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VIZIUNEA noastra este o lume in care:

- fiecare  copil  beneficiaza de o  ingrijire

corecta, corespunzatoare  nevoilor  sale;

- fiecare  parinte  sau  viitor  parinte  are

cunostinte   adecvate   despre   ingrijirea

copilului, despre  importanta  aspectelor

de    ordin    psihic    in    dezvoltarea   si 

educarea copiilor;

- fiecare parinte in dificultate beneficiaza 

de   sprijin   profesionist   in  cresterea  si

ingrijirea copiilor.

 

MISIUNEA  ACSIS este mentinerea 

copiilor  in  familia  de   origine prin 

oferirea    de   servicii    psiho - sociale 

parintilor  sau  viitorilor parinti  aflati 

in dificultate. 

I. CINE SUNTEM

 ASOCIATIA   PENTRU   O   COMUNITATE  SOLIDARA  SI  INTERVENTIE  SOCIALA – ACSIS  este  o 
organizatie  neguvernamentala, non-profit, fara caracter politic sau religios, care desfasoara incepand cu anul 2004 
programe destinate mentinerii coeziunii celor mai vulnerabile familii.

VALORI in care credem

 Ajutam  parintii  sa 
faca alegeri responsabile pentru viitorul 
copiilor lor.

 Sprijinim  parintii 
pentru  a  le  oferi  copiilor  lor educatia 
necesara.

 Fiecare parinte este unic, la 
fel cum fiecare copil  este  unic. Fiecare 
problema   isi    gaseste   rezolvarea    si 
abordarea  potrivita.

Fiecare ajutor  conteaza! 
Implicam   comunitatea  in   rezolvarea 
situatiei  copiilor  aflati  in  dificultate.

Responsabilitatea:

Educatia  continua: 

Unicitatea:

Solidaritatea: 

- sa  depaseasca  provocari  majore ale

perioadei pre  si  postnatale, dificultati 

materiale ,    financiare    si     lipsa 

informatiilor utile cu privire la nevoile 

copilului,  la  importanta  primilor ani 

de  viata;

- sa  isi  dezvolte  increderea in  fortele

proprii  si  sa   atinga  scopuri  precum

completarea  educatiei,  gasirea   unui 

loc  de  munca,  evitarea  unei  sarcini 

nedorite.

Facem acest lucru sprijinind parintii:



II. CUVANT INAINTE 

Lasam in urma un an plin de provocari, insa  si de 
lectii invatate: privind  dificultatile ca oportunitati, 
am reusit prin eforturi sustinute sa facem fata unor 
nevoi crescande cu resurse limitate.

In acest an am inteles ca  pentru  a ajuta sustenabil 
copiii  in  dificultate,  trebuie   sa   ajutam  familiile 
acestora  sa  isi  identifice  repere  si  solutii, care sa  
determine o schimbare  pozitiva si pe  termen  lung 
in viata lor. In  cele mai  multe  cazuri acest lucru a 
insemnat  identificarea  sau crearea de oportunitati 
pentru un nou mod  de  viata care aduce  incredere 
si demnitate, odata cu veniturile necesare sustinerii 
familiei.

Credem ca cel mai potrivit loc in  care  orice  copil 
merita sa creasca este in familia  biologica. Stim in 
mod nemijlocit, cum un ajutor  potrivit, oferit unei 
familii   intr- un  moment  dificil ,  poate   schimba 
traiectoriile de viata ale copiilor, poate  transforma 
vieti si acesta este motivul pentru care ramanem si 
in cele mai grele momente fideli  misiunii  noastre. 
Acesti copii  nu  pot  astepta  vremuri  mai bune! 
Suntem recunoscatori ca am putut si in acest an sa 
fim prezenti acolo unde a fost cea mai mare nevoie 
de sprijinul nostru. 

Am   reusit  in   acest   an   sa  aducem  un  plus de 
siguranta  in  viata  familiilor  cu  care  lucram prin 
workshop-urile special adaptate, pe tema prevenirii 
traficului de persoane. 

Mamele  singure, cu un  nivel  scazut 
de informare si uneori disperate sa isi  
gaseasca un loc de munca pentru a-si 
intretine copiii, cad  adeseori  victime 
acestui flagel, copiii lor fiind  si  ei  in  
risc. Ne-am  indreptat atentia si catre     
adolescentii    proveniti    din   familii   
disfunctionale   si  din   medii  sociale   
dezavantajate, continuand  activitatile  
de informare  si abilitare a  grupurilor  
din   scolile  vocationale  bucurestene.

Dimensiunea activitatilor organizatiei 
va   putea   fi   vazuta  in   paginile  ce 
urmeaza,  insa  cuantificarea  va  reda   
doar o parte din ceea ce inseamna munca noastra. 

Alinarea suferintei unor copii infricosati, in prag  de  a  fi  abandonati, 
increderea recapatata in fortele  proprii a  unor  mame  aflate la limita 
disperarii din cauza  neputintei de  a-si  creste  alaturi  proprii  copii si 
eforturile nemasurate ale unei echipe de  oameni  dedicati, creatori de 
solutii  pentru  restabilirea  echilibrului  fiecarei  familii  in  parte, sunt 
realitati  si  reusite   necuantificabile  care  pentru   noi  sunt  cele  mai 
importante rezultate. 

