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MISIUNEA ACSIS este menținerea copiilor în familia de origine prin oferirea de servicii psiho-

sociale familiilor monoparentale – părinți sau viitori părinți – aflați în contexte de viață care ar 

putea determina abandonul copilului sau traficarea acestuia. Facem acest lucru sprijinind familiile:  

- Să își dezvolte autonomia prin depășirea sărăciei extreme în perioada pre și post natală; să 

conștientizeze impactul primilor ani de viață ai copilului și să dezvolte un atașament securizant și 

un stil de parenting sănătos;  

- Să își dezvolte încrederea în forțele proprii, să își stabilească obiective și să le urmeze 

(continuarea educației, urmarea unui curs 

de calificare, găsirea unui loc de muncă).  

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDEM CĂ 

Credem că fiecare mamă este o persoană unică și fiecare copil este unic. Din acest motiv acordăm asistență individualizată și complexă, adaptată 

situațiilor de viață extrem de dificile cu care mamele în risc social se confruntă - sărăcie, lipsa sprijinului comunității, chiar blamarea din partea 

acesteia, lipsa sprijinului partenerului de viață în creșterea copilului, lipsa siguranței unei locuințe, contextul încărcat emoțional al nașterii, mame 

adolescente, mame singure. 

Situațiile menționate constituie factori de risc care fac familiile vulnerabile și favorizează situațiile de separare a copilului de familia proprie. Prin 

serviciile noastre intervenim asupra acestora sprijinind familiile în identificarea și accesarea de noi resurse, în construirea unui viitor împreună. 

Este importantă pentru noi menținerea copilului în familia proprie. În aceeași măsură însă este important ca fiecare copil să beneficieze de îngrijirea 

și educația de care are nevoie pentru a-și valoriza întregul potențial. 
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GRUPURI ȚINTĂ:  

Cu cine lucrăm?  

• Familii aflate în dificultate socio-psiho-economică, risc de abandon al copilului; 

• Tineri și adolescenți vulnerabili; 

• Profesioniști în domeniul psiho-social și cadre didactice. 

 

SERVICII OFERITE: 

• Consiliere socială  

• Consiliere psihologică 

• Consiliere vocațională și sprijin în găsirea unui loc de muncă 

• Informare, educare 

• Suport emoțional 

• Integrare/reintegrare familial și comunitară 

• Socializare și petrecere a timpului liber 

• Sprijin financiar/material 
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ASISTENȚĂ PSIHO-SOCIALĂ ȘI INTEGRARE SOCIALĂ 

 

 

 

Unul din 4 copii din România se află în evidența serviciilor sociale, fiind în instituții 

de ocrotire, în familii de plasament sau pe stradă (ANPDC,2010). În același timp, 

România se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește numărul de copii 

abandonați. Tot mai multe familii se confruntă cu riscul de a fi nevoite să își 

abandoneze copiii, din cauza dificultăților financiare și materiale. 

 

 

 

 

 

 

Sprijinim menținerea copiilor alături de mamele lor, care îi cresc singure, 

printr-o abordare individualizată a formelor de asistență oferite: începând cu 

sprijin material și financiar ca răspuns la nevoile de bază ale familiei cu care 

cel mai adesea acestea ni se adresează la primele întâlniri, apoi consiliere 

socială, sprijin în obținerea drepturilor legale, educație parentală, sprijin în 

dobândirea de comportamente și atitudini sănătoase în creșterea copilului, 

consiliere psihologică individuală și de grup, consiliere vocatională și sprijin în 

găsirea unui loc de muncă, sprijin în completarea educației, urmarea de 

cursuri de calificare. 

