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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
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MISIUNEA ACSIS este mentinerea 
copiilor in familii prin oferirea de servicii
psiho-sociale parintilor si viitorilor parinti 
aflati in dificultate.

Facem acest lucru sprijinind parintii:
- 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.

VALORI IN CARE CREDEM:

Responsabilitatea: Ajutam parintii sa faca 
alegeri responsabile pentru viitorul copiilor lor.
 Educatia continua: Sprijinim parintii pentru a le 
oferi copiilor lor educatia necesara.
Unicitatea: Fiecare parinte este unic, la fel cum 
fiecare copil este unic. Fiecare problema isi 
gaseste rezolvarea si abordarea potrivita.
Solidaritatea: Fiecare ajutor conteaza! Implicam 
comunitatea in rezolvarea situatiei copiilor aflati in 
dificultate.

ASOCIATIA PENTRU O COMUNITATE SOLIDARA SI INTERVENTIE SOCIALA - ACSIS  s-a constituit in 2004 ca persoana 
juridica de drept privat, neguvernamentala, fara caracter politic sau religios, cu caracter nonprofit si este acreditata ca furnizor de 

servicii sociale.
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Servicii sociale oferite: 

Fconsiliere sociala
F suport emotional

F consiliere psihologica 
F consiliere vocationala
F informare, educare

F integrare/reintegrare familiala si comunitara 
F socializare si petrecere a timpului liber 

F sprijin financiar/material.

Identitate:

Asociatia ACSIS are o experinta de 6 ani in servicii 
oferite acestei categorii si a constatat o nevoie 

crescuta de interventii pentru solutionarea 
problemelor mamelor singure si copiilor acestora.

Credem ca  familia biologica este cel mai bun loc in 
care un copil poate creste, se poate dezvolta 

armonios si evolua, in cadrul unei relatii stabile cu 
cel putin unul dintre parinti.

Credem ca fiecare parinte este unic si fiecare copil 
este unic. Acesta este motivul pentru care acordam  

asistenta individualizata parintilor in dificultate 
sociala, asistenta integrata si adaptata multiplelor 

nevoi cu care acestia se confrunta si care ii situeaza 
in riscul de a isi abandona copiii. 

Familiile monoparentale constituie o categorie sociala vulnerabila, iar 
criza economica amplifica riscul abandonului copiilor din cauza lipsei 
resurselor financiare, educationale si emotionale ale parintilor singuri. 

Numarul familiilor monoparentale s-a dublat in 2008 comparativ cu datele 
de la recensamantul din 2002, iar 90% dintre familiile monoparentale sunt 

alcatuite din mama si copil.  (Ghid de bune practici pentru respectarea 
egalitatii de sanse, BNS, 2009)
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Statisticile oficiale si datele noastre arata ca factorii care descriu riscul de abandon maternal se regasesc atat la nivelul familiei, cat si la nivelul copilului. Tinand 
cont de acestea, am dezvoltat urmatoarea strategie de interventie care se adreseaza factorilor de risc:

Am constatat ca doar o modalitate de interventie holistica asupra factorilor de risc la nivelul intregii familii poate produce un impact semnificativ, poate intari 
familiile, le poate  sprijini in asumarea responsabilitatii pentru proprii copii,  in construirea unui viitor impreuna. 

In acest scop am diversificat,  in decursul anului 2010 serviciile oferite in cadrul proiectelor noastre, in scopul abordarii simultane si complexe a multiplelor 
fatete ale realitatii pe care mamele singure si copiii acestora, aflati in dificultate sociala o traiesc. 

Factori de risc Serviciile ACSIS care se adreseaza factorilor  de risc

Tipul familiei

(monoparentala, mama singura)

Varsta

(parinti foarte tineri/ tineri)

Educatie

(foarte scazuta / scazuta)

Venit

(foarte scazut / scazut)

Informatii despre cresterea copiilor (insuficiente) Grupuri educationale si consiliere psiho-sociala individuala 
pentru consolidarea competentelor parentale, evaluarea 

dezvoltarii copilului, initierea de actiuni pentru remedierea 
eventualelor intarzieri

Locuinta

(dificultati in a gasi si pastra un spatiu corespunzator pentru 
locuit)

Incluziune sociala

(respingere, uneori chiar din partea familiei de origine, din 
cauza prejudecatilor referitoare la mame tinere- singure- 

sarace)

Istoric

(istoric de abandon/ neglijare/ abuz al copiilor in familia 
extinsa)

Nevoi specifice

(scutece, lapte praf, produse  igienice etc.)