Multumim pe aceasta cale tuturor celor care ni s-au alaturat in acest 
an: finantatori, sponsori, voluntari si parteneri. Reusitele noastre nu 
ar fi fost posibile fara sprijinul vostru! 

 Georgiana Neuman, Director Executiv



III. PROIECTE SI REZULTATE 2012 

1. SERVICII INTEGRATE DE PREVENIRE 
A SEPARARII COPILULUI  DIN FAMILII 

MONOPARENTALE DEFAVORIZATE 

Peste 760 de copii au fost abandonati 
in tara noastra in primele sase luni ale 
anului 2012, conform Directiei pentru 
protectia copilului din MMFPS.

Cifrele arata ca in prima parte a anului 2012 au fost cu 
10% mai multe cazuri de abandon  in  spitale  decat in 
aceeasi perioada din 2011.

Prin   obiectivul   sau   principal,   acela   al   mentinerii 
copiilor    in    cadrul    familiilor    naturale,    proiectul 
contribuie  la scaderea numarului de copii din institutii  
si combate cauzele institutionalizarii. 

Tot  mai  multe  familii  se  afla  in   situatia   de  a-si 
abandona copiii din cauza saraciei extreme, nivelului 
scazut   de   educatie,  conditiilor   precare  de  trai  si 
diminuarii  prestatiilor  sociale  oferite de stat pentru 
sustinerea  familiei.

Ne adresam prin activitatile si serviciile furnizate principalelor cauze care 
conduc  la  abandon:  saracia,  nivelul  scazut  de   educatie  al  parintilor, 
dificultatile  de  accesare  a  pietei  muncii pentru persoanele defavorizate.

Prin asistenta directa,  individualizata si adaptata nevoilor fiecarei familii 
in parte, identificate in urma evaluarilor si apoi a planurilor personalizate 
de  consiliere intocmite, am sprijinit in 2012 un  numar de 148  de  copii 
aflati in situatii de risc de abandon.

Modalitatile  de  sprijin au  fost  foarte diverse  incluzand: ajutor material, 
financiar,  produse  igienice  si  articole necesare  ingrijirii  copiilor sugari, 
imbracaminte,  incaltaminte,  rechizite  scolare,  acoperirea  costurilor  de 
chirie   pentru  o  perioada  determinata,  pentru  a  evita   evacuarea   din 
locuinta,   plata   unor   analize  medicale.  Prin  serviciile  sociale  oferite: 
consiliere   psiho-sociala,  consiliere  vocationala  si  sprijin  in  gasirea  si 
pastrarea  unui  loc  de  munca,  am  urmarit   sa  raspundem  nevoilor de 
atasament   si   siguranta   ale   copiilor,  de   reechilibrare   emotionala  si 
cresterea  increderii  in  sine  a  mamelor  beneficiare,  de  constientizare a 

.  capacitatii   de   influentare  a  propriei   vieti Am  sustinut de  asemenea 
familiile  in  obtinerea  prestatiilor sociale oferite  de  stat  si  in  accesarea 

 serviciilor educationale pentru copii (gradinite, scoli, centre de zi).

Echipa a stabilit impreuna cu fiecare mama un  parcurs profesional, si in 
functie de abilitatile si competentele  lor profesionale  au  fost  cautate fie 
                                                                      cursuri specializate in domenii 
                                                                      precum :     comert,    confectii 
                                                                      textile,  cofetarie,  fie  locuri de 
                                                                      munca, perioada  de  asistenta 
                                                                      fiind    limitata    in    timp    si 
                                                                      urmarind  abilitarea  mamei in 
                                                                      asumarea        responsabilitatii 
                                                                      pentru  sine   si   pentru   copil 
                                                                      prin     obtinerea    autonomiei 
                                                                      emotionale si financiare.



REZULTATE 

148 de copii au ramas acasa, alaturi de mamele lor, datorita  actiunilor  noastre de prevenire a separarii copiilor de familie.
76 mame singure au beneficiat  de  servicii de  consiliere psiho-sociala, consiliere vocationala si  sprijin  material/financiar. 
25 mame au obtinut si pastrat un loc de munca si se intretin din propriile resurse, ca urmare a asistentei sustinute a echipei 
noastre.
38 copii au fost integrati intr-o forma educationala (cresa, gradinita, scoala, centru de zi).
12 mame au beneficiat de sprijinul nostru in inscrierea si urmarea de cursuri de calificare sau  continuarea/reluarea  scolii.
31 mame s-au impacat/imbunatatit relatia cu familia de origine sau cu partenerul.
35 mame au fost sprijinite in accesarea de servicii ale partenerilor nostri pentru  depasirea  unor  probleme  complementare 
celor  abordate  de  noi (de ex: gazduire,  servicii  medicale,  scolarizare,  calificare,  sanatate mintala,  HIV/SIDA, violenta 
domestica, altele). 

Un Ghid de Bune Practici - servicii integrate de prevenire a separarii copilului de 
familie elaborat in cadrul proiectului, destinat atat profesionistilor din domeniul 
protectiei drepturilor copilului din institutiile de stat si  private, cat si publicului  larg. 

Un premiu pentru "Cel mai bun program 
de integrare sociala si profesionala" acordat 
de catre Fundatia United Way Romania.



Copiii pe care ii asistam sunt copii obisnuiti: rad cand sunt 

bucurosi, plang cand sunt tristi, au nevoie de o mama si un tata 

care sa ii iubeasca si care sa ii protejeze. Sunt delicati si au o 

lume interioara  captivanta, plina  de  personaje  de poveste: 

zmei, vrajitoare, dragoni, soldati si victime mici si 

neputincioase. Unii dintre ei viseaza si printese si printi, rar, 

din pacate.

