
1 

 

 

 

          Licențierea Centrului pentru Familie 
 

În noiembrie  Centrul pentru Familie a obținut 

licența de funcționare din partea Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale, o garanție a faptului că serviciul 

întrunește standardele de calitate. 

  

 

Grafic al activității Centrului pentru Familie în 

trimestrul IV, 2019 

 

 

 

 

 

 

Centrul pentru Familie 

Bucuria sărbătorilor : a venit “Moșul” ! 

 
Iubim Crăciunul nu doar pentru cadourile primite, 

iubim Crăciunul pentru că ne permite să fim buni, iertători 

și darnici. Crăciunul este de fapt o dedicație pentru ceilalți, 

este perioada din an când suntem atenți în jur și încercăm 

să ajutăm oamenii, să le aducem puțină bucurie. 

Asteptat cu nerabdare de copiii din toată lumea, 

Moș Crăciun a ajuns și la centrul nostru. N-a  avut barba 

albă și stufoasă și nici obrajii roșii și înghețati de crivăț. 

Moșul nostru a fost imaginea unor oameni frumoși care an 

de an contribuie la bucuria copiilor din programele 

noastre.  

 

Anul acesta au fost 38 de copii norocoși. Norocoși 

că și-au găsit cadourile sub brad și mai cu seamă norocoși 

de faptul că oameni buni se gândesc la ei. Toate jocurile, 

mașinuțele, păpușile, hăinuțele și dulciurile oferite de 

Moșul au ajuns în mânuțele nerabdătoare ale unor copii 

super cuminți. 38 de copii fericiți au primit cadouri de la 

Moș Crăciun. Centrul a fost ajutat în organizarea serbării 

de angajații unei companii din București. Împreună le-am 

oferit copiilor jucăriile și dulciurile mult dorite. 

demersuri 
medicale, 9

demersuri 
autoritati, 

34

vizite in 
familiile 

beneficiaril
or, 22

anchete 
sociale, 5

intalniri cu 
profesorii 

copiilor din 
program, 7

sprijin 
obtinere loc 
de munca, 

1

vizite la 
ONG-uri , 2

consiliere 
sociala, 23

activitati 
grup copii, 

11

activitati 
grup adulti, 

8

Activități Centrul pentru Familie

Asociația “Sprijinirea Integrării 
Sociale” 
A.S.I.S. 

 

NEWSLETTERNr.2 

 

 

 

 

Asociația “Sprijinirea Integrării Sociale” 

 

Newsletter nr.14/Octombrie-Decembrie 2019  

Idei, proiecte, programe de asistență socială și suport 

familial 

 
 



2 

 

                                

 

 

 

 

Activități ale Centrului pentru Familie 

“Cafeneaua Părinților” 

În luna noiembrie Centrul pentru Familie a 

demarat împreună cu DGASPC sector 6 un nou grup 

„Cafeneaua Părinților”. 

Grupul de părinți se reunește în fiecare miercuri la 

sediul ASIS din Aleea Moinești. Alături de noi, Adriana 

Șerban Ionescu, psihoterapeut cu experiență, lucrează 

voluntar cu părinții.  

Abordarea în cadrul acestui grup este diferită față 

de atelierele anterioare prin faptul că părinții participă 

activ prin mișcare și joc. Astfel ei au lucrat cu propriul 

corp și au fost implicați în acțiuni creative (jocul “Mâzgă”, 

realizare felicitări de Crăciun). 

Prin această abordare ludică părinții s-au 

reconectat ușor cu copilul interior fapt ce a facilitat ulterior 

conectarea cu proprii copii prin intermediul jocului. 

Părinții s-au simțit încurajați la fiecare sesiune, plecând cu 

o atitudine mai optimistă privind gestionarea relațiilor cu 

copiii. 

 

 
 

Alături de mișcare și joc, facilitatorii au discutat 

teme practice legate de creșterea copiilor, nevoile 

acestora, comunicarea cu copiii etc., care îi preocupă în 

mod special pe părinții participanți la atelier.   

 

          

 

 

 

Activități educative cu copiii 
 

Începând din luna octombrie, de două ori pe 

săptămână, organizăm activități educative. Ne-am propus 

să ajutăm copiii care vin la Centru să-și îmbunătățească 

rezultatele școlare prin sprijin în efectuarea temelor și 

explorarea unor subiecte din afara curriculei școlare. 

Copiii vin să lucreze împreună cu noi problemele pe care 

nu au reușit să le rezolve singuri și să afle sau să-și 

clarifice informații neînsușite în timpul orelor de curs.  
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Acțiuni în sprijinul persoanelor fără adăpost - 

Programul de Asistență Socială Stradală 
                

1. Rețeaua de sprijin pentru persoanele fără 

adăpost 

În luna decembrie, la inițiativa ASIS, a avut loc o întâlnire 

de lucru în vederea consolidării rețelei de sprijin pentru 

persoanele fără adăpost. Au participat unii dintre 

principalii intervenienți în fenomenul persoanelor fără 

adăpost: organizațiile ARAS, Viață și Lumină, Serviciul 

de Urgență al sectorului 2, SAMU Social, Cantina Harul, 

eMaus Iasi și ASIS, care a găzduit întâlnirea.   

