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Ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni la 

Centrul pentru Familie? 

         

 

              
Principala preocupare a noastră în această perioadă a 

fost participarea copiilor la școala online. Am 

acoperit necesarul de calculatoare pentru copiii din 

program. În ultimele 3 luni am reușit să mobilizăm 

resurse din comunitate și să asiguram echipamentele 

necesare pentru înca trei familii  (7 copii).  

 

 

 

Cu tot acest efort, au existat copii care nu au avut 

activitate școlară. Motivele invocate au fost diverse 

(nu au camera web, nu au conexiune internet sau alte  

facilități pentru online, părinții nu cred în calitatea 

învățământului la distanță etc.).  

Pentru rezolvarea acestor situații am colaborat 

îndeaproape cu cadrele didactice, am mobilizat 

părinții rugându-i să ne trimită poze din timpul orelor 

de curs și am creat 2 grupuri de copii pentru activitati 

online (organizarea unei serbări de Crăciun fiind 

pretextul de a-i mobiliza pe părinți să instaleze 

platforme de lucru online).  

Rămân câțiva copii care nu participă la ore și din 

păcate părinții sunt cei care nu vor să-i sprijine în 

acest demers. Sunt aceiași copii care erau la risc de 

abandon școlar și înainte de pandemie, și întâmpină 

dificultăți cu atât mai mari acum.  Pentru acesti copii 

informarea, mobilizarea, la nevoie chiar 

condiționarea părinților sunt cheia reintegrării lor 

școlare. 

 

 

 

Un altfel de Crăciun 
 

În decembrie 48 de copii au primit mult așteptatele 

cadouri de Crăciun. Moșul a fost impresionat de 

clipul realizat de ei și a avut în desagă cadouri pentru 

fiecare (chiar și pentru cei mai puțin curajosi, pentru 

că nu-i ușor lucru să cânți Jingle Bells și să apari într-

un clip).  De data aceasta, părintii au fost ajutoarele 

Moșului la împărțirea cadourilor: cei mai mulți au 
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venit singuri și au luat punguțele pregătite pentru 

copii.  

 

Nu am avut tradiționala petrecere de Crăciun în care 

Centrul devenea neîncăpător, iar zgomotul facut de 

cei mici acoperea orice încercare de comunicare  între 

adulți. Anul  acesta a fost liniște în Centru, dar multă 

agitație pe grupurile de whatsapp. Cu ajutorul 

aplicației am putut să vedem și să ne bucurăm și noi 

de zâmbetele copiilor.  

Important este că suntem bine și noi si beneficiarii 

noștri și promitem că la anul petrecerea o să 

compenseze liniștea acestui Crăciun.  

 

 

 

Activitate online de Crăciun 

La finalul lunii noiembrie, am inițiat o activitate 

online cu o parte dintre copiii cu care lucrăm, 

coordonată de psihologul ASIS. Scopul a fost să îi 

determinăm pe aceștia să socializeze și să 

interacționeze într-un cadru informal, în care li s-au 

oferit: un obiectiv, structură și orientare.  

 

Copiii au fost împărțiți în 2 grupe: cei mici (sub 10 

ani) și cei mari (peste 10 ani). Obiectivul a fost 

învățarea, exersarea și înregistrarea unui cântec 

pentru sărbatorirea Craciunului online.  

Activitatea a avut succes. Copiii au participat și au 

învățat să recite ”Jinggle Bells” și Moș Crăciun. S-au 

bucurat mult să vadă rezultatul muncii lor: filmuletul 

cu înregistrarea ”Jinggle Bells”. Cum socializarea le-

a lipsit în ultimele luni, activitatea i-a ajutat să 

stabilească legături cu alți copii și le-a dat sentimentul 

că aparțin grupului.  

 

     

 

STUDIU DE CAZ 

Povestea Anei 
 

Ana are 3 ani și a fost diagnosticată cu tulburare din 

spectrul autist. Locuiește cu mama ei în casa socrului 

acesteia. Tatăl Anei este absent și nu participă în 

niciun fel la îngrijirea fetiței. Din cauza 

neînțelegerilor din familie, mama Anei nu mai 

dorește să locuiască împreună cu socrul său, însă nu-

și permite să se mute deoarece acum nu are loc de 

muncă. Mama a făcut tot ce a putut ca să îi acorde 

fiicei sale atenția și îngrijirea de care are nevoie și 

cum Ana i-a ocupat tot timpul, nu s-a putut angaja. 