Copiii pe care ii ajutam au asistat la violente, au 
suferit abuzuri emotionale si fizice si au trait cel mai 
urat cosmar pe care il poate avea un copil: au fost pe 
punctul de a fi abandonati si isi amintesc bine asta. 
Nu li se vad cicatricile pentru ca le poarta pe suflet, 
la fel ca si mamele lor: singure, pline de frica, de cele 
mai multe ori foarte tinere, alungate de familie, 
abuzate fizic si emotional.

REZULTATE 



EVENIMENTE

 In fiecare an, in  cadrul  evenimentelor  devenite deja traditionale in care ii sarbatorim, intalnim copii la care Mos 
Craciun nu a ajuns niciodata si copii care nu au vazut niciodata un loc de joaca. Am organizat pentru ei petreceri
-surpriza in locul de joaca Kid's Dream, unde  au  primit  dulciuri si cadouri, iar  ei ne-au  bucurat cu  cantecele si 
poezii si am devenit cu totii pentru cateva momente doar copii!

 

FII MOS CRACIUN PENTRU UNUL 

DINTRE COPIII DE LA ACSIS! 

1 IUNIE  LA ACSIS  

Luna noiembrie a debutat cu mobilizarea tuturor prietenilor 
nostri - din retelele de socializare si nu numai, care s-au 
transformat in ajutoare de nadejde ale lui Mos Craciun. Am 
fost bucurosi sa vedem cum dupa primul nostru apel pe 
facebook, au inceput sa ajunga la sediul nostru cadouri pentru 
copiii care nu il asteptau pe Mosul anul acesta: jucarii, hainute, 
multe produse de ingrijire si bineinteles, nelipsitele dulciuri. 
Prietenii nostri si ai copiilor, probabil nu realizeaza diferenta 
pe care au facut-o in viata micutilor prin gestul lor, noi am 
fost insa martori bucuriei acestora si in numele lor, multumim! 



MARIA SI PETRE AU RAMAS 
IMPREUNA CU MAMA LOR 

Monica, mama singura cu doi copii, in varsta de 29 de ani a venit 
la Asociatia ACSIS,  in momentul in care se afla intr-o situatie 
disperata:  fara venituri, fara o familie la care sa apeleze, cu 
responsabilitatea de a hrani si ingriji 2 copii mici (o fetita de 6 luni 
si un baietel de 4 ani)  si pe punctul de a fi data afara de proprietar 
fiindca nu avea bani sa achite chiria. Sotul ei si tatal celor doi copii 
a plecat de acasa imediat dupa nasterea fetitei, legatura dintre ei 
fiind intrerupta din acel moment. Fara sa cunoasca motivul pentru 
care a fost parasita de omul in care avea incredere si pe care se baza, 
fara variante de rezolvare a situatiei dificile in care se afla, Monica 
marturiseste ca se simtea la capatul puterilor. Cu toate acestea, ceea 
ce isi dorea era sa se poata angaja si sa isi intretina copiii. 

Prin contractul de asistenta incheiat cu Monica, s-a 
stabilit ca aceasta sa participe la intalnirile de consiliere 
psihologica, vocationala si sociala, la grupurile de 
suport si de informare, familia ei primind si un ajutor 
financiar si material lunar (haine, alimente si produse 
de ingrijire). Planul de interventie psihologica a vizat in 
prima faza oferirea de suport emotional si intarirea 
increderii ca poate avea control asupra evenimentelor 
care ii influenteaza viata, finalitatea tintita fiind 
atingerea autonomiei familiei. La prima intalnire cu noi mama era confuza, vorbea putin privind 

doar in jos, era cuprinsa de spaima si agitata, multiplele traume 
suferite lasandu-si adanc urma in functionarea ei psihica. Relatiile cu 
copiii erau si ele influentate de suferintele traite: amandoi erau tristi 
insa cautau contactul vizual cu noi si cu mama lor. Petre nu dorea 
sa se joace, insecuritatea si teama de abandon fiind atat de mare 
incat nu dorea sa paraseasca sub niciun pretext locul de langa 
mama lui. Maria, care avea doar 6 luni- era prietenoasa si jucausa, 
iritata insa de lipsa laptelui si a unui pampers curat. Toti trei erau 
murdari, neavand acces la apa curenta decat prin intermediul 
vecinilor binevoitori si duceau o lipsa stringenta a hainelor adecvate 
anotimpului.

In paralel cu asistenta psihologica oferita, mama a fost 
informata cu privire la drepturile ei, fiind realizate toate 
demersurile necesare obtinerii alocatiei de stat pentru 
copii. S-a luat legatura cu reprezentantii DGASPC 
pentru a media inscrierea copiilor la cresa, respectiv, 
gradinita. 

Constatand in cadrul evaluarii complexe situatia grava si urgenta in 
care Monica se afla (copiii nu mancasera din ziua anterioara, 
inclusiv fetita de 6 luni) i s-a oferit imediat hrana care sa ii ajunga 
timp de cateva zile, atat pentru copii, cat si pentru ea. In urma 
realizarii ulterioare a evaluarii situatiei socio-economice si 
psihologice a familiei s-a luat decizia includerii ei in proiectul de 
prevenire a separarii copilului de familie desfasurat de ACSIS. 