Principalul scop al acestei prime întâlniri a fost schimbul 

de informații și cunoașterea serviciilor pe care fiecare 

dintre organizațiile prezente le oferă persoanelor fără 

adăpost. A fost inițiat un grup pe WhatsApp care permite 

schimbul rapid de informații. Următoarea întâlnire va avea 

loc în luna ianuarie. Rețeaua își propune să atingă 

următoarele obiective : 

a. identificarea nevoilor și priorităților pentru 

persoanele fără adăpost; 

b. elaborarea unei hărți a serviciilor; 

c. elaborarea unui plan de acțiune privind 

intervenția asupra fenomenulului 

persoanelor fără adăpost și a unei  strategii 

comune de implicare a autorităților. 

               

2. Schimb de experiență ASIS Romania – Dynamo, 

Boussole AMO - Belgia 

În decembrie 2019 a avut loc un schimb de experiență între 

organizații din Romania și Belgia, în cadrul căreia doi 

lucrători sociali stradali din România și respectiv Belgia 

au vizitat organizații și proiecte sociale din țara parteneră. 

ASIS i-a primit pe cei doi lucrători sociali stradali 

belgieni, veniți în schimb de experiență. 

3. Retrospectiva anului 2019 

În anul 2019 echipa de stradă și-a limitat zona de acțiune 

la sectorul 6 al capitalei. Au fost pastrate doar 4 cazuri din 

alte sectoare, aflate în monitorizare. Cu această ocazie, 

echipa de stradă ASIS a inițiat o acțiune de depistare a 

grupurilor/persoanelor aflate în situația de a locui pe stradă 

în condiții de precaritate, în sectorul 6. Au fost identificate 

doua noi zone populate de oameni ai străzii (în Crangași și 

Bld. Timișoara RADOX). În aceste zone ale 

Bucureștiului, aflate în lucru, sunt trei categorii de 

persoane fără adăpost:  

 persoane sau grupuri aflate de multă vreme în 

stradă, având toate caracteristicile 
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persoanelor fără adăpost (obiceiuri, stare de 

sănătate precară, condiții improprii de viață, 

lipsă de interes pentru viitor); 

 grupuri de romi, cu stilul specific de viață, 

care trăiesc în stradă, se ocupă cu cerșetoria, 

furtul, micul trafic, locuiesc împreună cu 

copiii în locuințe improvizate și condiții 

improprii; 

 consumatorii de stupefiante. Aceștia trăiesc în 

același gen de condiții precare și, ca și celelate 

două grupuri descrise mai sus și au o totala 

lipsă de proiecție în viitor. 

 

În pofida acestor asemănări între cele trei categorii de 

oameni ai străzii, echipa de stradă a constatat că abordarea 

acestor grupuri trebuie diferențiată, în funcție de specificul 

fiecăruia. 

 

          

 

Activitate formativă - Studenți în practică 

Și în această perioadă Centrul pentru Familie și Serviciul 

de Asistență Stradală au lucrat cu 6 studenți la Facultatea 

de Asistenţă Socială, care au ales să-și facă practica de 

specialitate la ASIS. Studenții au participat regulat la 

activități și ne-au fost de un real ajutor în munca din 

centru. Ei s-au implicat în activitățile cu copiii și cu adulții 

din centru, au mers pe stradă și au însoțit asistentul social 

în efectuarea anchetelor sociale. 

 

 

 

Conferinta Internațională de Asistență Socială – 

“Locul și rolul asistenței sociale în anul 2020 și 

dincolo de acesta” 

În noiembrie asistentul social al ASIS a participat la cea 

de-a patra ediție a Conferinței Internaționale de Asistență 

Socială (SWIC). 

        

  

Dintre cele cinci workshopuri organizate în cadrul 

evenimentului, reprezentantul ASIS a participat la două: 

„Intervenția individualizată în asistarea victimei traficului 

de persoane” și „Strategies of social and psychological 

intervention in the best interests of the child, adapted to 

situations of conflict divorce”. 
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I. Intervenția individualizată în asistarea victimei 

traficului de persoane 

 Atelierul a oferit un cadru teoretic asupra 

dinamicii fenomenului traficului de persoane și a analizat 

intervențiile în cazul victimelor traficului de persoane, 

introducând concepte din domeniul psihotraumatologiei, 

pentru a favoriza o înțelegere mai profundă a existenței 

traumatice a supraviețuitorilor traficului de persoane. 

Workshopul a oferit repere teoretice privind: fenomenul 

traficului de persoane în România și UE, factorii de 

vulnerabilitate; dinamica; managementul de caz ca 

metodă de lucru și intervenția în echipă multidisciplinară; 

elemente de psihotraumatologie și mecanismele 

psihologice implicate; asistența psihologică pentru 

victimele traficului de persoane și rolul psihoterapeutului 

în intervenția pentru reintegrare.  

