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Centrul pentru Familie 

Asistență socială pentru familii în 

dificultate 
 

Între lunile mai – iulie Centrul pentru Familie a lucrat 

susținut cu 32 de familii. Echipa Centrului a avut mai 

multe intervenții pentru rezolvarea problemelor acestor 

familii: 

- Consiliere sociala și psihologică – 75 

- Vizite în familie – 38 

- Medierea relației cu autoritățile – 33 

- Demersuri medicale – 14 

- Demersuri pentru clarificarea situației juridice 

- 7 

- Demersuri telefonice prin care au fost 

rezolvate anumite situatii (programari medici, 

discutii cadre didactice, DPC, alte ONG-uri 

etc) - 93 

- Anchete sociale – 5 

- Întâlniri online de grup, parte a programului 

educativ pentru copii – 11 

- Întâlniri față în față de grup, parte a 

programului educativ pentru copii - 7 

 

Aceste intervenții au avut următoarele rezultate: 

- Diagnosticarea corectă a unor beneficiari și 

asigurarea tratamentului adecvat 

- Obținerea unor prestații sociale 

- Evaluarea situației scolare a copiilor aflați în 

programul Centrului  

 

- Susținerea copiilor la școală (fișe de lucru, 

explicații punctuale etc). În iunie am început 

programul educativ remedial față în față cu 

copiii care nu au reușit să progreseze cu școală 

online. Pentru doi copii, sesiunile de educație 

remedială au continuat online până în luna 

iulie. 

- Asistență materială pentru familiile în nevoie 

- Plata consultațiilor, investigațiilor medicale și 

medicamentelor pentru persoanele cu venituri 

mici/neasigurate.  

 

Centrul pentru familie – Model de bună 

practică 
 

Centrul pentru Familie a fost selectat model de bună 

practică în cadrul unui proiect realizat de 

ANDPDCA, cu sprijinul Bancii Mondiale. În cadrul 

proiectului a fost dezvoltat un ghid de modele de 

prevenire a separării copilului de familie ”Progres în 

asigurarea tranziției de la îngrijirea în institutii la 

îngrijirea în comunitate”. Serviciul ASIS a fost inclus 

în ghidul de modele de bună practică și selectat pentru 

realizarea unui foto-reportaj de promovare a 

proiectului.  
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PAȘTELE  2021 
 

   Nici în acest an nu ne-am putut întâlni cu părinții și 

copiii pentru a sărbători împreună Paștele, dar am 

avut donatori care au contribuit la cumpărarea 

cadourilor pentru 36 de copii, așa că nici anul acesta 

Iepurașul n-a lipsit. Mulțumim cu acestă ocazie unui 

membru al consiliului Director al ASIS, foarte 

dedicat copiilor. Familiile care au resimțit lipsa 

banilor mai acut din cauza pandemiei au primit 

pachete cu alimente pentru aceasta sărbătoare.  

 

Formare pentru lucrătorii Centrului 

pentru Familie 
 

     Trei dintre membrii echipei au participat la un curs 

organizat de Asociatia STEA ce a vizat dezvoltarea 

competențelor profesionistilor din domeniul social de 

a-și adapta activitățile în mediul online. Astfel ne-am 

pus la punct cu suita google si Microsoft.  

 

Formare pentru educatorii din serviciile 

rezidențiale 
 

 
 

La inițiativa Asociației Ajungem Mari, trei dintre 

angajații ASIS au livrat un program de educație 

informală pentru aproximativ 600 de educatori din 

sistemul rezidențial.  Au fost abordate două teme de 

interes pentru participanți: „Nevoile copilului 

institutionalizat” și ”Deprinderi pentru viață 

independentă”. Ambele teme au fost exemplificate cu 

situații concrete din experiența ASIS cu serviciile 

rezidențiale pentru tineri.  