  

Proiect ”Servicii integrate de prevenire a separarii copilului din familii monoparentale defavorizate” 
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Atelierul de Creație este o întreprindere socială care oferă un cadru organizat și securizant 

de muncă, învățare și socializare pentru mame care își cresc singure copiii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamele au fost sprijinite în urmarea cursurilor de calificare în croitorie, au beneficiat de 

instruire în confecționarea de jucării textile în cadrul atelierului, fiind în același timp susținute 

prin servicii psiho-sociale. Ele deprind în cadrul atelierului atât abilități de croitorie cât și 

abilități sociale specifice unui loc de muncă – respectarea unui program de lucru, 

responsabilitatea cu privire la muncă, punctualitatea, norme necesar a fi respectate într-un 

cadru de muncă organizat. Veniturile atrase prin valorificarea produselor atelierului au fost 

folosite pentru sprijinirea altor mame beneficiare și pentru acoperirea costurilor 

întreprinderii. 

Proiect ”Atelier de Creație” 
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• Am participat cu produsele atelierului la 10 târguri organizate de companii în scopul 

susținerii economiei sociale: S.C. Mega Image SRL, Petrom, Cargill Agricultura SRL, 

ANCOM, Abbot Products SRL, prin Fundația United Way la Raiffeisen Bank, Xerox și 

Kinstellar Business Services, Ziua Întreprinderilor Sociale - un eveniment organizat de 

Fundatia NESsT România, Accueil Français et Francophone de Bucarest,  Târgul de 

economie socială organizat de Fundația Chance for Life, Târgul de Mărțisor organizat 

de Compania Hotelieră Intercontinental România SA. 

• 5 companii  au susținut activitatea Atelierului de Creație prin achiziționarea  produselor 

noastre: SC Abbott Products Romania SRL, ABD NET MANAGEMENT SRL, SC LIFE 

AFTER WORK SRL, Sinergia Toys SRL, STOICA&Asociatii SCA. 

• 10 reprezentații de teatru organizate pentru copii din scoli și grădinițe în colaborare cu: Grădinița „Pisicile aristocrate”, Școala Gimnazială Nr. 

1 Poenari, Școala Gimnazială Nr. 119, Grădinița nr. 116, Grădinițele Arc-en-Ciel, Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”. 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost realizate activități de informare și consiliere cu privire la drepturile 

asociate cuplului mama-copil în cadrul a două maternități bucureștene, ca 

urmare a constatării în teren a nevoilor de îndrumare a mamelor, imediat 

după naștere, cu privire atât la drepturile și prestațiile oferite de stat, cât și la 

serviciile sociale existente: 720 mame având 912 copii au beneficiat de 

aceste servicii.  

  

Proiect ” Drepturi sociale pentru mamă și copil” 
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REZULTATE 
 

 

196 copii au rămas alături de mamele lor, urmare a acțiunilor noastre de prevenire a 

separării copiilor de familie 

 

83 mame singure au beneficiat de servicii de consiliere psiho-socială, consiliere 

vocațională, sprijin material și financiar 

 

20 mame singure au obținut și păstrat un loc de muncă și se întrețin din propriile resurse, 

ca urmare a asistenței susținute a echipei noastre 

 

8 mame singure au beneficiat de sprijin pentru înscrierea și urmarea cursurilor de 

calificare sau reluarea cursurilor școlare 

 

22 mame singure au beneficiat de formare în cadrul Atelierului și au dobândit abilități 

socio-profesionale necesare pentru obținerea și păstrarea unui loc de muncă  

 

4 locuri de muncă create și menținute în cadrul întreprinderii sociale, pentru mame 

singure dezavantajate  

 

569 copii s-au bucurat de reprezentații de teatru interactiv și au putut să își imagineze 

propriile povești cu ajutorul jucăriilor realizate în cadrul Atelierului de Creatie  

 

21 986 lei obținuți din vânzarea jucăriilor confecționate în cadrul Atelierului de Creație 
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Testimonial:  

 

“La întâlnirile cu celelalte mămici în cadrul grupurilor de la ACSIS, mi-am făcut 

noi prietene, am aflat noi moduri în care îmi pot rezolva problemele, precum și 

un sprijin moral deosebit. ACSIS a fost pentru noi un ajutor venit într-un 

moment greu din viața noastră, a mea și a fetiței mele în vârstă de 4 ani. Nu 

vom uita niciodată ajutorul și vom încerca să rămânem aproape de celelalte 

mămici și de ACSIS.”  Petronela C., beneficiar 
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EDUCAȚIE 

 

 

Traficul de fiinte umane este a treia activitate criminala ca rentabilitate la nivel mondial si 

reprezinta cea mai grava forma de violare a drepturilor omului. Conform statisticilor oficiale, 

in fiecare an numarul de victime identificate in lume creste cu inca 800.000 iar in Romania 

majoritatea victimelor sunt fete si femei obligate sa practice prostitutia. 