II. Emotional abuse of the child in conflict divorce 

 Atelierul s-a centrat pe formele de abuz 

psihologic asupra copilului în situații de divorț, strategiile 

pentru identificarea abuzului emoțional asupra copilului, 

efectele abuzului psihologic asupra dezvoltării emoționale 

și comportamentale a copilului. La final au fost atinse 

strategii de intervenție socială și psihologică în interesul 

superior al copilului, fără însă a fi detaliate din cauza lipsei 

de timp. 

 

  

Conferință: “Sustenabilitatea sectorului non-

profit în România” 

ASIS - membră a rețelei organizațiilor interesate 

de modificarile legislatiei pe finantarea sectorului 

non-profit 

Pe 26 noiembrie doi membri ai echipei de management a 

ASIS au participat la o conferință pe tema finanțărilor 

pentru sectorul non-profit. Organizator a fost Centrul 

pentru Legislatie Nonprofit (CLNR), printr-un proiect 

finanțat prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă. O bună parte a evenimentului a fost 

dedicată analizei legislației care guvernează finanțările 

publice și propunerilor de îmbunătățire a acesteia. Iată mai 

jos o sinteză a principalelor puncte discutate: 

1. Exista două legi cadru pentru finantarea publica a ONG-

urilor: Legea 350/2005 si Legea 34/1998. Ambele sunt 

depăsite de contextul actual. Legea 350/2005 este în 

proces de modificare în Parlament. CLNR împreuna cu 

mai multe ONG-uri, au făcut lobby pe lângă politicieni și 

comisiile parlamentare de specialitate, în urma căruia se 

vor formula amendamente la proiectul de lege. 

Modificările cerute de societatea civilă vizează 

următoarele aspecte: 

- mecanism unic & transparent de finantare pentru 

ONGuri; 

- posibilitatea finantarii multianuale, pentru 

asigurarea continuității serviciilor; 

- clarificarea unor aspecte care țin de cuprinderea 

legii, deoarece multe autoritati locale invoca 

existenta Legii 34/1998 pentru a exclude ONG-

urile care ofera servicii sociale de la finantarea 

acordată prin Legea 350/2005. In plus, sunt foarte 

putine autoritati care ofera finantari pe Legea 

350/2005, deoarece aceasta este neclară. 

2. Există posibilitatea contractarii serviciilor sociale de 

catre autoritățile publice prin mecanismul existent al 

achizitiilor publice, care ar trebui simplificat printr-o 

modificare legislativă care să dea acces și organizatiilor 

care desfasoară activitati de interes general la procedura 

de achiziții rezervate. În prezent numai întreprinderile de 

economie socială și cele de insertie au acces la această 

procedură.  

Cu ocazia acestui eveniment, ASIS a devenit membră a 

rețelei organizațiilor interesate de modificările legislatiei 
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pe finanțarea sectorului non-profit și va primi periodic 

informații legate de acest subiect. 

 

 

 

 

 

Raportul Salvati Copiii „Respectarea Drepturilor 

Copilului în România (2019)” 

Reprezentanţii Salvaţi Copiii avertizează că “situaţia 

copilului în România rămâne una critică, cu peste o 

treime dintre copii trăind sub pragul sărăciei, cu 

un clivaj cronic între urban şi rural în ceea ce priveşte 

drepturile de bază  – sănătate, educaţie, viaţă – şi 

un abandon şcolar care îşi pune amprenta asupra 

dezvoltării societăţii. Analiza situaţiei copilului şi a 

drepturilor sale în România scoate în evidenţă faptul 

că progresele înregistrate în ultimul deceniu sunt fie 

modeste (rata mortalităţii infantile, protecţia împotriva 

violenţei, combaterea sărăciei, sistemul de protecţie), fie 

nule (educaţie, servicii medicale, protecţia copiilor cu 

dizabilităţi). Mai mult, condiţiile de viaţă şi de acces la 

servicii s-au înrăutățit în cazul copiilor de etnie romă şi 

copiilor cu dizabilităţi”. 

Organizația precizează că aproximativ 21,5% dintre 

copiii români trăiesc în deprivare materială severă – 

cea mai ridicată rată din UE, unde media este de 5,9% – 

şi peste 32% trăiesc sub pragul de sărăcie. România este 

pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea în 

rândul copiilor, se arată în raportul realizat de Salvați 

Copiii România și Avocatul Poporului.  

 

 

 

Analiza factorilor favorizanți, realizată de Institutul 

Naţional de Sănătate Publică, arată că o parte dintre 

decese ar fi putut fi evitate printr-o mai bună 

monitorizare antenatală. Mortalitatea în rândul copiilor 

este de două ori mai mare decât media Uniunii pentru 

populaţia între 0 - 19 ani. În România, rata mortalităţii în 

2017 a fost de 61,69 la 100.000 de copii şi adolescenţi, în 

timp ce media Uniunii Europene a fost de 31,60, se arată 

în Raportul privind respectarea drepturilor copilului în 

România (2019). 

