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Ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni la 

Centrul pentru Familie? 

Între ianuarie – martie 2021 copiii și familiile cu care 

lucrăm au continuat să se confrunte cu efectele 

pandemiei COVID-19 și a restricțiilor generate de 

aceasta. Câțiva părinți s-au îmbolnăvit, din fericire 

fără urmari grave. Copiii au continuat școala online 

iar unii dintre ei au nevoie de sprijin pentru a recupera 

materia pierdută. Prin urmare, i-am susținut prin fise 

de lucru, explicatii punctuale, explicații oferite etc.. 

părinților despre funcționarea platformelor educative, 

etc. 

 

Pentru copiii care au rămas în urmă în programul 

online, am inceput program educativ remedial față în 

față, în grupuri mici.  

Începând cu luna martie, psihologul centrului a 

organizat grupuri de suport pentru copii, în cadrul 

cărora încercam să le oferim timp și spatiu unde să  

 

se descarce de stresul indus de: școală, tensiuni în 

familie, lipsa prietenilor, lipsa relaționării directe cu 

alți copii de vârsta lor etc. 

Intervențiile efectuate în această perioadă au vizat 42 

de copii și familiile lor: 

- Consiliere socială – 72 

- Vizite în familie – 27 

- Demersuri autorități – 27 

- Demersuri medicale – 33 

- Demersuri juridice - 6 

- Anchete sociale – 5 

- 39 pachete alimentare 

- 36 de copii au primit dulciuri de Paste 

- 6 întâlniri online ale grupului de suport cu 

copiii organizate 

În urma acestor intervenții am obtinut pentru 

beneficiarii nostri: 

- Diagnosticarea corectă a unor beneficiari 

și asigurarea tratamentului adecvat ; 

- Obtinerea unor prestații sociale; 

- Sprijin financiar din partea altor ONG-uri 

(Hope and Homes for Children) ; 

- Evaluarea situației scolare a copiilor aflati 

în program ; 

- Sprijin în vederea mentinerii copiilor in 

familie (stabilirea custodiei în cazul unei 
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familii monoparentale, consiliere socială 

și psihologică etc.); 

- Medierea relațiilor elevi-profesori ; 

- Contestarea unor procese verbale de 

amenzi emise de politia locală ; 

- Continuarea întâlnirilor online cu copiii, 

cu scopul de a-i ajuta pe aceștia să 

depășească provocarile generate de 

distanțarea socială. 

 

Provocări întâmpinate în această perioadă: 

 

Informarea insuficientă și cu un limbaj neadecvat a 

părinților de către autorități    

 

În cele mai multe instituții funcționarii de la ghișeu 

nu țin cont de nivelul de înțelegere al persoanelor care 

li se adresează. Astfel am fost nevoiți să însoțim în 

mod repetat beneficiarii la diverse instituții publice 

pentru a-i ajuta să înțeleagă cerințele și condițiile de 

acces la anumite servicii și pentru a-i reprezenta.  

 

Participarea slabă a copiilor la scoală 

 

De lipsa de interes a copiilor față de lecțiile online se 

plâng tot mai multi părinți. Mulți copii sunt greu de 

mobilizat. De asemenea, am observat la copiii de 

ciclu primar lacune importante legate de materia 

scolară. Din februarie am început să lucram față în 

față cu copiii care nu au reusit să înțeleagă materia 

predată (scris, citit, socotit pentru cei din clasele 

pregatitoare și întâi). 

 

Diminuarea veniturilor familiilor asistate 

 

Din cauza faptului că mulți angajatori și-au restrâns 

activitatea, în special în HORECA, o parte dintre 

părinții cu care lucrăm au fost afectați. Unii au intrat 

în șomaj, altora li s-au diminuat veniturile iar alții și-

au pierdut posibilitatea de a obține bani din activități 

fără forme legale. Pentru supraviețuire, unii adulți au 

renunțat la controale medicale sau la tratament pentru 

a cumpăra produse alimentare. Pentru aceste 

persoane am acoperit cheltuielile medicale. Acolo 

unde nu au fost bani nici pentru alimente, am 

intervenit cumparand alimente de bază. 

 

ANUNȚ ! 
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Ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni în 

Programul de Asistență Stradală? 

 

In ultimele 3 luni, echipa de strada ASIS a actionat in 

6 zone, 4 dintre ele fiind cuprinse in sectorul 6: Lacul 

Morii, Stupca, Moghioroș, Plaza. Au fost asistate 25 

de persoane singure și familii fără adăpost. 

