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“Clar pentru

2020 - 2021. Subvenția a fost de 500 lei/pereche de

Copii” al Direcției Generale de Asistență

ochelari și s-a acordat pe baza unui dosar care a

Socială

inclus, printre alte acte, prescripția medicului

a

Municipiului

București

(DGASMB)

oftalmolog. Deși copiii îi privesc ca pe niște accesorii
la modă, ochelarii îi vor ajuta în primul rând să
funcționeze în mod optim la școală și grădiniță.

Rechizite pentru copiii de școală
A mai trecut o vacanță și mulți dintre copiii de la
ASIS au reînceput școala. Alții au călcat pentru prima
data într-o sală de clasă. Cei norocoși, din scenariul
verde. În ciuda confuziei care domnea atât în rândul
părinților cât și al copiilor, echipa a încercat să
păstreze

aparențele

de

normalitate,

împărțind

copiilor, ca în fiecare an, ghiozdane și rechizite. Au
fost și prichindei grăbiți să sară … peste rând.

În luna august echipa ASIS a sprijinit trei copii din
familii defavorizate să obțină ochelari, subvenționați
din programul DGASMB derulat în perioada
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Ajutor de urgență ING prin Fundația
Comunitară București

Centrul pentru Familie

Între iulie – septembrie 2020 ASIS a continuat să

Perioada post-situatie de urgență s-a dovedit extrem

ofere ajutor material de urgență familiilor în nevoie.

de provocatoare pentru noi și beneficiarii nostri. Cele

Lunar, câte 10 familii au primit alimente, produse de

3 luni de restricții au adunat multe demersuri

igienă și curățenie, iar 6 bebeluși au beneficiat de

administrative nerezolvate/amânate așa că am reluat

lapte praf și pampers.

aceste activități în forță.
Rezultatele noastre în 3 luni:
-

10 copii au fost înscriși la scoala si 5 copii la
gradinita;

-

Am sprijinit 2 copii să obțină certificate de
handicap, ca să poată intra în programe de
terapie;

-

Am obținut pentru mai mulți beneficiari acte
de identitate și alte documente de la diverse
instituții și autoritati (foi matricole, adeverințe
de venit, adeverințe medicale, adeverințe taxe
și impozite, declarații notariale etc.);

-

Am programat, însoțit și uneori plătit,
evaluările medicale pentru cel puțin 10
beneficiari cu boli cronice sau acute;

-

Am sprijinit 5 părinți să-și găsească un loc de
muncă;

-

Am

sprijinit

mai

multe

familii

să-și

întocmească și depună dosarele pentru
prestații sociale și alte beneficii subvenționate
de autoritățile locale (ajutoare de urgenta,
alocatii de stat, alocatii monoparentale,
rechizite școlare, cantine sociale, adăposturi
etc.);
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-

Am sprijinit 5 familii să-și întocmească și
depună dosarele pentru subvenționarea chiriei
și locuințe sociale;

-

Am acordat lunar pachete cu alimente și
produse de igienă pentru 10 familii;

-

6 bebeluși au primit lunar pampers și lapte
praf;

-

5 familii noi au fost incluse în program;

-

18 copii au fost echipați pentru școală și
grădiniță

(rechizite,

ghiozdane,

hăinuțe,

jocuri).
O listă lungă care, în condiții normale, nu ne–ar fi
pus nicio problemă. Dar în aceasta perioadă fiecare
intervenție a luat mai mult timp, a necesitat mai multă
imaginație și mai multă răbdare decât în mod normal.
Am încercat să găsim întotdeauna omul din spatele
ghișeului. Și, în ciuda multelor plângeri despre cât de
greu se lucrează cu instituțiile publice, am descoperit
și super–oameni, care au căutat împreună cu noi
soluții la problemele oamenilor din fața lor.

Așa au motivat directorii de școli. Așa că pe
14 septembrie copilul nostru încă nu era înscris la

Ne-au sprijinit medici, inspectori școlari, asistenți

școală, iar autoritățile continuau să ridice din umeri.

sociali de la diferite autorități locale, ONG-uri,

Pe 15 septembrie, la o zi după începerea școlii, am

directori de scoli, polițiști, funcționari publici.

gasit omul din sistem care a avut dorinta, rabdarea si

Cel mai dificil demers din aceasta perioadă a fost

incapatanarea sa ne ajute iar pe 16 septembrie copilul

înscrierea unui copil la școală. A unui copil de 9 ani,

a mers la școală. Nu a fost încălcată nicio normă și

care nu a fost niciodată școlarizat. De ce a fost greu?

nicio dispoziție legală, ele existau dar nu au fost citite

Pentru că era mult prea mare pentru înscrierea în clasa

și însușite de cei responsabili.

pregătitoare, în invațământul de zi și prea mic pentru
învățământul de tip “a doua șansă” (cu frecvență
redusă).
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Studiu de caz

domiciliului în București sau a unei vize de flotant,

Povestea unei mame cu care lucrăm la

nu a reușit.