(https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/97/9752e45b-

e734-4d25-8d8f-b2f899a7fe73.pdf) 

 

 

 

Noutăți legislative, servicii și programe, studii și 

cercetări 

1)In autism diferentele intre sexe se estompeaza. Studiu 

Simon Baron-Cohen, cercetator si profesor de 
psihopatologie a dezvoltarii la Universitatea Cambridge, 

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/97/9752e45b-e734-4d25-8d8f-b2f899a7fe73.pdf
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/97/9752e45b-e734-4d25-8d8f-b2f899a7fe73.pdf
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si-a propus sa testeze empiric o ipoteza enuntata de Hans 

Asperger (1944). 

 http://www.cafegradiva.ro/2019/11/autism-teoria-
creierului-extrem-

masculin.html?fbclid=IwAR2NE4OYvDmQWLNb488H

-l6Px3QZRXsleNHYKOD4s2RGS76quBZ7DB0JiYQ 
2)Peste 11.000 de oameni de ştiinţă din întreaga lume 

declară o „urgenţă climatică” 05.11.2019. 

https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-

mediu/peste-11-000-de-oameni-de-stiinta-din-intreaga-
lume-declara-o-urgenta-climatica-

1212121?fbclid=IwAR1_olCNff5UwwUj-

gwizd3XL_2vr4WPceqKUv5ELJjiR56o8lClTCj4_zQ 
3)Primul hub antidepresie din România reuneşte, sub 

cupola unui nou concept în ţara noastră, servicii de 

prevenire a depresiei şi anxietăţii, evaluare, diagnostic, 

intervenţie şi reintegrare psiho-socială. 
Numar telefon gratuit: 0800.0800.20. Numărul va putea fi 

apelat de persoane care au atacuri de panică, anxietate ori 

depresie.  
http://www.romania-

actualitati.ro/primul_hub_antidepresie_din_romania-

131489?fbclid=IwAR1ne1GQbnQXH6ArX3A5f5kXus
Mg2gPIDXcCJt1VVd5EypIP1bAwVReMeOc 

4)AM POCU a lansat, pe data de 28 octombrie 2019, 

apelurile „Prima cameră” – Instrumente inovative 

pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care 
părăsesc sistemul de protecție specială – axa prioritară 4/ 

prioritatea de investiții 9.iv/obiectivele specifice 4.12 și 

4.13., destinat tinerilor care părăsesc instituțiile de 
protecție a copilului.https://www.fonduri-

structurale.ro/stiri/22770/au-fost-lansate-apelurile-prima-

camera-instrumente-inovative-pentru-integrarea-socio-
profesionala-a-tinerilor-care-parasesc-sistemul-de-

protectie-speciala-din-cadrul-

pocu?fbclid=IwAR1jPB7VpC1LCA-_u__VYpe59y-

9XwJOAX7r3L1BCEMnvRFLh4TcSX-RcYY 
5)Metoda Montesorri pentru copiii din sectorul 6. 

Centrul social Montessori este un nou model educațional 

devenit accesibil pentru copiii proveniți din familii cu 
venituri 

modeste. https://www.protectiacopilului6.ro/noutati_doc_

2701_metoda-montessori-accesibila-copiilor-

defavorizati-din-sectorul-
6_pg_0.htm?fbclid=IwAR2Aj18_bHBycTJyoS2fumaNa

OJq8MEkUKV-dW1yFZm8-j7MdHZRkeUQ9oQ 

6)MagicHELP este prima aplicatie mobilă care ajută 
familiile cu copii bolnavi cronic și grav să beneficieze de 

servicii și produse gratuite. www.magichelp.ro 

7)Curs « Supervizor in servicii sociale » ianuarie 2020 - 
decembrie 2020 Academia Concordia.  

8)Octombrie 2019. Valoarea coşului minim de consum 

lunar pentru un trai decent se va actualiza anual de către 

Institutul Naţional de Statistică şi se va aproba prin 

hotărâre a Guvernului.  

https://www.agerpres.ro/politica/2019/10/15/camera-
deputatilor-valoarea-cosului-minim-de-consum-lunar-

actualizat-anual-de-ins-prin-hg--

385678?fbclid=IwAR2AF6J9VzvMWt_qKcoa6zmgWQ
1ZEKstjwptY_qaYY0ckl9ckdgKg_3xjCo 

8)A.I.P.A. dă startul proiectului « Punte între Lumi », 

prin care oferă părinților copiilor diagnosticați cu TSA un 

training gratuit de 6 luni (o întâlnire pe lună), adresat 
nevoilor lor specifice. http://www.autism-aipa.ro/  

9)Cursuri tineri -  Știm cât de important este să ai o 

calificare atestată și recunoscută pe piața muncii, iar 
București – Orașul tinerilor activi pe piața muncii – este 

proiectul prin intermediul căruia tinerii și studenții 

bucureșteni pot beneficia de cursuri gratuite în diverse 

domenii! ▶Accesează lista cursurilor acreditate de pe site-
ul nostru www.ctmb.eu – secțiunea Proiecte - București – 