MARIA SI PETRE AU RAMAS 
IMPREUNA CU MAMA LOR 

Impreuna cu ea am reusit sa gasim loc in gradinita si cresa pentru copii; am 
identificat un loc de munca si o locuinta mai buna, la un pret care sa poata fi sustinut 
de mama si dupa iesirea din asistenta. Monica a fost responsabilizata in ceea ce 
priveste posibilitatea rezolvarii prin pasi mici a situatiei in care se afla, fiind totodata 
asigurata de suportul nostru.

“Am apelat la Asociatia ACSIS  

deoarece nu aveam niciun venit si aveam 

nevoie mare de ajutor. In prezent, cu 

ajutorul Asociatiei lucrez in curatenie la 

un cabinet de avocatura, am inceput sa 

ma descurc bine si ma simt mult mai 

linistita sufleteste. Nu credeam sa imi 

mai revin din situatia in care eram.” 

Monica

Cu pasi repezi, Monica incepe sa-si schimbe viata. Participa la sedintele de consiliere 
sociala, psihologica si vocationala, precum si la grupurile de suport. Disponibilitatea 
pentru copii a crescut, si-a perfectionat abilitatile de crestere si ingrijire a acestora si a 
inceput sa stabileasca relatii de prietenie cu cei din jur, fiind mult mai increzatoare in 
fortele proprii si in viitor.



Atelierul de creatie este o intreprindere 
sociala strans legata de misiunea 
organizatiei, prin care oferim un cadru 
organizat si securizant de munca, invatare 
si socializare pentru mame care isi cresc 
singure copiii, in scopul mentinerii 
acestora impreuna.

Mai  mult  de  unul  din  patru  copii 
din  Romania traieste  intr-o familie 
aflata sub pragul national al saraciei 
(UNICEF 2012). 

2. PROIECT - ATELIER DE CREATIE

Familiile compuse dintr-un singur 
parinte sunt mai vulnerabile la riscul 
saraciei si la perpetuarea saraciei decat 
familiile traditionale.

Nivelul scazut de calificare profesionala si 
lipsa de ajutor in cresterea si ingrijirea 
copiilor sunt principalele motive pentru 
care mamele singure, cu situatii sociale si 
financiare dificile nu-si pot gasi si pastra 
un loc de munca.

Cream oportunitati pentru mame care isi cresc singure copiii. 

In cadrul Atelierului, mame care nu au muncit anterior  cu  forme  legale au avut pentru prima 
data ocazia de a  se  simti  utile, apreciate,  increzatoare  in  fortele  proprii  si  integrate  intr-un 
colectiv. Au avut ocazia de a-si dezvolta aptitudini esentiale precum responsabillitatea, lucrul in 
echipa, respectarea regulilor asociate unui loc de munca, punctualitatea.

Prin obiectivele sale sociale : crearea de locuri de munca flexibile si adaptate 
situatiei de parinte singur, dobandirea de abilitati necesare accesarii pietei muncii si 
dobandirea de abilitati profesionale, intreprinderea sociala contribuie semnificativ la 
cresterea impactului in viata beneficiarelor si a copiilor acestora, la obtinerea unei 
autonomii si independente financiare a familiei, pe termen lung.

Mamele au beneficiat de training in confectionarea de jucarii textile sustinut de catre 
un instructor de croitorie specializat, timp in care copiii au desfasurat activitati 
educative impreuna cu  voluntarii asociatiei. Imbinarea serviciilor sociale (consiliere 
sociala, psihologica, vocationala) cu activitatea intreprinderii au facilitat integrarea
socio-profesionala a beneficiarelor. 

Generarea de venituri pentru sustinerea financiara a atelierului, este o alta 
componenta a intreprinderii sociale, care a avut ca rezultat atragerea sumei de 22632 
lei, prin valorificarea jucariilor si a obiectelor destinate sarbatorilor, produse in atelier. 
Veniturile atrase sunt folosite pentru acoperirea costurilor intreprinderii, precum si 
pentru sprijinirea beneficiarilor asociatiei. 

O intreprindere sociala dezvoltata cu sprijinul NESsT

In acelasi timp au fost organizate 
expozitii  cu  vanzare,  spectacole 
de   teatru   interactiv   in   cadrul 
gradinitelor  si  scolilor  in scopul 
promovarii  si  vanzarii  jucariilor 
textile.



REZULTATE 

3 locuri de munca pentru mame singure au fost 
asigurate pe parcursul anului in cadrul 
intreprinderii sociale.

16 mame

9 mame

2 mame 

2289 produse

 au beneficiat de serviciile oferite in 
intreprinderea sociala.

 au obtinut un loc de munca, urmare a 
sprijinului primit. 

au beneficiat de plata  cursurilor de 
calificare profesionala.

 create in atelier au fost 
valorificate.

9  reprezentatii de teatru interactiv organizate 
pentru peste 725 de copii in scoli si gradinite 
din Bucuresti.

22 632 lei

30 expozitii organizate

7 companii

 obtinuti din vanzarea jucariilor confectionate 
in  cadrul  atelierului  vor  fi  utilizati  pentru sprijinirea 
altor   mame   in    dificultate    si    pentru   dezvoltarea 
intreprinderii.

 in scopul promovarii si vanzarii 
produselor  atelierului.  

    au    sustinut   activitatea   Atelierului   de 
Creatie  prin  achizitia   produselor   noastre:  Kinstellar 
Business Services, SC Harom International SRL, Stoica 
&Asociatii SCA,  Abbot Products SRL, BRD – Groupe 
Société  Générale,  SC   Mega  Image  SRL,   SC  Tagiri 
Consulting SRL.