 

Pe parcursul anului scolar 2012-2013, 65 de profesori si peste 1200 elevi ai colegiilor tehnice 

din Bucuresti si Chisinau- Moldova au fost implicati in activitati de constientizare si prevenire 

a traficului de persoane. De asemenea, am sustinut workshop-uri de informare special adaptate particularitatilor mamelor singure dezavantajate, 

aducand un plus de siguranta in viata a 40 familii monoparentale aflate in programele de asistenta ale asociatiei. 

 

Workshop-urile au avut un grad inalt de interactivitate, elevii fiind incurajati sa isi 

impartaseasca experientele si opiniile. Multi dintre ei au povestit situatii prin care ei 

insisi sau apropiatii lor au trecut, realitatea prezentei acestui fenomen in vietile lor 

fiind o noua confirmare a necesitatii proiectului nostru. Dupa finalizarea tuturor 

intalnirilor cu elevii fiecarui liceu, am organizat concursuri tematice de eseuri si 

desene provocand imaginatia si creativitatea participantilor.   

 

Testimonial 

“Pentru a preveni traficul de ființe umane este nevoie de informație. Întregul workshop 

și activitățile au fost pași pentru informarea noastră, pentru a ne feri de lucrurile rele 

care ni s-ar putea întâmpla. Mi-au plăcut foarte mult activitățile și în viitor, dacă voi 

avea ocazia, voi mai participa cu plăcere.” (Svetlana, elevă, 17 ani) 

  

Proiect ” Prevenirea traficului de persoane” 



10 

 

 

 

În anul 2013 ne-am extins serviciile în direcția creșterii accesului la educație al copiilor și adolescenților din familii devaforizate. 

În acest sens, două școli generale bucureștene cu un număr mare de copii în risc de abandon școlar vor beneficia de activități educaționale 

urmărind creșterea gradului de frecventare școlară și îmbunătățirea performanțelor școlare ale copiilor aflați în dificultate.  

Direcțiile principale de acțiune vizează copiii, parinții și profesoriii acestora: copiii beneficiază de activități de dezvoltare a deprinderilor de studiu, 

activități recreative și educative de tip informal, parinții lor participă la sesiuni individuale și de grup pentru a conștientiza importanța școlii și pentru a 

învăța noi modalități de motivare și susținere a propriilor copii la scoală, iar profesorii și învățătorii vor fi motivați pentru a lucra împreună cu echipa 

noastră, în beneficiul copiilor.  

În același timp, familiile incluse în proiect sunt susținute material-financiar pentru depășirea impasului în care se află, sprijin constând în rechizite, 

alimente, produse de igienă. 

 

 

 

 

 

Testimonial 

“Am 5 copii, cel mai mic are 1 an, iar cel mai mare are 9 ani, pe care îi cresc singură. Mă 

descurcam foarte greu cu toți, este foarte important pentru mine ajutorul de la ACSIS: să știu 

că am haine pentru ei pentru școală, rechizite și mâncare pentru copii, nu vă închipuiți cât de 

mult înseamnă pentru mine. De asemenea, la grupurile cu mămici, am fost ascultată, 

înțeleasă, am învățat multe de la angajații asociației, care sunt deosebiți.” Claudia E., 

beneficiar   

 

Proiect ” Acces la educație pentru copii și tineri defavorizați” 
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REZULTATE 

 
1200 elevi informați cu privire la modalități de autoapărare în fața fenomenului de trafic de persoane pe parcursul anului scolar 2013 -2014 