Orașul tinerilor activi pe piața muncii și alege domeniul 

care ți se potrivește! Specializarea sau perfecționarea într-
un anumit domeniu îți poate aduce un loc de muncă mai 

bun. Hai să descoperim împreună noi oportunități de 

dezvoltare profesională! 
10)13.11.2019 - Președintele Klaus Iohannis a promulgat 

în luna noiembrie 2019 legea care prevede majorarea 

anuală a alocației pentru copii cu rata medie anuală a 

inflației, începând cu data de 1 ianuarie 2020. 
https://www.mediafax.ro/social/cresc-alocatiile-legea-

prin-care-este-majorata-anual-insemnizatia-pentru-copii-

cu-rata-medie-a-inflatiei-a-fost-promulgata-18578827  
11)CNAS reia producția și distribuția cardurilor 

europene de sănătate.https://www.profit.ro/povesti-cu-

profit/farma/cnas-reia-productia-si-distributia-cardurilor-

europene-de-sanatate-
19171330?source=biziday&fbclid=IwAR3l-

IoxJvKzSjPvEBR7pQWg4AeOfyIxWx_HV-

qdSnPoNF3W9gFZu_6Aa04; 
12)Campanie gratuită de vaccinare antiHPV. 

"Campania de vaccinare va fi precedată de o campanie de 

informare și conștientizare a publicului cu privire la 
pericolul reprezentat de HPV și protecția oferită de vaccin. 

Imunizarea gratuită se va face începând din luna ianuarie 

2020 în cabinetele medicilor de familie la fete cu vârsta 

cuprinsă între 11 şi 14 ani care au solicitat în anii 2017 și 
2018 vaccinare, inclusiv cele care au trecut de această 

vârstă."https://www.rfi.ro/social-116018-campanie-

gratuita-de-vaccinare-
antihpv?fbclid=IwAR2neJBeNulBhrbSCt99kX9yYObcT

LSRWpAGZuEYdhU-yWzDCMNtNtkWcic  

13)Lege: Părinții vor avea liber și vor sta acasă dacă 

unitățile de învățământ se închid temporar și copiii sunt 

nevoiți să rămână la domiciliu. 