Centrul pentru Familie

Închiderea restaurantului în care lucra doamna C.
curând după decretarea stării de urgență și intrarea

La începutul lunii martie am început lucrul cu

angajaților în șomaj tehnic a dus la reducerea

familia C, familie monoparentală ai cărei copii erau

veniturilor familiei și nesiguranță în privința reluării

neșcolarizați. Doamna C. a avut curajul să părăsească

activității. Mama s-a trezit astfel în incapacitatea de

un soț violent, un tată abuziv și de o bună bucată de

a-și organiza viața și prioritiza nevoile.

timp locuiește cu chirie într-un apartament modest

Principala preocupare a noastră a fost să asigurăm

din București.

familiei suport social și psihologic pentru mobilizarea
mamei și copiilor, alimente și produse de igienă. În
contextul actual înscrierea copiilor la școală a fost cea
mai mare provocare, intervențiile noastre de o vară la
diverse instituții din sfera educației fiind în final
încununate de succes.
A urmat și pentru cei doi proaspeți elevi bucuria de a
primi rechizite și de a participa la deschiderea anului
școlar.

Cazul a fost semnalat de vecinii familiei, care
suspectau neglijarea copiilor de către mamă. Vizita
noastră a găsit o mamă speriată că-și va pierde copiii,
care muncea zilnic de dimineață până seara.

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

Încercările ei de a se desprinde de soțul violent au

După finalizarea cartografierii persoanelor fără

făcut-o să neglijeze educația copiilor (fiul a

adăpost din sectorul 6, echipa de stradă a ASIS și-a

abandonat școala în clasa a II-a și a depășit cu 4 ani

extins activitatea în trei zone noi: Lacul Morii, Stupca

vârsta corespunzătoare clasei, iar fiica cea mică a

si Grozavesti, în care trăiesc aproximativ 70 de

depășit cu 2 ani vârsta de școlarizare, fără să fi fost

persoane, adulți și copii.

vreodată înscrisă la școală).

Locuințele sunt improvizate pe spații abandonate sau

Când a reușit să iasă din relația abuzivă, mama a

terenuri virane, de grupuri de persoane fără adăpost

încercat reînscrierea copiilor la școală dar, în lipsa

aflate în relații de rudenie, majoritatea de etnie roma.
Deși unii trăiesc de peste 15 ani în aceste locuri,
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situația lor locativă este extrem de nesigură și precară.
O parte dintre aceste terenuri sunt deja șantiere pentru
dezvoltatori imobiliari, iar altele sunt revendicate de
diverse persoane cu interese economice.

În paralel cu noile grupuri, au fost monitorizate și
asistate persoanele singure fără adăpost, clienți vechi
ai ASIS, cu probleme medicale recurente.

Pentru beneficiarii de pe strada au fost rezolvate, ca
de obicei, întâi nevoile urgente – medicale, de
alimente și igienă precum și actele de identitate. Au
fost distribuite lapte praf și pampers pentru sugari. La
inceputul anului scolar, la initiava echipei de strada,
au fost impartite rechizite pentru 10 dintre copiii
aflati in zona Lacul Morii, înscriși la diverse forme de
învățământ.
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Noutăți legislative, servicii și programe,
studii și cercetări
1) Lucrări stomatologice gratuite (inclusiv
proteze) dacă aveți o pensie de maxim 1100 lei/
Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul
Nectarie” oferă în fiecare an, persoanelor
singure cu domiciliul legal în sectorul 6,
asistență stomatologică gratuită în sumă
maximă de 1500 lei. Pentru programări și
informații suplimentare sunați la telefon
031.9593 și 0726.150.250 sau vizitați
www.nectarie6.ro.
2) Guvernul a aprobat dublarea etapizată a
alocațiilor de stat pentru copii. Prima
majorare, cu 20 %, aferentă lunii august, va fi
făcută în septembrie. Potrivit ordonanţei, copiii
cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani vor primi în
toamnă 185 de lei, iar copiii cu vârste de până la 2
ani sau cei de până la 18 ani, dacă au dizabilităţi,
vor
primi
suma
de
369
de
lei.
https://cutt.ly/BdOaoJI
3) Ajutor financiar pentru servicii de bonă pentru
locuitorii sectorului 6. Dacă locuiești în
sectorul 6 și ai venituri nete pe membru de
familie de până la 3500 de lei, există O
SOLUȚIE: un ajutor financiar, oferit de
Primăria sectorului 6, prin Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția copilului Sector 6,
pentru
serviciile
de
bonă!
https://bit.ly/2BH3Mew
4) Special Olympics Romania - Incepe