Sanatate

(probleme de sanatate)

Nevoi speciale

(retard, handicap etc.) 

Ordinea la nastere

(fratii mai mici sunt mai expusi abandonului)

Motive subiective

(asemanarea dintre copil si tatal sau pe care mama il uraste, 
copil conceput in urma unui viol etc.)

Nivelul familiei

Consiliere pentru re-unirea familiei

Informare pentru contraceptie

Consiliere si asistenta pentru continuarea studiilor, consiliere 
individuala pentru dezvoltarea abilitatilor de invatare

Asistenta pentru accesarea pietei muncii, instruire abilitati de 
croitorie si de interrelationare la locul de munca, locuri de 

munca in intreprinderea sociala

Consiliere sociala pentru a gasi si pastra o locuinta 
corespunzatoare

Actiuni de combatere a prejudecatilor legate de mamele 
singure, consiliere pentru re-unirea familiei, servicii de 

socializare pentru mama si copil, actiuni in comunitate de 
informare cu privire la situatia de dificultate a cuplului mama-

copil

Consiliere psiho-sociala pentru a ajuta mamele sa depaseasca 
posibilele modele negative din familia extinsa

Consiliere psihologica pentru a depasi aceste blocaje si a 
dezvolta un atasament de calitate

Nivelul copilului

Suport material/ financiar

Culegere de informatii relevante referitoare la sanatatea 
copilului si initierea de actiuni pentru remedierea eventualelor 

probleme in colaboare cu medicul de familie

Evaluarea dezvoltarii copilului, initierea de actiuni pentru 
remedierea eventualelor intarzieri, integrarea copilului in 
unitati de invatamant corespunzatoare nevoilor specifice

Consiliere psiho-sociala pentru dezvoltarea unui atasament de 
calitate
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PROIECTE ACTUALE 

SA DEPASIM CRIZA PRIN INVATARE, MUNCA, JOACA! - Servicii integrate de 
prevenire a separarii sau abandonului copilului din familii monoparentale 
defavorizate

Scop: imbunatatirea calitatii vietii mamei si copilului din familia monoparentala, din 
punct de vedere profesional, social si psihologic in vederea prevenirii separarii 
copilului de familie sau a abandonului acestuia.

Grup tinta: familii monoparentale formate din mame singure cu un copil sau mai 
multi, defavorizate social.

Obiective:

1.Sprijinirea copiilor aflati in situatie de risc din cadrul famililor monoparentale 
defavorizate; 
2.Incluziunea sociala a mamelor tinere singure, prin formarea/dezvoltarea abilitatilor 
necesare accesarii pietei muncii precum si formarea/dezvoltarea  de abilitati 
profesionale;
 3.Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele sociale cu care se confrunta 
familiile monoparentale formate din mama-copil/copii in vederea sporirii si 
imbunatatirii interventiilor serviciilor sociale de la nivelul public si privat.
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Activitati:

-  dezvoltarea de competente parentale prin consiliere si activitati de grup
-  cartografierea resurselor familiale si consilierea familiei extinse
-  sprijin pentru inscrierea copiilor in programe de educatie si ingrijire
-  evaluare vocationala si orientare profesionala
-  formarea abilitatilor de accesare a ofertelor de pe piata muncii si de mentinere a 
unui   loc de munca, sustinerea in vederea angajarii
-  activitati de ergoterapie 
- formare profesionala - sprijin in inscrierea, frecventarea si plata unor cursuri de 
calificare  
-  activitati recreative cu copiii in timp ce mamele beneficiaza de diverse servicii
-  asistarea mamelor pentru accesarea serviciilor de sanatate publica