LUCRUL IN 
ATELIERUL DE CREATIE 

“Am 32 de ani si 2 copii  in varsta de 3 ani.  Tatal copiilor ne-a abandonat la cateva 
zile dupa ce am nascut si a plecat sa locuiasca impreuna cu alta femeie pentru ca i se 
parea greu sa aiba grija de copii si sa ne intretina. Am ramas singura, ne-a fost 
foarte greu, chiar am fost sfatuita sa ii las la un centru de plasament si nu am vrut, 
pentru ca sunt copiii mei si i-am dorit. Ajunsesem intr-o situatie disperata, nu aveam 
ce sa le dau sa manance, nu aveam cu cine sa las copiii ca sa muncesc, nu aveam cu 
ce sa imi platesc facturile si mi se adunasera restante mari. De cand am venit la 
Asociatia ACSIS mi-a fost mai bine. Am venit si la atelier.  Aici am invatat sa 
decupez si sa cos la masina, am cunoscut si alte mame in situatia mea si am inceput 
sa nu ma mai simt asa de singura. Dupa un timp m-au angajat cu carte de munca, 
vin in fiecare zi la atelier, si cel mai bine este ca imi pot lua si copiii cu mine. Acum 
am banii mei, mi-am mai platit din datorii, Asociatia ACSIS mi-a platit si un curs 
de calificare, am invatat sa fac jucarii si brose, si ma bucur ca reusesc sa fac lucruri 
asa frumoase. Acum mi-ar placea sa pot sa lucrez pe viitor tot in croitorie, pentru 
ca vad ca mi se potriveste, iar doamna croitoreasa de la atelier imi spune mereu ca 
ma pricep.” Daniela,angajata a intreprinderii sociale

„Aici, la asociatie, am gasit multa intelegere si sprijin. In 

vacanta de vara imi pierd intotdeauna locurile de munca 

pentru ca nu pot sa las fetele singure, dar la ACSIS le pot 

aduce cu mine. Eu am trait la casa de copii, stiu cat este 

de greu sa fii singur, printre straini. Sunt seri in care 

mancam paine cu margarina si cu sare, dar nu le las. Daca 

renunt la ele, inseamna sa imi bat joc de ele, dar si de 

mine. Nu le dau de langa mine, orice ar fi”, spune Dana, 

mama angajata in cadrul intreprinderii sociale.

STIU CAT ESTE DE GREU SA 
FII  SINGUR, PRINTRE STRAINI



EVENIMENTE 

Cu ocazia zilei de 1 Iunie am organizat spectacole pentru copiii angajatilor 
din cadrul companiei BRD - Groupe  Société Générale: « A fost o piesa de 
teatru interactiva in care povestea  s-a  schimbat  dupa cum au dorit copiii si 
de care parintii au fost incantati. Micutii nostri s-au bucurat de un spectacol 
special, oferit de o echipa de  tineri  artisti  talentati  si  totul pentru o cauza 
buna. »  ( Cristina   Pavel,  Coordonator   Responsabilitate   Sociala,  BRD -
Groupe Société Générale).

1. Ziua Intreprinderilor Sociale, organizata de Fundatia NESsT 
Romania.
2. Congresul International al Organizatiilor de Medicina Integrativa 
organizat de Patronatul Medicinei Integrative.
3. Targul de Pasti al Bucurestilor, organizat de Asociatia ROI.
4. Targ 2% organizat de BRD - Groupe  Société Générale.
5. Targul de Martisor organizat de Compania Hoteliera 
Intercontinental Romania SA. 
6. Conferinta Nationala a Economiei Sociale organizata de Fundatia 
pentru Dezvoltarea Societatii Civile. 
7. Targul de Craciun organizat de Accueil Français et Francophone 
de Bucarest.

VA PLACE CIOCOLATA? 
Reprezentatii de teatru interactiv
Actori : Radu Moldovan si Ioana Tudor 

Piesa este o poveste in cadrul careia totul 
porneste de la un ou de ciocolata care trebuie 
pazit de catre doua pasari Lao si Mao 
(marionete realizate de catre mame) si care 
sunt inselate de catre o vulpe, fireste vicleana, 
care fura oul. Copiii sunt indemnati sa 
participe la evolutia evenimentelor, sa propuna 
solutii, iar finalul este fericit, oul este recuperat, 
iar copiilor le sunt transmise invataturi legate 
de asumarea de responsabilitati, respectarea 
cuvantului dat, importanta adevarului.

Am participat la : 

Am  organizat  9  reprezentatii  de  teatru 
interactiv pentru copiii din gradinite, scoli 
si  pentru  copiii  angajatilor din companii, 
sustinute de catre doi actori  papusari care 
au  insufletit   jucariile  realizate  in cadrul
Atelierului de  Creatie.  Peste 725 copii au  
primit   la   sfarsitul   spectacolelor  cate  o 
jucarie-marioneta. 



Am desfasurat activitati de informare si consiliere cu privire la drepturile asociate 
cuplului mama-copil in cadrul a doua maternitati din Bucuresti, ca urmare a constatarii 
in teren a nevoilor de indrumare  a mamelor, imediat dupa nastere, cu privire atat  la 
drepturile si prestatiile oferite de stat, cat si la serviciile sociale existente.

