăm în echipe de câte 2. Am
descoperit trei noi zone în care familii întregi trăiesc
fără apă curentă, încălzire și canalizare, în barăci
improvizate și clădiri părăsite. Majoritatea acestor
persoane provin din afara Bucureștiului, așa că nu

7)

beneficiază de sistemul de protecție socială de stat. În
cele trei zone nou identificate trăiesc peste 50 de
persoane, majoritatea copii.

8)

șomajului tehnic se depun, din 1 mai, prin
aplicația aici.gov.ro" shorturl.at/jlRY8
NOU! Pentru persoane cu dizabilități - "Guvernul
a flexibilizat modul de utilizare a biletelor gratuite
de transport interurban acordate persoanelor cu
dizabilități: shorturl.at/NRW19
Noi măsuri de protecție socială, aprobate de
Guvern 30 Aprilie 2020 shorturl.at/pswJ3
Raport UNICEF: Pandemia de COVID-19
exacerbează riscurile la care sunt supuși copiii
vulnerabili și familiile lor în România
shorturl.at/ekGJY
Ordonanța „Adio hârtii!” - Toți angajații
Ministerului Fondurilor Europene și ai structurilor
aflate în subordine au obligația, din luna iunie, de
a folosi exclusiv sistemul digital și de a renunța la
hârtii în interacțiunea pe care o vor avea cu
beneficiarii finanțărilor, conform unei ordonanțe
adoptate de Guvern. shorturl.at/awyKO
Asigurari de sanatate - Toate serviciile medicale
și farmaceutice vor fi acordate în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate până la data de 30
iunie 2020 fără să fie necesară utilizarea cardului
național de sănătate. După această dată, va fi
menținută reglementarea până la 30 septembrie
2020 pentru serviciile acordate în medicina
primară și ambulatoriul de specialitate, transmite
Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
shorturl.at/dqHN2
Asociația Act for Tomorrow, Asociatia Semper
Musica, Filiala Tecuci și-a propus să ofere sprijin
direct și imediat, prin telefon, tinerilor afectați
emoțional de situația creată de pandemia COVID19. Cinci psihologi, consilieri de dezvoltare
personală și psihopedagogi oferă consiliere
gratuită prin telefon, pentru tinerii din mediul
rural cu vârste cuprinse între 15 și 24 ani, care au
părinții plecați la muncă în străinătate, tineri care
provin din familii monoparentale sau orice alt
tânăr afectat de situație.
Guvernul a adoptat, în ședința de joi, o Ordonanță
de Urgență prin care este acordat dreptul elevilor
de a circula gratuit, dus-întors, de acasă până la
școală, inclusiv cu transportul în comun sau
trenul. shorturl.at/aituT
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9) Spalatorii sociale: persoanele nevoiașe, care nu au
posibilitatea să își spele hainele acasă, pot apela la
serviciile spălătoriilor sociale din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială a Municipiului
București, situate în str. Armenis, nr. 2, sector 3,
Bulevardul Drumul Taberei, nr. 24, sector 6,
respectiv str. Turnu Măgurele nr 17 A, sector 4.
10) Direcția Generală de Asistență Socială a
Municipiului București continuă, și în acest an,
programul "ÎMPREUNĂ", prin care se acordă un
ajutor financiar pentru plata chiriei unei locuințe
în Capitală, pentru victimele violenței în familie
de pe raza Municipiului București, în cuantum de
maxim 1500 lei/lună, precum și decontarea
costurilor aferente serviciilor privind examinarea
victimelor și eliberarea certificatului medicolegal. www.dgas.ro
11) SOS Satele Copiilor Romania Studiu național
privind situația tinerilor din sistemul de protecție
shorturl.at/oAGH2

RESURSE - INFO și TELEFOANE DE
URGENȚĂ
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În 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European
2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la

Adresa:
Sediul ASIS: Aleea Moinești nr. 24, sector 6, Bucuresti
Telefon: +40(21)3233855

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație

E-mail: asis.sediu@gmail.com

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

Director executiv: Luciana Lăzărescu

acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor

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

personale și crearea unui climat de încredere. Respectând

București

prevederile, Asociația "Sprijinirea Integrarii Sociale"

E-mail: asis.centru@yahoo.com

(ASIS) doreşte să actualizeze datele clientilor si ale

Responsabil Centru pentru Familie: Alexandra Avram
Telefon: 0314223535

partenerilor cu scopul de a informa în timp util despre

Programul de Asistență Socială Stradală

serviciile si programele noastre. Asociația "Sprijinirea

Responsabil de program: Ion Valerian

Integrarii Sociale" (ASIS) asigură toti partenerii și

Telefon: 0740972535

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.
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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