"Lucrez in domeniul resurselor umane intr-o corporatie si am gasit la Acsis 
ocazia de a folosi cunostintele despre piata muncii si abilitatile de lucru cu 
oamenii in proiectul pe care il desfasoara in beneficiul mamicilor defavorizate. 
Am avut prima intalnire cu beneficiarele proiectului Acsis si am avut bucuria sa 
aflu ca grupul de mamici cu care am discutat a considerat prezentarea pe care 
am realizat-o interesanta, practica si utila. Asociatia Acsis este mediul cel mai 
placut de a face voluntariat; colaborand cu Asociatia, simt ca pot face o mica 
diferenta in viata celor care au nevoie". 
Magdalena Isan, voluntar
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 „Cand am ajuns la asociatia ACSIS eram intr-o situatie disperata, am fost 
alungate de tatal fetitei mele din casa in care formam o familie.Am trecut prin 
multe greutati,dar aici am primit ajutor cu promptitudine si caldura, cu 
respect.Am trecut bine peste acele momente cu ajutorul asociatiei. Atunci am 
simtit ca existam, ca sunt om, ca noi, eu si fetita mea  contam, existam si nu am 
fost uitate.
Cel mai frumos moment a fost atunci cand fetita mea a scris o scrisoare catre 
Mos Craciun, pe care am dat-o doamnelor de la asociatie.. Nu pot sa descriu 
bucuria cu care a primit exact ce si-a dorit: un microscop – la care studiaza 
aproape zilnic, cartile pe care si le-a dorit, dulciuri si ideea ca este iubita, ca se 
simte ca intr-o familie.
Pentru toata grija si tot sprijinul primit de la asociatie, noi suntem 
recunoscatoare. ” 
Florina, beneficiara

„Fac voluntariat  de 3 luni la asociatia ACSIS, si sa imi petrec timpul alaturi de 
beneficiari e foarte placut,  in primul rand pentru ca ma joc cu copiii in timp ce 
mamele lor au o activitate de grup si nu ii pot supraveghea. În al doilea rand 
aflu povestile triste de viata prin care au trecut mamele inainte de a afla ca 
exista ACSIS si modul lor de gandire asupra vietii. In al treilea rand am vazut in 
ce consta evaluarea prin care trec mamele pentru a se hotari daca acestea 
intrunesc conditiile necesare pentru a intra in acest program.
Mi-a placut foarte mult cand am participat la serbarea de Craciun organizata 
pentru copii deoarece i-am vazut nespus de fericiti jucandu-se si primind 
cadouri de la Mos Craciun. Pana la urma, toti am fost copii, nu? Si toti ar 
trebui sa avem o copilarie fericita si armonioasa! Inclusiv copiii din proiectul 
ACSIS!”
Calin Maria-Aurelia, voluntar
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PROIECT
ATELIER DE CREATIE PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALA A FAMILIILOR MONOPARENTALE IN RISC SOCIAL

Scop: dezvoltarea unei intreprinderi sociale in cadrul careia mame singure aflate in dificultate sociala/risc de separare de copil si cu 
nivel scazut de calificare profesionala sa obtina abilitati de lucru manual sau croitorie, sa isi formeze responsabilitatea fata de munca 
si sa se angajeze, in conditiile unui suport social adecvat.

Grup tinta: familii monoparentale in risc social crescut – copiii si mamele acestora care ii cresc singure, lipsite de nivelul de educatie 
care le-ar putea asigura accesul pe piata fortei de munca astfel incat sa poata fi autonome din punct de vedere financiar.

Obiective:

1. Sa sprijine mame aflate in dificultate socio - economica in asumarea de responsabilitati legate de munca si in dobandirea de abilitati 
de lucru transferabile pe piata fortei de munca in vederea angajarii intr-un mediu profit. 
2. Sa ofere un cadru de training si munca adecvat rolului de parinte singur si potentialului de dezvoltare de abilitati al mamelor singure 
aflate in dificultate sociala. 
3. Sa creeze locuri de munca pentru mame singure aflate in risc de separare de propriul copil.

Activitati:

- training pentru beneficiari in confectionarea de jucarii textile, realizat de catre un instructor de croitorie
- angajarea a doua mame in cadrul intreprinderii sociale
- realizarea de jucarii textile gen marioneta 
- spectacole de teatru interactiv in cadrul scolilor si gradinitelor in scopul promovarii si vanzarii jucariilor
  textile 
- asistenta psiho-sociala individualizata pentru mamele singure in risc de abandon al copilului
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“Doamnele de la ACSIS au vazut ca imi place croitoria, au 
avut incredere in mine si mi-au platit un curs de croitorie. 
Dupa ce am terminat cursul, au facut tot posibilul sa fiu 

angajata la atelierul asociatiei. Imi place ceea ce fac la atelier, 
ma bucur mult  ca pot sa imi iau si fetele cu mine cand au 

vacanta si nu am cu cine sa le las.” Dana, fosta beneficiara, in 
prezent angajata in cadrul asociatiei, mama a 2 fetite in varsta de 

4, respectiv 6 ani



Association for a United Community and Social Intervention - ACSIS
Annual Report 2010
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PROIECT PILOT
PREVENIREA TRAFICULUI DE FEMEI SI COPII

Scop: cresterea gradului de constientizare a populatiei tinta cu privire la riscurile 
asociate fenomenului traficului de persoane si scaderea vulnerabilitatii grupurilor 
de risc in fata acestui fenomen.