 

Activități educative de explorare cu copiii 
 

Sfârșitul lunii mai a adus bucuria reîntoarcerii la 

școală și în acelasi timp reluarea activităților de 

suport educativ, față în față și în Centrul nostru. Cei 

mici (pregatitoare și clasa I) au iesit cu cele mai mari 

lipsuri din această experiență a învățării online. Am 

constatat faptul că le lipsesc foarte multe cunoștințe 

de bază – scris, citit si socotit – pe care ar fi trebuit să 

le stăpânească conform programei școlare. 

 
 

Le-am propus copiilor să ne folosim de vacanță atat 

pentru relaxare și explorarea Bucureștiului cât și 

pentru recuperarea decalajelor școlare. Zis și făcut: 

am început vacanța cu o iesire mult asteptată la 

Gradina Zoologică. Au urmat alte 4 explorări: în 

parcul Crangași, turul muzeelor, plimbare cu 

vaporașul pe Lacul Herăstrău și ieșire la  film. 
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În afară de activitățile de explorare și timp liber, au 

fost organizate 4 activități educative pentru grupurile 

de copii, în foișorul din curtea ASIS. 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de Asistență Stradală 

 

   În ultima perioadă, echipa de stradă a lucrat intens 

la documentele necesare licențierii serviciului de 

asistență stradală. Lucrul la aceste documente a 

progresat lent, echipa combinând munca de teren cu 

cea de birou.  

 

   În luna mai, DGASPC sector 6 a inițiat o evaluare 

a membrilor uneia dintre așezările informale din 

sectorul 6. ASIS a participat la evaluare, formând 

echipe cu angajații DGASPC. Scopul acestui demers 

a fost găsirea de soluții care să amelioreze condițiile 

de viață ale rezidenților: amenajarea și salubrizarea 

zonei, referirea către servicii medicale, facilitarea 

accesului copiilor la activitățile din Conacul Golescu, 

când acestea vor fi reluate. Inițiativa este 

promițătoare din perspectiva parteneriatului public-

privat pentru ameliorarea condițiilor de viață ale 

persoanelor fără adăpost/cu locuire precară din 

sectorul 6. 
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   Între lunile mai – iulie angajații Programului de 

Asistență Stradală au continuat să monitorizeze 

grupurile din zonele Moghioroș, Plaza, Stupca, Lacul 

Morii și cazurile individuale pe care le aveau în 

asistență. Au fost asistate 29 de persoane singure și 

familii. Eforturile s-au concentrat pe obținerea 

cărților de identitate provizorii și pe facilitarea 

accesului la servicii medicale și medicamente. 

Începând din luna iunie, mai mulți copii asistați prin 

Programul de Stradă au participat cu entuziasm la 

activitățile de grup organizate în Centrul pentru 

Familie al ASIS.   

 

 

Noutăți legislative, servicii și programe, 

studii și cercetări 

 

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

Platforma nationala de informare privind 

vaccinarea 

 

1) Nature.com / Molecular psychiatry 2021 : S-a 

elaborat un protocol de testare pentru predictia  

tulburarilor de spectru autist la copii. Testul are o 

acuratete de 100%. Analiza de risc se realizeaza 

pe anticorpii materni asociati unei anumite forme 

de autism (MAR-ASD) un subtip al tulburarilor 

autiste. https://cutt.ly/HntCuQ8 ; 

2) Centrul de Sănătate “Sfântul Nectarie” este locul 

unde cetăţenii sectorului 6 pot beneficia de 

consultații și tratamente medicale de calitate, 

decontate prin CASMB, iar persoanele cu venituri 

mici din comunitate, au parte de servicii medicale 

gratuite sau cu plată parțială. Printre serviciile 

oferite, decontate parțial de CASMB se numără și 

medicin dentară - www.nectarie6.ro ; 
3) Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) a 

lansat, în cadrul Programului Dezvoltare locală, 

finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 

2021, schema de granturi mici „Intervenții 

prioritare pentru comunitățile rome”. 

https://cutt.ly/gmMhNUK ; 

4) DGAS Bucuresti va deschide pe str. Lipscani nr. 