https://www.zf.ro/eveniment/proiect-surpriza-adoptat-de-

http://www.cafegradiva.ro/2019/11/autism-teoria-creierului-extrem-masculin.html?fbclid=IwAR2NE4OYvDmQWLNb488H-l6Px3QZRXsleNHYKOD4s2RGS76quBZ7DB0JiYQ
http://www.cafegradiva.ro/2019/11/autism-teoria-creierului-extrem-masculin.html?fbclid=IwAR2NE4OYvDmQWLNb488H-l6Px3QZRXsleNHYKOD4s2RGS76quBZ7DB0JiYQ
http://www.cafegradiva.ro/2019/11/autism-teoria-creierului-extrem-masculin.html?fbclid=IwAR2NE4OYvDmQWLNb488H-l6Px3QZRXsleNHYKOD4s2RGS76quBZ7DB0JiYQ
http://www.cafegradiva.ro/2019/11/autism-teoria-creierului-extrem-masculin.html?fbclid=IwAR2NE4OYvDmQWLNb488H-l6Px3QZRXsleNHYKOD4s2RGS76quBZ7DB0JiYQ
https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-mediu/peste-11-000-de-oameni-de-stiinta-din-intreaga-lume-declara-o-urgenta-climatica-1212121?fbclid=IwAR1_olCNff5UwwUj-gwizd3XL_2vr4WPceqKUv5ELJjiR56o8lClTCj4_zQ
https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-mediu/peste-11-000-de-oameni-de-stiinta-din-intreaga-lume-declara-o-urgenta-climatica-1212121?fbclid=IwAR1_olCNff5UwwUj-gwizd3XL_2vr4WPceqKUv5ELJjiR56o8lClTCj4_zQ
https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-mediu/peste-11-000-de-oameni-de-stiinta-din-intreaga-lume-declara-o-urgenta-climatica-1212121?fbclid=IwAR1_olCNff5UwwUj-gwizd3XL_2vr4WPceqKUv5ELJjiR56o8lClTCj4_zQ
https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-mediu/peste-11-000-de-oameni-de-stiinta-din-intreaga-lume-declara-o-urgenta-climatica-1212121?fbclid=IwAR1_olCNff5UwwUj-gwizd3XL_2vr4WPceqKUv5ELJjiR56o8lClTCj4_zQ
https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-mediu/peste-11-000-de-oameni-de-stiinta-din-intreaga-lume-declara-o-urgenta-climatica-1212121?fbclid=IwAR1_olCNff5UwwUj-gwizd3XL_2vr4WPceqKUv5ELJjiR56o8lClTCj4_zQ
http://www.romania-actualitati.ro/primul_hub_antidepresie_din_romania-131489?fbclid=IwAR1ne1GQbnQXH6ArX3A5f5kXusMg2gPIDXcCJt1VVd5EypIP1bAwVReMeOc
http://www.romania-actualitati.ro/primul_hub_antidepresie_din_romania-131489?fbclid=IwAR1ne1GQbnQXH6ArX3A5f5kXusMg2gPIDXcCJt1VVd5EypIP1bAwVReMeOc
http://www.romania-actualitati.ro/primul_hub_antidepresie_din_romania-131489?fbclid=IwAR1ne1GQbnQXH6ArX3A5f5kXusMg2gPIDXcCJt1VVd5EypIP1bAwVReMeOc
http://www.romania-actualitati.ro/primul_hub_antidepresie_din_romania-131489?fbclid=IwAR1ne1GQbnQXH6ArX3A5f5kXusMg2gPIDXcCJt1VVd5EypIP1bAwVReMeOc
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22770/au-fost-lansate-apelurile-prima-camera-instrumente-inovative-pentru-integrarea-socio-profesionala-a-tinerilor-care-parasesc-sistemul-de-protectie-speciala-din-cadrul-pocu?fbclid=IwAR1jPB7VpC1LCA-_u__VYpe59y-9XwJOAX7r3L1BCEMnvRFLh4TcSX-RcYY
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22770/au-fost-lansate-apelurile-prima-camera-instrumente-inovative-pentru-integrarea-socio-profesionala-a-tinerilor-care-parasesc-sistemul-de-protectie-speciala-din-cadrul-pocu?fbclid=IwAR1jPB7VpC1LCA-_u__VYpe59y-9XwJOAX7r3L1BCEMnvRFLh4TcSX-RcYY
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22770/au-fost-lansate-apelurile-prima-camera-instrumente-inovative-pentru-integrarea-socio-profesionala-a-tinerilor-care-parasesc-sistemul-de-protectie-speciala-din-cadrul-pocu?fbclid=IwAR1jPB7VpC1LCA-_u__VYpe59y-9XwJOAX7r3L1BCEMnvRFLh4TcSX-RcYY
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22770/au-fost-lansate-apelurile-prima-camera-instrumente-inovative-pentru-integrarea-socio-profesionala-a-tinerilor-care-parasesc-sistemul-de-protectie-speciala-din-cadrul-pocu?fbclid=IwAR1jPB7VpC1LCA-_u__VYpe59y-9XwJOAX7r3L1BCEMnvRFLh4TcSX-RcYY
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22770/au-fost-lansate-apelurile-prima-camera-instrumente-inovative-pentru-integrarea-socio-profesionala-a-tinerilor-care-parasesc-sistemul-de-protectie-speciala-din-cadrul-pocu?fbclid=IwAR1jPB7VpC1LCA-_u__VYpe59y-9XwJOAX7r3L1BCEMnvRFLh4TcSX-RcYY
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22770/au-fost-lansate-apelurile-prima-camera-instrumente-inovative-pentru-integrarea-socio-profesionala-a-tinerilor-care-parasesc-sistemul-de-protectie-speciala-din-cadrul-pocu?fbclid=IwAR1jPB7VpC1LCA-_u__VYpe59y-9XwJOAX7r3L1BCEMnvRFLh4TcSX-RcYY
https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/22770/au-fost-lansate-apelurile-prima-camera-instrumente-inovative-pentru-integrarea-socio-profesionala-a-tinerilor-care-parasesc-sistemul-de-protectie-speciala-din-cadrul-pocu?fbclid=IwAR1jPB7VpC1LCA-_u__VYpe59y-9XwJOAX7r3L1BCEMnvRFLh4TcSX-RcYY
https://www.protectiacopilului6.ro/noutati_doc_2701_metoda-montessori-accesibila-copiilor-defavorizati-din-sectorul-6_pg_0.htm?fbclid=IwAR2Aj18_bHBycTJyoS2fumaNaOJq8MEkUKV-dW1yFZm8-j7MdHZRkeUQ9oQ
https://www.protectiacopilului6.ro/noutati_doc_2701_metoda-montessori-accesibila-copiilor-defavorizati-din-sectorul-6_pg_0.htm?fbclid=IwAR2Aj18_bHBycTJyoS2fumaNaOJq8MEkUKV-dW1yFZm8-j7MdHZRkeUQ9oQ
https://www.protectiacopilului6.ro/noutati_doc_2701_metoda-montessori-accesibila-copiilor-defavorizati-din-sectorul-6_pg_0.htm?fbclid=IwAR2Aj18_bHBycTJyoS2fumaNaOJq8MEkUKV-dW1yFZm8-j7MdHZRkeUQ9oQ