3. PROIECT - DREPTURI SOCIALE PENTRU MAMA SI COPIL 

Diminuarea, sistarea pentru perioade lungi de timp a prestatiilor sociale sunt 
realitati cu care familiile defavorizate s-au confruntat in acest an, intr-un context 
socio-economic extrem de dificil determinat de criza economica.

In  acelasi  timp  insa, am  intalnit  in  lucrul  cu  aceste  familii situatii in care ajutorul 
financiar, oricat  de  mic, a  contat  enorm  pentru  un  copil, a insemnat supravietuirea 
pentru  inca  o  zi  sau pentru inca o saptamana. De aceea credem ca este important ca 
mamele  in  risc  social  crescut  sa  isi  cunoasca  drepturile  si  sa beneficieze de aceste 
prestatii care pot aduce o crestere a veniturilor familiei si sustin  speranta  intr-un viitor 
posibil alaturi de copiii lor.

Activitatile proiectului au 
constat    in  :   consilierea 
sociala  si  asistenta  in 
d e m e r s u r i l e  p e n t r u  
obtinerea drepturilor si 
prestat i i lor   socia le  
cuvenite, sprijin  in 
accesarea  retelei de 
servicii  sociale existente, 
distribuirea de pliante 
informative cu privire la 
drepturi  s i  prestat i i  
sociale.

657 mame avand 1003 copii au beneficiat 
de informare si consiliere cu privire la 
drepturile sociale asociate cuplului mama
-copil, demersuri legale necesare obtinerii 
acestora, servicii sociale existente.



4. PROIECT  DE  PREVENIRE 
A TRAFICULUI DE PERSOANE 

Potrivit datelor UNICEF, 5,5 milioane de copii din intreaga lume sunt victime ale traficului de persoane si sunt exploatati 
fara mila. Proportiile reale ale acestui fenomenului raman in umbra din cauza caracterului invizibil al victimelor si 
retelelor criminale implicate.

Profesorii au fost implicati si ei in discutii pe teme actuale si de interes, 
precum cresterea gradului de informare in randul tinerilor cu privire la 
trafic versus diminuarea gravitatii percepute a fenomenului si 
combaterea miturilor legate de traficul de persoane si evolutia 
modalitatilor de recrutare a victimelor.

Dupa finalizarea  activitatilor de informare 
am organizat pentru elevi concursuri tematice 
de postere si de eseuri,  in cadrul carora 
fiecare a avut ocazia de a isi exprima punctul 
de vedere cu privire la cele discutate in clasa 
cu privire la traficul de persoane, de aceasta 
data folosindu-si imaginatia si dezvoltandu-si 
creativitatea. 

Traficul de persoane este un fenomen care, ca si cel al abandonului copiilor, destrama si distruge familii, provoaca rani 
greu de imaginat si extrem de dificil de vindecat. Afecteaza in mod deosebit tinerii vulnerabili, iar  cresterea constientizarii 
de catre acestia a riscurilor, metodelor de lucru ale traficantilor si a consecintelor acestui flagel ii  ajuta sa se apere si sa se 
protejeze.

Avand in vedere toate acestea, ne-am propus cresterea capacitatii de autoaparare a grupurilor in risc prin activitati de 
informare si educare, si in egala masura cresterea nivelului de constientizare al comunitatii cu privire la acest fenomen prin 
dezvoltarea si desfasurarea de campanii de constientizare in comunitatea bucuresteana.

Am desfasurat workshop-uri informative destinate 
elevilor, in cadrul a 2 licee bucurestene: Scoala de Arte si 
Meserii nr. 3  si Liceul Tehnologic “Mecanica Fina”. 
Workshop-urile au fost  create special  pentru 
adolescentii participanti, ei  fiind incurajati sa discute 
subiecte ca: principalele modalitati de recrutare a victimei, 
profilul traficantului de carne vie, modalitati de transport 
si exploatare a victimei in functie de gen si categorie de 
varsta, modalitati de prevenire si implicare sociala in 
vederea prevenirii fenomenului.



40 cadre didactice informate cu privire la modalitati de consiliere a tinerilor in scopul 

prevenirii traficului de persoane.  

497  elevi  informati  cu  privire   la  riscurile  si  modalitatile  de  autoaparare  in  fata 

fenomenului de trafic de persoane. 

40 brosuri informative “Prevenirea traficului de persoane” diseminate catre profesorii 

participanti  in proiect.  

497   brosuri   informative   “Stop   traficului   de  persoane”   diseminate  catre  elevii 

participanti in proiect.

2  concursuri  tematice  organizate  in  liceele   partenere  in  proiect:  Scoala  de  Arte 

si Meserii nr. 3 si Liceul Tehnologic “Mecanica Fina”.

20 elevi premiati  pentru  cele  mai   frumoase  lucrari  in  cadrul  celor  2  concursuri 

tematice  organizate; premiile  au  constat in : mp4 playere, rechizite si dulciuri.

15 mame in  risc  social  crescut au  fost  informate cu privire la  riscuri, consecinte  si 

modalitati de aparare in fata fenomenului de trafic de persoane. 

REZULTATE

EVENIMENTE

Concurs  de   postere   tematice   in  cadrul  Scolii  de 
Arte si Meserii nr. 3 din Bucuresti.