 

65 profesioniști (profesori, consilieri școlari) pregatiți să îi sfătuiască pe tinerii în risc despre fenomenul traficului de persoane și consecintele sale 

  

4 concursuri tematice organizate în liceele partenere în proiect: Liceul “Mecanică Fină”, Liceul Agricol “Viaceslav Harnaj”, Liceul “Dimitrie Gusti” 

București, Liceul Industrial nr.1 Chișinău, Moldova  

 

33 copii, elevi ai Școlii Generale nr. 145 din București, au beneficiat de activități educative și de prevenire a abandonului școlar: sprijin pentru 

pregătirea temelor, îmbunătățirea abilităților de scris și citit, creșterea capacității de concentrare, dezvoltarea memoriei, sprijin material pentru 

activități școlare. 

 

15 părinți se implică mai mult în educația și creșterea copiilor, urmare a participării la activitățile organizate. 
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EVENIMENTE 

 

 

Angajații Mega Image au adus zâmbete pe chipurile copiilor sprijiniți de noi, donând dulciuri, încălțăminte, hăinuțe moderne și frumoase de la H&M. 

Copiii s-au bucurat enorm de hăinuțele noi cu care a doua zi au mers la școală sau grădiniță, nu mai puțin decât mămicile lor, încântate și ele de 

supriza făcută. Aura ne mărturisește: “Am doi copii pe care îi cresc singura de 3 ani. Îmi este tare greu să le cumpăr toate cele necesare și rareori pot 

să le cumpăr haine noi. Vă mulțumesc din suflet pentru cadoul dumneavoastră!” 

“Colaborarea noastră cu ACSIS are deja câțiva ani și ne dorim să le oferim în continuare ajutorul nostru, deoarece credem în cauza căreia se dedică. 

Am mai făcut și până acum diverse donații către familiile protejate de ACSIS, iar anul acesta ne-am gândit ca o bucurie și mai mare pentru copii va fi 

să primească hăinuțe noi, nepurtate de nimeni altcineva înainte. Acești copii nu cunosc “luxul” de a avea o cămășuță nescămoșată, netocită în coate 

sau la guler, nepătată sau cu toți nasturii la locul lor. Pentru noi, ceilalti, să ai o bluza nouă este ceva normal, nu ne dăm seama cât suntem de 

norocoși că avem ocazia să rupem eticheta unei haine noi. Dar sunt oameni și, mai trist, copii, care nu au avut niciodată ceva al lor, cumpărat doar 

pentru ei, ci doar obiecte primite “de pomană”, de la alţii. De aceea, ne-am propus să aducem această bucurie și în sufletelele lor, să nu mai simtă 

rușine când se duc la școală în hainele verișorilor mai mari, ci mândrie că au propriul tricou.” Raluca Istrate, Internal Trainer Mega Image 

 
 

 

 

 

Am organizat pentru copii, cu ocazia zilei de 1 iunie, concursuri de desen ale 

personajelor preferate din desene animate. Cei mai mici dintre invitați au făcut echipă cu 

mamele lor, participând și ei la concursul de juniori. Cele mai reușite desene au fost 

premiate cu jucării, iar autorii au fost aplaudați și felicitați de toți cei prezenți.  

Copiii s-au jucat, au cântat, au dansat și s-au bucurat la primirea cadourilor special 

pregătite. 

Nu au lipsit baloanele colorate sau pauzele cu pizza și prăjituri, vedeta petrecerii fiind 

tortul - Mickey Mouse special dăruit de prietenii noștri Andreea Dascălu, Oana Sandu 

Ștefănescu, Cristina Atanasiu și Liviu Grandl. 

 

 

”Oameni frumoși alături de copiii ACSIS” 

”Sărbătorind Ziua Copilului!” 
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Traficul de ființe umane este a treia activitate criminală ca rentabilitate la 

nivel mondial și reprezintă cea mai gravă formă de violare a drepturilor 

omului. Conform statisticilor oficiale, în fiecare an numărul de victime 

identificate în lume crește cu încă 800.000 iar în România majoritatea 

victimelor sunt fete și femei obligate să practice prostituția. 