https://www.protectiacopilului6.ro/noutati_doc_2701_metoda-montessori-accesibila-copiilor-defavorizati-din-sectorul-6_pg_0.htm?fbclid=IwAR2Aj18_bHBycTJyoS2fumaNaOJq8MEkUKV-dW1yFZm8-j7MdHZRkeUQ9oQ
https://www.protectiacopilului6.ro/noutati_doc_2701_metoda-montessori-accesibila-copiilor-defavorizati-din-sectorul-6_pg_0.htm?fbclid=IwAR2Aj18_bHBycTJyoS2fumaNaOJq8MEkUKV-dW1yFZm8-j7MdHZRkeUQ9oQ
http://www.magichelp.ro/
https://www.agerpres.ro/politica/2019/10/15/camera-deputatilor-valoarea-cosului-minim-de-consum-lunar-actualizat-anual-de-ins-prin-hg--385678?fbclid=IwAR2AF6J9VzvMWt_qKcoa6zmgWQ1ZEKstjwptY_qaYY0ckl9ckdgKg_3xjCo
https://www.agerpres.ro/politica/2019/10/15/camera-deputatilor-valoarea-cosului-minim-de-consum-lunar-actualizat-anual-de-ins-prin-hg--385678?fbclid=IwAR2AF6J9VzvMWt_qKcoa6zmgWQ1ZEKstjwptY_qaYY0ckl9ckdgKg_3xjCo
https://www.agerpres.ro/politica/2019/10/15/camera-deputatilor-valoarea-cosului-minim-de-consum-lunar-actualizat-anual-de-ins-prin-hg--385678?fbclid=IwAR2AF6J9VzvMWt_qKcoa6zmgWQ1ZEKstjwptY_qaYY0ckl9ckdgKg_3xjCo
https://www.agerpres.ro/politica/2019/10/15/camera-deputatilor-valoarea-cosului-minim-de-consum-lunar-actualizat-anual-de-ins-prin-hg--385678?fbclid=IwAR2AF6J9VzvMWt_qKcoa6zmgWQ1ZEKstjwptY_qaYY0ckl9ckdgKg_3xjCo
https://www.agerpres.ro/politica/2019/10/15/camera-deputatilor-valoarea-cosului-minim-de-consum-lunar-actualizat-anual-de-ins-prin-hg--385678?fbclid=IwAR2AF6J9VzvMWt_qKcoa6zmgWQ1ZEKstjwptY_qaYY0ckl9ckdgKg_3xjCo
http://www.autism-aipa.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ctmb.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2l3PPyWgHCc-5s_4GI-Sohr2YKJ5YGKFi3iJe4aG4q81ivBrdHjrymRU4&h=AT37ZIeadw8EgigX1tm2z8su_L6dVDcNMkfWQUViEP4DM1ozSkM9PSgC-pcsYNJWGTZPPqhKqBNH9DD4UBCWpJomna3ptwIFkjTknKifVyIfvr3PNbGj8B6r43zG1_VINccIfyzXSincSBmDqfvHa81iBhe3-0gfq66bJjQhTIgxMPQo3a1eC4x7owZYWM7iG1gnN8NDfNmzoUKpx83xmjaQj5RcoSgzmqLvkbk6uks1rcr4SFgLknTjeGlrRNSY9R3WZLNQJUVOeqjhK7ZKRGVGEBtuSOCk8lyGKlvsi2cDSgYOoF6wivoQI44Ay_F5-KZI1Bb4ISZKagZ-RbrF0demyIXLkGW2oCwDZ2sKimc7ZwjDNrdZ4ZEa6qnrBg5Wwdget94fEX8j40Ooz0yJ4QLzDfWbkkBhuZi6vdcGpAyQlSaStAlRafhcM9ZgLu8fllHPwpd5CfgOccH3oz0TSPtrgl-fwgk6Z0K9sJ8O8H3iv0Ww8ni93IGFOOvdoBgHgAGGHkQSqXs7bD234sEcMPZAc3DCF9YIharGzSdf38siK-Ip_f9Wf5P3UIm80GIQ3uJJEdQYn5MEvSCXyHNYDkPZ0sFojB4f1z8XZ3qT0CoCZorskiQZtu_zachBH0_F_Z2jN6jwFsLkqmdnjPPrc_jLeLXBpYiwKf4pW40yiQ
https://www.mediafax.ro/social/cresc-alocatiile-legea-prin-care-este-majorata-anual-insemnizatia-pentru-copii-cu-rata-medie-a-inflatiei-a-fost-promulgata-18578827
https://www.mediafax.ro/social/cresc-alocatiile-legea-prin-care-este-majorata-anual-insemnizatia-pentru-copii-cu-rata-medie-a-inflatiei-a-fost-promulgata-18578827
https://www.mediafax.ro/social/cresc-alocatiile-legea-prin-care-este-majorata-anual-insemnizatia-pentru-copii-cu-rata-medie-a-inflatiei-a-fost-promulgata-18578827
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/farma/cnas-reia-productia-si-distributia-cardurilor-europene-de-sanatate-19171330?source=biziday&fbclid=IwAR3l-IoxJvKzSjPvEBR7pQWg4AeOfyIxWx_HV-qdSnPoNF3W9gFZu_6Aa04
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/farma/cnas-reia-productia-si-distributia-cardurilor-europene-de-sanatate-19171330?source=biziday&fbclid=IwAR3l-IoxJvKzSjPvEBR7pQWg4AeOfyIxWx_HV-qdSnPoNF3W9gFZu_6Aa04
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/farma/cnas-reia-productia-si-distributia-cardurilor-europene-de-sanatate-19171330?source=biziday&fbclid=IwAR3l-IoxJvKzSjPvEBR7pQWg4AeOfyIxWx_HV-qdSnPoNF3W9gFZu_6Aa04
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/farma/cnas-reia-productia-si-distributia-cardurilor-europene-de-sanatate-19171330?source=biziday&fbclid=IwAR3l-IoxJvKzSjPvEBR7pQWg4AeOfyIxWx_HV-qdSnPoNF3W9gFZu_6Aa04
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/farma/cnas-reia-productia-si-distributia-cardurilor-europene-de-sanatate-19171330?source=biziday&fbclid=IwAR3l-IoxJvKzSjPvEBR7pQWg4AeOfyIxWx_HV-qdSnPoNF3W9gFZu_6Aa04
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/farma/cnas-reia-productia-si-distributia-cardurilor-europene-de-sanatate-19171330?source=biziday&fbclid=IwAR3l-IoxJvKzSjPvEBR7pQWg4AeOfyIxWx_HV-qdSnPoNF3W9gFZu_6Aa04
https://www.rfi.ro/social-116018-campanie-gratuita-de-vaccinare-antihpv?fbclid=IwAR2neJBeNulBhrbSCt99kX9yYObcTLSRWpAGZuEYdhU-yWzDCMNtNtkWcic
https://www.rfi.ro/social-116018-campanie-gratuita-de-vaccinare-antihpv?fbclid=IwAR2neJBeNulBhrbSCt99kX9yYObcTLSRWpAGZuEYdhU-yWzDCMNtNtkWcic
https://www.rfi.ro/social-116018-campanie-gratuita-de-vaccinare-antihpv?fbclid=IwAR2neJBeNulBhrbSCt99kX9yYObcTLSRWpAGZuEYdhU-yWzDCMNtNtkWcic
https://www.rfi.ro/social-116018-campanie-gratuita-de-vaccinare-antihpv?fbclid=IwAR2neJBeNulBhrbSCt99kX9yYObcTLSRWpAGZuEYdhU-yWzDCMNtNtkWcic
https://www.zf.ro/eveniment/proiect-surpriza-adoptat-de-camera-deputatilor-parintii-vor-primi-zile-libere-cand-sunt-inchise-scolile-18663290?fbclid=IwAR04aq3xT6R9BJODhX5r6x85uJrD4YKsbWmJZWH2IIpV-NC7EVxFdGUA7Hw
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camera-deputatilor-parintii-vor-primi-zile-libere-cand-