Concursul de postere  tematice   ne-a  oferit ocazia de a 

evalua rezultatele workshop-urilor noastre  transpuse in 

forma artistica si creativa.

Astfel, elevii au fost provocati sa isi exprime prin desene 

gandurile  si  sentimentele  cu  care  au  ramas  in  urma 

activitatilor  pe  care  le-am  desfasurat  la clasele lor. Pe 

parcursul unei saptamani, echipe formate din diriginti si 

elevi au  incercat  sa  surprinda  problematica si  efectele

devastatoare ale acestui fenomen in  cadrul unor postere 

originale. 



EVENIMENTE

 

“ Ne nastem, crestem si calcam pe acelasi pamant, dar mult prea 
indiferent. Auzim multe intamplari, insa nu le dam importanta. 
Dupa cum stim cu totii, vanzarea de copii incepe sa creasca in 
Romania. Parintii negociaza, promit si chiar aplica. Multi dintre 
parinti, nu stiu ce se intampla cu copiii lor pe mai departe. Cu 
totii cunoastem aceste detalii, dar nu luam nicio masura- si noi 
suntem neputinciosi sau nepasatori. Si copiii continua sa fie 
vanduti.”- fragment dintr-un eseu castigator, autoare: A.S., 
cls. XI-a, Liceul Tehnologic “Mecanica Fina”.

Concurs de eseuri tematice in cadrul Liceului 
Tehnologic “Mecanica Fina” din Bucuresti

Elevilor liceului Tehnologic “Mecanica Fina” le-am oferit o 
provocare diferita, si anume aceea de a redacta scurte eseuri 
tematice prin care sa transmita un mesaj colegilor lor din alte 
licee. Ei au fost incurajati sa isi scrie opinia cu privire la acest 
fenomen, sa descrie cazurile despre care au auzit in mass 
media sau prin cunostinte, si sa exemplifice activitati de 
prevenire a traficului de persoane in care ar dori sa participe 
alaturi de profesorii lor.

“Am invatat ca trebuie sa fim mai atenti la persoanele 
din jur, sa avem grija cu cine umblam, ce facem si unde. 
Toate discutiile au fost utile; inainte sa fac ceva, o sa ma 
gandesc de 10 ori. Multumim pentru ca inca mai exista 
oameni care vor sa previna traficul de persoane!”
- marturia unui elev participant la o sesiune de 

informare, cls. X-a, Liceul Tehnologic “Mecanica Fina”



IV. VOLUNTARIAT LA ACSIS 

Multumim tuturor celor care s-au alaturat in acest 
an echipei noastre pentru contributia lor extrem de 
valoroasa de energie, timp, abilitati si resurse care 
au contat enorm pentru noi si pentru beneficiarii 
nostri!

Bobea Silvia Alexandra, Audureau Cecile, 
Olteanu Anamaria, Stoian Oana, Covaciu Georgiana, 
Ioana Petrescu, Tudor Alexandra, Petrache Alina, 
Simion Simescu Alexandra,Munteanu Iuliana, 
Mitricoaia Mariana, Ogea Corina, Sandu Claudia, 
Purice Dana, Frunza Ana-Maria, Deaconu Iulia-
Andreea, Christine Couvret. 

Voluntari : 

Sunt recunoscatoare: experienta de voluntar m-a facut sa ma simt utila!

Fiind o persoana care s-a bucurat in fiecare etapa a vietii de sprijinul 
neconditionat al familiei, m-am intrebat mereu cum reuseste o mama sa 
depaseasca singura momentele critice ale vietii, precum pierderea locului 
de munca, lipsa unei locuinte, parasirea de catre partenerul de viata, 
abuzurile fizice ale acestuia, bolile grave.

Mi-am dat seama ca raspunsul este solidaritatea si ca, numai cu sprijinul 
comunitatii, mamele  vulnerabile  pot sa traverseze aceste perioade grele.

Am avut ocazia, lucrand ca voluntar, sa inteleg cum este organizat un 
ONG, sa particip la derularea proiectelor acestuia si sa cunosc 
indeaproape munca specialistilor implicati: psihologi, asistenti sociali. 
Am realizat importanta ajutorului specializat, menit sa raspunda  
n evo i l o r    c o n c r e t e   a l e   b e n e f i c i a r e l o r  p r o i e c t e l o r.  

Voluntariatul m-a ajutat  sa imi dezvolt abilitatile sociale si practice, prin 
participarea la anchete sociale, targuri, activitati de grup, sesiuni de 
informare.
O apropiere speciala fata de mamele beneficiare am simtit atunci cand 
am lucrat la atelierul de creatie, in cadrul caruia le-am cunoscut 
personal pe mame si de la care am descoperit cum, pentru ele, fiecare zi 
inseamna o lupta grea pentru supravietuire. Dintre toate proiectele 
derulate de catre asociatie, atelierul de creatie mi s-a parut a avea o 
mare utilitate practica. Pe langa oferirea unei calificari in confectionarea 
de jucarii textile si asigurarea unui loc de munca, acest proiect reuseste 
sa le sporeasca mamelor increderea in sine si sa le insufle un 
sentiment al utilitatii, atat de importante pentru fiecare dintre noi, 
atunci cand trecem prin momente dificile.

Pot spune ca si eu sunt una dintre 

„beneficiarele” proiectelor ACSIS, 

motiv pentru care sunt recunoscatoare: 

experienta de voluntar m-a facut sa ma 

simt utila si sa capat experienta.