 

 

 

Am fost bucuroși să participăm cu standuri special amenajate în cadrul 

festivalului "Femei pe Mătăsari" unde am avut oportunitatea de a 

împărtăși cu vizitatorii, în mod deosebit cu femeile, informații despre 

traficul de persoane, despre modalități prin care se pot apăra în fața 

acestui fenomen sau cum pot ajuta o persoană care se confruntă cu o 

situație de risc. Am vorbit de asemenea despre activitățile desfășurate 

de noi cu tinerii elevi liceeni și am încurajat participantele să transmită 

mai departe informațiile și mesajele antitrafic. 

 

 

”Festivalul Femei pe Mătăsari 2013” 
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Am organizat, în parteneriat cu Librăria Bizantină și Academia de Științe Economice – București, Târgul  “Arta de a dărui” editia a-2-a, eveniment în 

urma căruia au fost strânși 44.000 lei.  

Personalități marcante ale artei românești s-au alăturat cauzei noastre, donând lucrări de pictură și grafică în beneficiul copiilor proveniți din familii 

monoparentale defavorizate, sprijiniți de ACSIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumim, în numele copiilor beneficiari, artiștilor donatori:  

SILVIA RADU, Viorel Dumitru Bondar, Brândușa Bontea, Beba, Maria Lorena Călărașu, Teodora Chinschi, Maria Popescu Dragomir, Darie Dup, Reka 

Csapo Dup, Irina Florescu, Gheorghe Iacob, Ana Ruxandra Ilfoveanu, Lucia Maftei, Alexandru Ioan Mărginean, Olga Morărescu Mărginean, Viorel 

Mărginean, George Mircea, Claudiu Neagoe, Neculai Paduraru, Pia Paleologu, Ioana Andra Panduru, Alexandru Papuc, Horea Paștina, Florica 

Prevenda, Snejana Rivandori, Mihai Sârbulescu, Elena Scutaru, Marcel Scutaru, Doru Șetran, Militza Sion, Anamaria Smigelschi, Cătălin Udrea, Beti 

Vervega, Bogdan Vladuță. 

 

”Târgul ARTA DE A DĂRUI” 
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VOLUNTARIAT 

Voluntarii ACSIS au sprijinit activitățile desfășurate cu beneficiarii, activitățile administrative și derularea evenimentelor organizate. 

 

Am beneficiat pe parcursul anului 2013 de ajutorul a 15 voluntari, care au donat 

pentru cauza noastră din timpul, energia și resursele lor.  

Mulțumim tuturor! 

 

 

Testimonial: 

„ Am întâlnit și eu adesea, cum au întâlnit mulți dintre voi pesemne, oameni gata 

oricând să arunce o judecată și un cuvânt greu împotriva mamelor singure care 

nu au condiții necesare să își crească pruncii. Mereu și mereu aceleași întrebări 

răsună împotriva lor: ”Cine le-a pus să rămână cu soții abuzivi?”, ”De ce-au mai 

făcut copii dacă n-aveau cu ce să-i crească”, ”De ce n-au învățat carte când era timpul ca să își găseasca de muncă acum?”. Eu nu m-am numărat 

niciodată între cei care să arunce prima piatră, sau a doua sau a treia, dar pot spune că lucrând alături de persoanele sufletiste de la ACSIS și 

cunoscând mamele pe care le ajută organizația, sunt mai departe ca oricând de a judeca. A fost pentru mine un exercițiu de empatie binevenit, o 

lecție de umanitate de care are nevoie oricine și mai cu seamă, o reamintire a faptului că viața nu e niciodată atât de simplă precum e să tragi 

concluzii.  