sunt-inchise-scolile-

18663290?fbclid=IwAR04aq3xT6R9BJODhX5r6x85uJr
D4YKsbWmJZWH2IIpV-NC7EVxFdGUA7Hw 

14)Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată la 2.230 de lei, aprobată de Guvern 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/co

municate-de-presa/5719-20191213_cp-hg-salariul-minim 

15)Rezolutie ONU, Sfârsitul centrelor de plasament - 

"Pe 18 decembrie 2019, Adunarea Generală a ONU de la 
New York a adoptat o rezoluție privind drepturile 

copilului care semnifică o etapă importantă pentru 

încetarea îngrijirii instituționalizate a copiilor la nivel 
global. https://www.hopeandhomes.org/news-

article/unga/?fbclid=IwAR2LPTJtdb8IHjSXKQNMtsmL

fQKbTb0bxxcL-30gT625ReLBcvGTjY_s0us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

clienților și ale partenerilor cu scopul de a-i informa în 

timp util despre serviciile și programele derulate. 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 

Centrul 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-toti-copiii-

la-scoala.  

Vă mulțumim pentru suport! 

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 de Centru: Alexandra Avram  

Telefon: 031 422 35 35 

Programul de Asistență Socială Stradală  

Responsabil de program: Ion Valerian  

Telefon: 0740 972 535 

https://www.zf.ro/eveniment/proiect-surpriza-adoptat-de-camera-deputatilor-parintii-vor-primi-zile-libere-cand-sunt-inchise-scolile-18663290?fbclid=IwAR04aq3xT6R9BJODhX5r6x85uJrD4YKsbWmJZWH2IIpV-NC7EVxFdGUA7Hw
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https://www.zf.ro/eveniment/proiect-surpriza-adoptat-de-camera-deputatilor-parintii-vor-primi-zile-libere-cand-sunt-inchise-scolile-18663290?fbclid=IwAR04aq3xT6R9BJODhX5r6x85uJrD4YKsbWmJZWH2IIpV-NC7EVxFdGUA7Hw
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5719-20191213_cp-hg-salariul-minim
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5719-20191213_cp-hg-salariul-minim
https://www.hopeandhomes.org/news-article/unga/?fbclid=IwAR2LPTJtdb8IHjSXKQNMtsmLfQKbTb0bxxcL-30gT625ReLBcvGTjY_s0us
https://www.hopeandhomes.org/news-article/unga/?fbclid=IwAR2LPTJtdb8IHjSXKQNMtsmLfQKbTb0bxxcL-30gT625ReLBcvGTjY_s0us
https://www.hopeandhomes.org/news-article/unga/?fbclid=IwAR2LPTJtdb8IHjSXKQNMtsmLfQKbTb0bxxcL-30gT625ReLBcvGTjY_s0us
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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