Echipa a avut un numar de 236 de contacte cu 

oameni ai strazii si 61 de demersuri individuale, 

constând în: 

- Obtinerea de acte de identitate; 

- Adeverinte ANAF; 

- Inscriere la policlinica socială Regina Maria; 

- Demersuri medicale la diferite institutii de 

sănătate; 

- Demersuri și monitorizare școlară a copiilor 

din program; 

- Demersuri la politie; 

- Acordarea de ajutoare materiale; 

- Depunerea dosarelor de locuinte sociale. 

 

În 3 februarie, ASIS a găzduit o întâlnire cu serviciile 

de prevenire a marginalizării și intervenție în regim 

de urgență ale DGASPC sector 6, pentru a stabili 

modalități concrete de lucru. La întâlnire au participat 

și câteva organizații neguvernamentale care lucrează 

cu persoane fără adăpost: ARAS, Armata Salvării, 

Viață și Lumină. Deși s-au stabilit ca etape ulterioare 

întâlnirii completarea serviciilor oferite de fiecare 

participant într-un centralizator, pentru a facilita 

referirea cazurilor către serviciul cel mai potrivit, 

acest lucru nu s-a mai întâmplat. 

 

 

   ASIS este de asemenea parte a unei coaliții de 

ONGuri care militează pentru extinderea fondului de 

locuințe sociale pentru persoanele în nevoie și pentru 

cele la risc de evacuare. Astfel, am semnat alături de 

alte organizatii (Active Watch, Carusel, ARAS, 

Parada, Romanian Angel Appeal etc.) mai multe 

petiții adresate primarului general al capitalei având 

ca scop reluarea lucrărilor la complexul de locuințe 

sociale din Drumul Taberei și suspendarea 

evacuărilor în lipsa unor soluții pe care autoritățile ar 

trebui să le ofere persoanelor evacuate.  



4 

 

Odată cu relaxarea măsurilor de combatere a 

pandemiei și cu încălzirea vremii, ne așteptăm la o 

creștere a numărului persoanelor fără adăpost și la 

alte evacuări, atât din locuințe, cât și de pe terenuri în 

care există așezări informale.  

 

 

 

Noutăți legislative, servicii și programe, 

studii și cercetări 

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

Platforma nationala de informare privind vaccinarea 

 

1) Curs de formare “SUPERVIZOR în servicii 

sociale” organizat de Academia Concordia -  2021 

/ Programul este autorizat de către Autoritatea 

Națională pentru Calificări, iar în urma finalizării 

cu succes a programului participanții primesc 

un certificat de absolvire pentru ocupația de 

”supervizor în servicii sociale”, cod COR 

263513. Asistenții sociali care participă la 

program au acces la 5 credite (cursul fiind 

autorizat și de Colegiul Național al Asistenților 

Sociali din România). După certificarea ca 

supervizori, participanții pot deveni membri ai 

Asociației Supervizorilor din România și pot 

solicita admiterea în Asociația Europeană a 

Supervizorilor. https://cutt.ly/XkejUdp  

2) Guvernul a adoptat OUG 6/2021 prin care toţi 

elevii, până în clasa a VIII-a inclusiv, vor putea 

beneficia de tichete în valoare de 200 lei pentru 

semestrul al II-lea al anului şcolar curent, dacă 

sunt în risc de abandon şcolar sau dacă nu au putut 

participa la cursurile online. Programul este 

finanţat prin   Programul operaţional Capital uman 

2014-2020. https://cutt.ly/EkQiFoj  ; 

3) Finantare centre after-school / Echipele de cadre 

didactice din mediul rural care intenționează să 

implementeze în școala lor centre de tip after-school 

pentru copiii aflați în pericol de abandon școlar, se 

pot înscrie în programul “Nouă ne pasă”, al Fundației 

eMAG ; www.nouanepasa.ro/aplicatii ; 

4) Realizat pe populație britanică, studiul despre 

legătura dintre depresie şi poluare urbană a revelat 

faptul că acei copii care locuiesc în zone cu cele 

mai ridicate nivele ale poluării aerului atunci când 

sunt tineri (12 ani) prezintă un risc de trei până la 

patru ori mai crescut de a dezvolta o tulburare 

depresivă la vârsta de 18 ani, risc crescut în 

special pentru aceia care locuiesc în cele mai 

poluate zone. https://cutt.ly/McI9Hpo ; 

5) Anul acesta, ARC oferă 5 burse la Conferința 

Anuală de Fundraising; https://cutt.ly/bvqgT7a  

6) ANPDCA - "Număr de telefon creat pentru a 

răspunde întrebărilor legate de procesul de 

ADOPȚIE: 0784 295 933; 

7) Sub sloganul ” Înscrie-te acum ! Nu rata A doua 

sansă!”, un nou proiect social se derulează în 

Regiunea București – Ilfov, în cadrul 

parteneriatului dintre Fundația Estuar, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6, Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București și Asociația Four Change. 