104 o ceainărie în care vor servi tineri cu sindrom 

Down. - https://cutt.ly/5QlUJnU ; 

5) Începând din data de 5 Iulie 2021, intră în 

vigoare o modificare a Codului Penal care se 

referă la introducerea de pedepse în cazul 

nedenunţării agresiunilor sexuale asupra 

copiilor; 

6) ANOFM - Stimulente pentru angajarea elevilor 

şi studenţilor pe perioada vacanţei - 

https://cutt.ly/vQlIf7a ;  
7) Bullying-ul este responsabilitatea adulților! INFO 

Salvati Copiii -  www.scolifarabullying.ro ; 

8) Armata Salvării - Proiectul SMART în sprijinul 

persoanelor fără adăpost - "Echipa mobilă Armata 

https://vaccinare-covid.gov.ro/
https://cutt.ly/HntCuQ8
http://www.nectarie6.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FgmMhNUK%3Ffbclid%3DIwAR1uZCr5qNpkTnMP9FOhuxYOPpl7AtHs_BtIOu6SRp6zfBYJaWkbkFk2LOI&h=AT1kLM5ELWvKnuud_NFj4qUzwbuxeo3sSKtuUPYvtob92xQ9xD_waa9jvIRwbfdhV7jwMXnwJyVjLgtkiOkSi8E10xTytR1I5GxIXBl3tL3vPvULpAnsZMXrJ_hl69BKCg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3KeW8GZsVsjjxhEZSqXDCOocGN2fhanFZy1Etv6vJq5zYJ_5MnJEuedBfrBVl3c83T5xf8TrPI8Amq_dZ1KyN0sek1V_Yh1BKyMH9nvxcsTLy40pOnSmJU6SGR9FikWgSPFxdqfXCOn7RrRsSucuFbFz8g1Ve5q3fl9XttTb5baDnL4AsgEbU1jtSEMDBDT9q7Yh6n
https://cutt.ly/5QlUJnU
https://cutt.ly/vQlIf7a
http://www.scolifarabullying.ro/
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Salvării, prin intermediul proiectului S.M.A.R.T. 

– servicii multifuncționale anti-sărăcie pentru 

reintegrare și transformare - oferă servicii 

medicale persoanelor fără locuință din București, 

Iași și Ploiești; 

9) Copiii cu dizabilități vor beneficia de extinderea 

certificatului de încadrare în grad de handicap 

grav până la împlinirea vârstei de 18 ani ; 

https://cutt.ly/QQlI4P9 ; 

10) Carusel - Centrul ILO – Ferentari este un program 

de servicii integrate, sociale și de sănătate, 

dezvoltat în Cartierul Ferentari. Centrul își 

propune să vină în sprijinul persoanelor care se 

confruntă cu sărăcie extremă și alte vulnerabilități 

asociate, precum lipsa actelor de identitate și a 

asigurării medicale, locuire precară și lipsa 

accesului la utilități (apă curentă, electricitate, 

încălzire, afecțiuni medicale severe) 

https://cutt.ly/5QlOaLL ;  

11) Violență domestică – Spune STOP violenței! 

Telefon gratuit: 0800500333 ; 
12) Donații - Primăria Capitalei, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București, în parteneriat cu Asociația Eco Durabil  

au deschis Centrul Integrat de Economie 

Circulară. Centrul colectează, sortează, 

igienizează și distribuie articole de îmbrăcăminte 

și încălțăminte pentru copii și adulți, jucării, 

electronice și electrocasnice, piese mobilier, toate 

acestea provenind din donații. Persoanele care vor 

să doneze sunt așteptate pe Calea Plevnei 98, 

sector 1, de luni până sâmbătă, între orele 10.00 – 

20.00; 

13)  DGASPC 6 prin Centrul de zi de recuperare 

pentru copii cu disfuncții neuropsihice Ghencea 

oferă servicii specializate și programe de 

recuperare individualizate pentru copiii cu 

disfuncții neuropsihice, cu vârste cuprinse între 1 

și 18 ani. Condiția este domiciliul legal pe raza 

sectorului 6 - https://bit.ly/3bLZPE3 ; 