RECRUTAREA! Se cauta persoane cu
Sindrom Down, dornice sa incerce o practica,
un training in vederea angajarii, un posibil
interviu. Experientele conteaza si orice lucru
invatat
este
folositor
in
viata.
https://specialolympics.ro/angajare/
5) Clinica Alegria - Ședințe gratuite de
psihoterapie și psihiatrie
Acum poți beneficia de ședințe de
psihoterapie sau psihiatrie decontate de Casa
de Asigurări. www.clinicaalegria.ro
6) Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului sector 1 continuă campania
de recrutare și identificare a persoanelor care

doresc să devină asistenți maternali
021/2221445.
7) Stomatologie gratuit / În București a fost
deschisă o clinică de stomatologie pentru
persoane fără venituri sau cu venituri micihttps://cutt.ly/LdOd0Bp
8) SOS Satele Copiilor - Primul studiu național
privind situația tinerilor din sistemul de
protecție. Studiul integral poate fi citit aici:
https://cutt.ly/hdOfAjx
9) Spălătoria socială GRATUITA 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, sect 4- www.dgas.ro
10) Studiu Harvard a examinat trei semne diferite de
îmbătrânire biologică - pubertatea timpurie,
îmbătrânirea celulară și modificările structurii
creierului - și a constatat că expunerea la traume
in copilarie a fost asociată cu toate cele trei
consecinte. https://cutt.ly/Kd2g5B5.
11) Legea care prevede că încălcarea măsurilor
dispuse prin ordinul de protecţie este pedepsită
cu închisoare de la şase luni la 5 ani a fost
promulgată. https://cutt.ly/OfrKvBu ;
12) Normele de aplicare ale programului 'Prima
Casă' au fost aprobate de Guvern- Două
categorii de beneficiari, https://cutt.ly/ufyjGcC
13) Zile libere plătite pentru supravegherea
copiilor în cazul limitării sau suspendării
cursurilor în școli, grădinițe sau creșe, pe
perioada
pandemiei
de
coronavirus;
https://cutt.ly/OfkUdDZ
14) Pensionari – Ministerul Muncii: Plata retroactivă
pentru cel mult 6 ani de vechime în muncă și
valorificarea unor informații din arhiva
electronică pentru stabilirea pensiei, aprobate de
Guvern; https://cutt.ly/hfB8Wnqș
15) Plan de acțiune al ANPDCDA în domeniul
adopției - https://cutt.ly/ygeSbCI
16) Hăinuțe copii – donații la DGASMB – Scrieți la
DGASMB pe mail, la adresa
bebedebucurestiarehainute@dgas.ro, sau sunați la
0800821218 sau mergeți direct la sediul din
Serban Vodă, nr 43-49, sector 4, de luni până
vineri, între orele 11-18.
17) Granturi SEE Norvegiene - (sănătate mama și
copil, prevenire boli infecțioase, de exemplu, fără
a se limita la tuberculoză, hepatită B și C, HIV /
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SIDA,
COVID-19,
prevenirea
bolilor
netransmisibile), investiții în infrastructura de
sănătate preventivă și IT, instruire și campanii de
informare și constientizare. Termen 4 Ianuarie
2021 https://cutt.ly/OgeSZVS
18) Studiu “Cognitive and Emotions” (University of
Waterloo) - “O cameră goală poate fi de fapt mai
puțin plictisitoare decât alte camere, spații pline,
mult mai stimulative” https://cutt.ly/Uf9pS2m
19) Ghidul Grupei Mari - Propunere pentru dialoguri
pedagogice și dezvoltare de resurse - Step by Step
https://cutt.ly/TgeDdKU ;
20) Studiu UNICEF - 2020 - "România apare la
ambele extreme ale clasamentului, copiii noștri
fiind sociabili și fericiți, dar cu carențe mari în
educație și sănătate” / https://cutt.ly/lgeDItZ ;

În 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European
2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la
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. 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.
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 3,5% 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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Adresa:
Sediul ASIS: Aleea Moinești nr. 24, sector 6, Bucuresti
Telefon: +40(21)3233855
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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