Sunt recunoscătoare pentru toți oamenii pe care i-am cunoscut la ACSIS și prin intermediul ACSIS,  la atelier, la târguri, în casele vizitate împreună cu 

asistenta socială. Cu toții mi-au dat un imbold să vorbesc mereu pentru cei a căror voce se face mai greu auzită. Pentru ei și pentru cei care fac tot ce 

pot să îi sprijine, am să mă străduiesc să nu fiu rezultatul mediului în care trăiesc, ci să fac din mediul în care trăiesc rezultatul activității mele.”  Clara 

Abdullah, voluntar  
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RAPORT FINANCIAR 
 

NR. CRT. EXPLICAȚII SUMA (LEI) 

I. VENITURI 270 593 

1. Ajutoare nerambursabile 185 500 

2. Activitate economica  13 541 

3. Dobanzi, diferente de curs valutar 2 560 

4. Donatii, sponsorizari 61 967 

5. 2% din impozit pe venit  7 025 

II. CHELTUIELI 368 382 

 PROIECTE 295 200 

1. Cheltuieli directe beneficiari  146 500 

2. Cheltuieli directe proiecte 102 000 

3. Cheltuieli indirecte proiecte 46 700 

 CHELTUIELI ORGANIZAȚIONALE 73 182 

1. Administrative 64 037 

2. Dezvoltare organizațională, promovare 8 000 

3. Diferențe curs valutar 1 145  

III. Rezultat deficit* (97 789) 

 

*Rezultatul deficit este determinat de alocarea de fonduri în anul 2012 pentru proiecte, activitățile corespunzătoare fiind derulate în anul 2013. 
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Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături: finanțatori, sponsori, colaboratori, care au făcut posibile proiectele noastre: 
 

FINANȚATORI 

NESsT  

Fundatia United Way Romania 

ECPAT Belgia 

Fundația Samilia 

Fondation d'Entreprise Société Générale pour la Solidarité 

ITO Supporting Comity – Japan 

 

SPONSORI 

Clinica de nutriție KiloStop 

S.C. Mega Image SRL 

S.C.Smartrade International SRL 

Asociația Second Chance 

Viticola Corcova SRL  

Cofetăria Alice 

 

Donatori individuali 

Nassar Ioana Lorelei  

Mocanu Sorin  

Cioboata Ionuț  

Alina Diana Ion 

Popovici Ligia  

George Irina 

Popescu Irinel 

Bociu Irina 

Sofian Mihai  

Andreea Dascălu  

Oana Sandu Ștefănescu  

Cristina Atanasiu  

Liviu Grandl. 

 

COLABORATORI 

FONPC – Federația Organizațiilor non-Guvernamentale pentru Protecția Copilului  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu” 

Academia de Studii Economice București 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Grădinița „Pisicile aristocrate” București 

Grădinițele Arc-en-Ciel 

Școala Gimnazială Nr. 1 Poenari 

Școala Gimnazială Nr. 119 București 

Școala Gimnazială nr.145 București  

Școala Gimnazială “Adrian Păunescu” București 

Colegiul Agricol ”Viaceslav Harnaj” București  

Liceul Tehnologic “Mecanică Fină” București  

Liceul Industrial Nr. 1 Chișinău  

Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti” București  

Libraria Bizantină București  

Accueil Francais et Francophone de Bucarest 

Compania Hotelieră Intercontinental România SA 

Active Center 

Asociația Casa Ioana 

Asociația Ateliere fără Frontiere 

Fundația Regina Pacis Chișinău 

Fundația Inocenti 

Asociația Portico 

Serviciul Apel 

Adra România        

PARTENERII ACSIS ÎN 2013 
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Adresa: Calea Mosilor nr. 215, bloc 21, scara B, apartament 37, Sector 2, 

Cod poștal 020864, București, România 

CIF: 16392636 

 

Cont: RO33 RZBR 0000 0600 0471 7200 – Raiffeisen Moșilor 

Telefon/Fax: +40 021 211 30 94 

 

E-mail: acsis@acsis.ro 

www.facebook.com/AsociatiaAcsis 

 

www.acsis.ro 

 

http://www.acsis.ro/