14) Studiu despre abandonul școlar - Ministerul 

Educației a elaborate un raport conform căruia 

"Abandonul școlar a crescut la toate nivelurile de 

învățământ, din școala primară până la 

universitate. Se pierde aproape un sfert dintr-o 

generație, în 8 ani de școală, în mediul rural" - 

https://cutt.ly/ib4Otpm ; 

15) Legea care prevede că agresorii vor purta brăţări 

electronice care le vor monitoriza mişcările prin 

GPS a intrat în vigoare - https://cutt.ly/EQlPtPO 

16) Ghidul de psihiatrie online sau telepsihiatrie, lansat 

în 2021 de Asociația Mondială de Psihiatrie - 

https://cutt.ly/bQlPs3x ; 

17) DGASMB - Primul centru pentru victimele 

violenței sexuale se deschide la București, în 

incinta Spitalului Universitar de Urgență 

www.dgas.ro ;. 
18) Aplicatie translatie mimico-gestuala 

A fost lansata o aplicatie mobila si totodata o 

platforma web prin care persoanele cu deficienta 

de auz din Romania pot apela video un interpret, 

pentru serviciile de interpretare mimico-gestuala 

in timp real. Aplicația se numeste „Voci pentru 

maini”- www.vocipentrumaini.ro . 

19) Decizie CCR. Părinții au dreptul la indemnizaţie 

pentru îngrijirea copiilor bolnavi şi după vârsta de 

16 ani (Digi24) https://cutt.ly/XvA1jlk ; 

20) Centrul Universitar Canadian de Cercetare a 

Rezilienței si a Adversității în Copilărie (Psypost 

Mental Health / Social Psychology). Studiu 

"Bătaia aplicată copiilor are consecințe psihice și 

fiziologice grave în adolescență" - 

https://cutt.ly/hQlP21R ; 

21) Judecătoria Timişoara a amenajat o camera pentru 

audierea copiilor. Proiectul, finanțat de magistrați 

și grefieri - https://cutt.ly/UQlP73X  ; 

22) Părinții care se întorc la muncă până când copilul 

împlinește 6 luni vor primi un stimulent din partea 

statului în valoare de 1.500 de lei - 

https://cutt.ly/6QlAgV7 ; 

23) Linie telefonica de sprijin psihologic pentru 

persoanele afectate de pandmie – 021-9081 ; 

24) Realizat pe populația britanică, un studiu 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." 

https://cutt.ly/McI9Hpo ; 

25) Asociația "FDP - Protagoniști în educație" – a 

lansat platforma digitală www.eduacces.ro, o 

soluție digitală la dispoziția cadrelor didactice, 

consilierilor și profesioniștilor în educație la nivel 

național, care lucrează la clasă cu copii cu CES, 

pentru a facilita accesul la educație pentru toți 

copiii. 

https://cutt.ly/QQlI4P9
https://bit.ly/3bLZPE3?fbclid=IwAR0Ln30oMUYwVbe-6Gia2gxsFA0yaF14zh7PXL6tdEl30wud4CPrNTUXruE
https://cutt.ly/ib4Otpm?fbclid=IwAR0WTwq_7QglShwRFqPmhrsiJS6tfznxQAbtKIGuP95TOTQ_KQRF050pKbo
https://cutt.ly/EQlPtPO
https://cutt.ly/bQlPs3x
http://www.vocipentrumaini.ro/
https://cutt.ly/XvA1jlk?fbclid=IwAR0WTwq_7QglShwRFqPmhrsiJS6tfznxQAbtKIGuP95TOTQ_KQRF050pKbo
https://cutt.ly/hQlP21R
https://cutt.ly/UQlP73X
https://cutt.ly/6QlAgV7
https://cutt.ly/McI9Hpo?fbclid=IwAR1-Gv95QrauX9nXrWjH9VAam5vVanIco0WsIVlrXFUJEjRco_IjJ94x6cU
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   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://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