 Oana Stoian, voluntar 



VOLUNTARIAT LA ACSIS 

Am invatat ca omul puternic nu este acela care ajunge pe cel mai inalt 
strat social, ci acela care, desi trecut prin furtunile vietii, reuseste sa 
lupte in continuare fara a-si pierde nadejdea in mai bine.

Prilejul de a fi voluntar la ACSIS a venit intr-o perioada in care aveam 
nevoie sa ma simt utila si sa interactionez cu oameni noi. Astfel, am avut 
ocazia sa le cunosc pe  mamicile beneficiare care lucrau la atelierul de 
creatie. Le-am venit si eu in ajutor la realizarea de marionete, brose, 
felicitari si martisoare. Le-am cunoscut mai indeaproape si mi-am dat 
seama ca pentru ele intalnirile de la atelier erau un prilej de bucurie, 
pentru ca asa reuseau sa mai uite de grijile zilnice si de problemele care 
le copleseau de-a lungul saptamanii. 

In  cadrul   acestui   voluntariat  am  invatat  doua  lucruri  foarte  importante 
si anume: este mult mai frumos sa daruiesti decat sa primesti si cat de mult 
valoreaza un zambet drept multumire pentru sprijinul oferit.

Ana Maria Olteanu, voluntar

Multumesc echipei ACSIS pentru caldura cu care m-a primit, pentru 
increderea acordata, dar si pentru experientele frumoase si folositoare pe care 
le-am trait in aceasta perioada.

Anchetele sociale m-au pus fata in fata cu o realitate pe care pana atunci 
nu o cunoscusem la modul concret. Am cunoscut oameni care au fost 
nevoiti sa treaca  singuri prin situatii dificile, ceea ce m-a facut sa apreciez 
si mai mult sprijinul celor din jurul meu. 

De asemenea, am avut ocazia de a ma implica in proiectul „Prevenirea 
traficului de persoane” desfasurat in licee cu scopul de a informa 
grupurile aflate in risc si cadrele didactice. Am intalnit  tineri informati si 
tineri care vor sa afle cat mai multe detalii. Am invatat cum sa ma 
adresez lor pentru ca mesajul sa fie cat  mai  bine  receptionat, trezindu-le 
interesul si deschiderea pentru aceasta tema. 



V. RAPORT FINANCIAR  2012 

NR.CRT. EXPLICATII SUMA (LEI) 

I. VENITURI 301.081 

1. Ajutoare nerambursabile 253 551 

2. Activitate economica  15 783 

3. Dobanzi, diferente de curs valutar 4673 

4. Donatii, sponsorizari 12 149 

5. 2% din impozit pe venit  14 925  

II. CHELTUIELI  342.148 

 PROIECTE  273.718 

1. Cheltuieli directe  beneficiari 136 900 

2. Cheltuieli directe proiecte 95 700 

3. Cheltuieli indirecte proiecte 41 118 

 CHELTUIELI ORGANIZATIONALE 68.430 

1. Administrative  58 498 

2. Dezvoltare organizationala, promovare 7980 

3. Diferente curs valutar 1952 

III. REZULTAT DEFICIT*  (41.067) 

 

Donatii constand in produse 

alimentare, produse igienice si 

imbracaminte in valoare de 

14 373 euro au fost distribuite 

mamelor si copiilor beneficiari.

*Rezultatul deficit este determinat de alocarea de fonduri in anul 2011 pentru 
o parte dintre proiecte, activitatile corespunzatoare fiind derulate in anul 2012 



Multumim tuturor celor care ne-au fost alaturi: finantatori, sponsori, 
colaboratori, care au facut posibile proiectele noastre in acest an! 

 

Persoane fizice din Luxemburg si din Romania

 

VI. PARTENERII ACSIS IN 2012

 

FINANTATORI

 

NESsT 

 

Fundatia United Way Romania

 

ECPAT Belgia

 

Fundatia Soros Romania

 

Fundatia Samilia

 

SPONSORI 

S.C. Mega Image SRL

BRD Groupe Société Générale

S.C. Shopmania NET SRL

Biserica lui Isus Hristos a Sfintilor 

din Zilele din Urma

S.C Class Services SRL

Kid's Dream

KiTa 2011, Bad Nauheim

 



COLABORATORI

FONPC – Federatia Organizatiilor non-Guvernamentale pentru Protectia Copilului 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6

Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sarbu”

Maternitatea Bucur 

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Scoala de Arte si Meserii nr.3 Bucuresti 

Liceul Tehnologic “Mecanica Fina” Bucuresti 

Asociatia Casa Ioana

Asociatia CopiiRo

Asociatia Portico

Asociatia Ateliere fara Frontiere

Serviciul Apel

Fundatia Inocenti

Fundatia Regina Pacis 

Adra Romania

S.C. Lugera and Makler SRL

Humangest Group 

Active Center

Accueil Français et Francophone de Bucarest

Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA

Asociatia ROI

 



Cod de Identificare Fiscala: 16392636 

Cont bancar IBAN: RO33 RZBR 0000 0600 0471 7200 

Adresa: Calea Mosilor nr.215, bloc 21, sc.B, ap.37, Sector 2, 

Cod postal: 020864, Bucuresti, Romania 

Telefon/fax: +40 021 211 30 94 

E-mail: acsis@acsis.ro

www.facebook.com/AsociatiaAcsis

www.acsis.ro 
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