Grup tinta : femei tinere si copii, in risc social crescut, vulnerabili in fata 
fenomenului traficului de persoane.

Obiective:
1.Informarea si educarea femeilor tinere in risc social cu privire la pericolul 
traficului de persoane.
2.Oferirea de informatii si asistenta pentru accesarea sigura a locurilor de munca 
din tara sau din strainatate.
3.Transferul de know-how de la partenerii din Belgia cu scopul de a integra 
activitatile de prevenire a traficului de persoane in serviciile oferite de ACSIS.

Activitati:

- elaborarea ghidurilor: “Stop traficului de femei si copii” si “Prevenirea traficului de 
femei si copii” destinate informarii cu privire la traficul de persoane, la modalitatile 
de recrutare utilizate de traficanti, modalitatile de protectie in fata acestui fenomen  
- sustinerea de workshopuri cu beneficiarii, avand ca scop prezentarea  realitatii 
fenomenului traficului de femei si copii, a riscurilor si consecintelor acestui 
fenomen, drepturilor femeii si ale copilului, posibilitatilor legale de munca in tara si 
strainatate
- consiliere sociala si sprijin direct pentru femei tinere si copii aflati la risc 
- suport in integrarea profesionala, 
- asistenta in obtinerea si pastrarea unui loc de munca 

 “M-a impresionat foarte mult filmul despre o fata care a 
fost traficata, pe care l-am vazut la unul dintre grupurile 
cu mamici. Prin cate a trecut, pentru ca a avut incredere 
in prietena ei... Am invatat ca trebuie sa avem grija cu 
cine ne imprietenim si sa nu credem pe oricine ne 
promite o slujba intr-o alta tara.” M., beneficiara  
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PROIECT “DREPTURI  SOCIALE PENTRU MAMA SI COPIL”

Scop: Informarea si consilierea mamelor, imediat dupa nastere, cu privire la 
drepturile sociale asociate. 

Grup tinta : Mamele cu copil nou-nascut internate pentru nastere in maternitatile 
Spitalului Bucur si Spitalului Prof. Dr. Panait Sarbu

Obiective:

1.Informarea mamelor lehuze internate in maternitatile: „Prof.Dr. Panait Sarbu” si 
Bucur, cu privire la drepturile sociale asociate mamei si copilului; 
2.Consilierea sociala a beneficiarelor proiectului referitor la demersurile 
administrative necesare obtinerii drepturilor sociale, precum si la  modalitatea de 
accesare a  resurselor specifice din comunitate (reteaua de servicii sociale);
3.Prevenirea separarii copilului de parinti prin referirea mamelor in risc social catre 
servicii specializate, adaptate nevoilor lor.

Activitati:

- elaborarea si distribuirea unui pliant informativ care prezinta toate drepturile 
sociale asociate mamei si copilului (alocatia pentru copii nou-nascuti, alocatia de 
stat etc.) si pasii necesari pentru obtinerea lor.
- orientarea mamelor in risc (mame singure, mame minore, mame fara acte etc) 
spre servicii specializate adaptate nevoilor lor specifice, pentru prevenirea 
abandonului si a altor dificultati care pot aparea in cuplul mama- copil.
- consiliere sociala si asistenta in demersurile pentru obtinerea drepturilor si 
prestatiilor sociale cuvenite, in accesarea retelei de servicii sociale existente.
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Campania  se desfasoara in   perioada 26 noiembrie 2010 - 30 martie 2011 si are 
ca scop sensibilizarea opiniei publice si  atragerea de fonduri pentru sprijinirea 
mamelor singure, cu copii mici, aflati in dificultate sociala, beneficiari ai Asociatiei.
Mesajul campaniei "Ia o jucarie, descopera o poveste!" promoveaza jucariile 
realizate in cadrul Atelierului de Creatie al Asociatiei. Fiecare jucarie ascunde o 
poveste de viata, povestea unei mame care isi creste singura copiii, o poveste de 
supravietuire, curaj si de dragoste.
Campania a demarat  printr-o expozitie cu vanzare in cadrul  editiei de iarna a 
salonului BABY EXPO, care s-a desfasurat in perioada 26-28 noiembrie , la Sala 
Polivalenta din Bucuresti. Au fost realizate 8 afise si distribuite 2000 flyere cu 
mesajul campaniei.
In prima luna a campaniei, suma colectata a fost de 1646 Euro. Fondurile obtinute 
vor fi utilizate in sprijinirea mamelor beneficiare si in dezvoltarea intreprinderii 
sociale.  