Mama și fiica au ajuns în atenția ASIS la 

recomandarea DGASPC sector 6.  
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Date fiind epuizarea fizică și psihică a mamei precum 

și problemele de sănătate ale fiicei, ne-am propus să 

lucrăm pentru diminuarea stărilor de neputință ale 

mamei și pentru îmbunătățirea sănătății copilului. 

Astfel, principala preocupare a fost să oferim suport 

social și psihologic mamei pentru a-i crește 

încrederea în sine, a o mobiliza să lupte și să-și 

rezolve problemele. În paralel am sprijinit-o să-și 

obțină drepturile și să-și încrie fiica la o serie de 

activități și demersuri medicale pentru a-i oferi 

acesteia terapiile necesare și un mediu care să-i 

stimuleze dezvoltarea.  

Acum Ana este mult mai bine. A făcut progrese 

considerabile în urma terapiilor, iar mama este mult 

mai încrezătoare și mai stăpână pe situație. Vom 

continua să lucrăm cu familia până când mama va fi 

pregătită să-și asume autonomia.  

 

 

 

Ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni în 

Programul de Asistență Stradală? 

 

Odată cu venirea iernii și în plină perioadă de 

pandemie, situația oamenilor străzii s-a înrăutățit într-

un mod evident. Din cauza frigului, aceștia încep să 

se refugieze în adăposturile de stat, în clădiri 

abandonate, canale sau pe terenuri virane, unde își 

improvizează adăposturi.    

 

 

Echipa de stradă a continuat să monitorizeze un 

număr de cinci grupuri de pe raza sectorului 6, 

grupuri care au refuzat să meargă în adăposturile 

oferite de autorități și au ales să se descurce prin 

propriile mijloace. Multe dintre aceste persoane nu 

pot accesa serviciile de protectie socială, neavând 

buletine de București. 

 

 

 

   Atunci când a fost nevoie, echipa ASIS a îndrumat 

persoanele fără adăpost la adăposturile primăriilor și 

a însoțit pe cei care nu s-au putut descurca singuri la 

policlinca socială sau spital, unde au primit îngrijiri. 

Apoi însă, acești oameni au revenit în stradă. Echipa 

de stradă a continuat să informeze persoanele fără 

adăpost și pe cei din locuințe improvizate despre 

simptomele COVID 19 și despre nevoia de a contacta 

de urgență echipa de stradă sau serviciul 112 în cazul 

în care identifică aceste simptome la ei înșiși sau la 

cei din grup. 

Între octombrie – decembrie, au fost inventariate 

facilitățile oferite persoanelor fără adăpost de diferite 

organizații, în pregătire pentru sezonul rece. Echipa a 

informat în mod repetat oamenii străzii despre aceste 
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servicii, asigurându-se că aceștia decid în cunoștință 

de cauză și oferindu-le o soluție de rezervă pentru 

eventualele situații de criză. 

În decembrie, copiii din Programul de Asistență 

Stradală au primit cadouri de Crăciun, alături de cei 

din Centru. Bebelușilor li s-au dat pe lângă jucării, 

pampers și lapte praf din donațiile obținute de la 

sustinători ai ASIS. 

 

 

 

Scrisoare deschisă pentru Primăria 

Capitalei "11 Priorități pentru București"  

 

Un grup de organizatii neguvernamentale active în 

domenii diverse, printre care și ASIS, a trimis o 

scrisoare deschisă primarului capitalei, Nicușor Dan. 

ONGurile invită primaria la colaborare pe câteva 

direcții cheie, în beneficiul cetățenilor.  Mulțumim 

tuturor partenerilor pentru mobilizare! 

https://cutt.ly/ZjI4Mwv .  

 

 

 

Noutăți legislative, servicii și programe, 

studii și cercetări 

 

Info Vaccinare – https://vaccinare-covid.gov.ro / 

Platforma nationala de informare privind 

vaccinarea 

 

1) Min.Muncii - Zile libere pentru părinții ai 

căror copii învață în scenariile 2 și 3, numai 

după epuizarea opțiunilor privind telemunca 

sau munca la domiciliu; sprijinul pentru 

telemuncă se acordă angajatorilor care au 

înregistrat în termen modificarea raportului 

de muncă în REVISAL, 23 octombrie 2020 - 

https://cutt.ly/JgRzWS3 ; 

2) Edupedu - Medicina pe înțelesul copiilor – 

ateliere de prim ajutor pentru copii. 

https://cutt.ly/GgRWm6W ; 

3) Studiu Jurnalul American de Psihiatrie – 

Tulburarea de anxietate la copii poate fi 

prevenita ; https://cutt.ly/ogUhmVC ;  