Cu finanțare din fonduri europene 

nerambursabile, ”Aripi spre viitor” își propune 

reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a 

unui număr de 500 de persoane care au abandonat 

școala sau care nu au finalizat educația 

obligatorie; https://cutt.ly/rbPLq9r ; 

https://vaccinare-covid.gov.ro/
http://www.anc.edu.ro/
http://www.anc.edu.ro/
http://concordia-academia.ro/uploads/resurse/supervizor-in-servicii-sociale-pages-1-5.pdf
http://concordia-academia.ro/uploads/resurse/supervizor-in-servicii-sociale-pages-1-5.pdf
https://cnasr.ro/
https://cnasr.ro/
https://cutt.ly/XkejUdp
https://cutt.ly/EkQiFoj
http://www.nouanepasa.ro/aplicatii
https://cutt.ly/McI9Hpo
https://cutt.ly/bvqgT7a
https://cutt.ly/rbPLq9r
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8) DGASPC sector 6 - Pentru identificarea unor 

persoane fără adăpost cetățenii sectorului 6 pot 

suna în continuare pentru a semnala aceste situații 

la numărul de urgență 0731.624.849 ; 

9) Parlamentul European cere țărilor membre să 

acționeze ferm pentru protejarea persoanele fără 

adăpost.  https://cutt.ly/fbPLIO1 ;  

10) DOSARUL DIGITAL - un nou intrument de 

eficientizare a managementului de caz în asistență 

socială care înlocuiește "dosarul cu șină"(sursa: 

republica.ro). 

"De acum, profesioniștii care activează în 

domeniul serviciilor sociale, în cadrul instituțiilor 

de stat sau al organizațiilor neguvernamentale au 

o alternativă electronică la dosarul cu șină. 

Aceștia au la dispoziție Dosarul Digital 

(www.dosaruldigital.ro), care îi ajută să realizeze 

documentația și le dă acces la istoricul 

beneficiarilor, în condiții de siguranță a datelor. 

https://cutt.ly/4bPZjDK ; 

11) DGASPC sector 6, Centrul de Sanatate 

Multifunctional «Sf.Nectarie » Pachete de servicii 

medicale  https://cutt.ly/zbPZRyf ;  

12) DGASPC 6 – Pachete cu produse de igiena / 

Beneficiarii Programului Operaţional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate sunt: 

Familiile și persoanele singure cărora le este 

stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul 

la un venit minim garantat, acordat în baza Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea 

familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 

privind alocația pentru susținerea familiei, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

https://cutt.ly/vbPXpbw ; 

13) Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între 

Femei și Bărbați a pus la dispoziția victimelor 

violenței domestice o linie telefonică gratuită, cu 

un număr unic de contact, 0800.500.333, pentru a 

semnala situații de violență domestică, trafic de 

persoane, discriminare de gen sau dicriminare 

multiplă, reglementat de Legea nr. 217/2003 

pentru prevenirea și combaterea violenței în 

familie. Acest serviciu este asigurat 24/24 ore,  

https://cutt.ly/RbPXmG4. 

 

 
 

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. 

https://cutt.ly/fbPLIO1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dosaruldigital.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR1cX0YhRCMgV2EoKa4z2SOsJ9t5mShZoX83fp2kJGWspc5uHY_beTN7xQ0&h=AT3VU2M7lyt9tY77WLm_ihoinfMCZNX-d5P34PYfSzPnxv50j3Y3i5EHaOANNGr5fs3aXZkIe9S0KN3Nb6ReF4AoODSs7h5ui6FbtkE0MKNNM0LsYLeEv3p8QtvOA7gfLw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2oKsiRA0LFSXtaLa3S4G2y4hL0L9SlCu_1Uu9ezXxzARgzNgQk-VZyOxLdzjd0eqCeajvDGx6OcYVyvCZHMYdSEpmh6In-nOQGUn9eqO3-8LozX05xQcq8Rwa5uaC071EI1C-7gjFZviH7RLJc7_Rxbvgb2zpOUY9eQQc5WYwFgU-F0lLgWXYyTGZcNcPek3VB5ulF
https://cutt.ly/4bPZjDK
https://cutt.ly/zbPZRyf
https://cutt.ly/vbPXpbw
https://cutt.ly/RbPXmG4
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
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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: Aleea 

Moinești nr. 24, sector 6 București  

Responsabil de program: Ion Valerian  

Telefon: 0740972535 

mailto:asis.sediu@gmail.com
http://www.asis-ong.ro/
mailto:asis.centru@yahoo.com