4) Studiu - Simptomele severe ale depresiei 

post-partum (dupa nastere) pot persista trei 

ani dupa ce mamele au nascut. 25% dintre 

mame (studiul a fost realizat pe 5000 de 

persoane) au experimentat depresia 

postpartum manifestand simptome extrem de 

severe. [NIH’s Eunice Kennedy 

Shriver National Institute of Child Health and 

Human Development (NICHD)] 

https://cutt.ly/ugGk0Oe  

5) Unități Protejate - Ordinul de Ministru care 

reglementează procedura de autorizare a UPA 

este în Monitorul Oficial și poate fi consultat 

în acest link - https://cutt.ly/9gB4JKO ; 

6) ANDPDCA - Furnizori și servicii care se pot 

acredita/licenția, găsesc la noi pe site 

documentele necesare și pașii de urmat pentru 

acreditarea și licențierea serviciilor sociale. 

http://andpdca.gov.ro/w/servicii-sociale/; 

7) Publicare studio ”Bunăstarea copiilor din 

mediul rural în 2020”, lansat de Fundația 

World Vision România. Unu din 14 copii 

(7%) afirmă că are o viață rea.”  

https://cutt.ly/nhwegtF ; 

8) "Ziua Internațională pentru Eliminarea 

Violenței asupra Femeilor" 25 Noiembrie 

2020 vine și cu o noutate privind cadrul legal. 

Noi prevederi ale Codului Penal schimbă 

cadrul legislativ pentru protejarea femeilor. 

Agresorii vor fi cercetați chiar dacă victima 

își retrage plângerea. https://cutt.ly/shsw6IO ;  

9) Analizele și investigațiile medicale cu 

trimitere se vor putea face oriunde în țară, din 

1 decembrie ; https://cutt.ly/zhzxjdj ;  

10) M.Muncii: În anul 2021, pensiile vor fi 

achitate la domiciliu către beneficiari în 

intervalul 1–15 al fiecărei 

luni. https://cutt.ly/ajI0FqQ  ; 

https://cutt.ly/ZjI4Mwv
https://vaccinare-covid.gov.ro/
https://cutt.ly/JgRzWS3
https://cutt.ly/GgRWm6W
https://cutt.ly/ogUhmVC
https://cutt.ly/ugGk0Oe
https://cutt.ly/9gB4JKO
http://andpdca.gov.ro/w/servicii-sociale/?fbclid=IwAR3BAeBjFm6NWuSNe5xHmKjr6VkZ-aXzo0UA1oyTprHgUwXZ5YgsSepoFPI
https://cutt.ly/nhwegtF
https://cutt.ly/shsw6IO
https://cutt.ly/zhzxjdj
https://cutt.ly/ajI0FqQ
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11) Cetățenii români vor putea călători în Regatul 

Unit în scop turistic sau în vizită, pe o 

perioadă de până la 6 luni într-un an, fără a 

avea nevoie de viză. Situația se schimbă dacă 

în cele 6 luni vor dori să desfășoare activități 

lucrative. În acest context, cetățenii români 

vor trebui să obțină în prealabil o viză! 

https://cutt.ly/SjI0Vmo ;  

12) Biletele de transport interurban la care au 

dreptul gratuit persoanele cu handicap grav și 

accentuat în acest an vor putea fi folosite și în 

ianuarie 2021, 17 decembrie 2020 ; 

https://cutt.ly/QjI2DGO ;  

13) Ghid de bune practici pentru gestionarea 

situațiilor de criză în pandemie - 

www.anfp.gov.ro/continut/Studii_si_prezent

ari_2020 ;   

14) Primul manual digital de limba semnelor 

române, ce vine în întâmpinarea nevoilor de 

învățare ale celor peste 2000 de elevi surzi şi 

profesorilor acestora. Manualul este 

disponibil în mod gratuit pe site-

ul:  https://manual.ailg.ro   

 

 

 

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-toti-

copiii-la-scoala. Vă mulțumim anticipat pentru suport. 

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 

https://cutt.ly/SjI0Vmo
https://cutt.ly/QjI2DGO
http://www.anfp.gov.ro/continut/Studii_si_prezentari_2020
http://www.anfp.gov.ro/continut/Studii_si_prezentari_2020
https://manual.ailg.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://www.buyandhelp.ro/
https://www.asis-ong.ro/despre-noi/doneaza-acum-2-programul-toti-copiii-la-scoala
https://www.asis-ong.ro/despre-noi/doneaza-acum-2-programul-toti-copiii-la-scoala
https://www.asis-ong.ro/despre-noi/doneaza-acum-2-programul-toti-copiii-la-scoala
mailto:asis.sediu@gmail.com
http://www.asis-ong.ro/
mailto:asis.centru@yahoo.com