Campania a fost initiata de catre MILUPA Romania si a avut ca scop oferirea unei 
sanse copiilor proveniti din familii aflate in dificultate la o  nutritie echilibrata. Astfel, 
mamele si copiii beneficiari ai ACSIS au primit produse constand in lapte praf, 
cereale pentru copii din partea MILUPA, pentru o perioada de 6 luni.

 Claudia, unul dintre beneficiarii ACSIS povesteste: 
“Desi are doar 9 luni, toata lumea crede ca are cel putin un an si jumatate, 
pentru ca e foarte inalt. A inceput sa creasca foarte armonios dupa ce i-am 
dat lapticul Milupa primit de la asociatie, mai intai Milumil 2, apoi Milumil 
3. La inceput noi am stat la un adapost pentru familii si atunci micutul nu 
manca foarte sanatos, dar acum nu mai am nicio problema si am observat 
ca ii place foarte mult gustul laptelui. 
Noi aici la asociatie suntem permanent informate cum sa ii ingrijim pe cei 
mici, inclusiv ce alimentatie este potrivita pentru ei. Mai mult decat atat, 
suntem si noi fericite, pentru ca cei mici sunt hraniti sanatos, iar noi 
suntem invatate cum sa ne integram in societate, participam chiar si la un 
atelier de creatie facem papusi pentru copii.”

CAMPANIA “Ia o jucarie, descopera o poveste!”

MILUPA “A chance for all children” CAMPAIGN
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In 2010, un numar total de 1835 beneficiari (714 mame si 1121 
copii) au accesat serviciile sociale furnizate de ACSIS,  dupa 
cum urmeaza: 

Ø  102 mame si 187 copii au beneficiat de asistenta sociala 
individualizata, pentru o perioada limitata de timp (in medie : 6 
luni),  in scopul mentinerii copiilor in familie
Ø  187 copii au ramas impreuna cu mamele lor si beneficiaza 
de o ingrijire adecvata varstei si nevoilor lor
Ø  102 mame au competente parentale imbunatatite, si-au 
insusit comportamente sanatoase de crestere si ingrijire a 
copilului
Ø   612 mame, avand 934 copii au fost informate si consiliate 
cu privire la drepturile sociale asociate cuplului mama-copil, 
demersuri legale necesare obtinerii acestora, servicii sociale 
existente
Ø   250 sesiuni individuale de consiliere psihologica urmarind:  
formarea si consolidarea relatiei de atasament mama-
copil,consolidarea competentelor parentale, suport in 
ameliorarea disfunctionalitatilor in releatia parinte-copil, 
cresterea stimei de sine, a increderii in sine, imbunatatirea 
starii emotionale
Ø  780 sesiuni de consiliere sociala cu privire la : demersuri in 
obtinerea drepturilor sociale, gasirea unui colectiv potrivit 
pentru copil (cresa/gradinita), medierea relatiilor cu familia, 
dezvoltarea de competente sociale

REZULTATE OBTINUTE:
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Ø  Au fost sustinute 23 intalniri de grup abordand teme legate 
de: cresterea si ingrijirea copilului, dezvoltarea fizica si psihica 
copilului, administrarea resurselor financiare ale  familiei, 
abilitati de accesare a pietei muncii, prevenirea traficului de 
persoane
Ø  Au fost obtinute si distribuite mamelor si copiilor donatii in-
kind (pampers,produse alimentare,produse igienice,haine) in 
valoare de 11.400 Euro 
Ø  In cazul a 44 mame adolescente s-a reusit o buna integrare 
a mamei adolescente si a copilului/copiilor ei in familiile de 
origine sau alte grupuri de suport
Ø 15  mame ado lescente  au  pr imi t  spr i j in  in  
continuarea/reluarea cursurilor scolare 
Ø   20 mame au beneficiat de evaluare vocationala si orientare 
profesionala 
Ø  3 mame au beneficiat de plata unui curs de calificare si au 
obtinut diploma de calificare intr-o meserie 
Ø  21 mame au obtinut un loc de munca si se intretin din 
propriile resurse
Ø   2 mame au un loc de munca in cadrul intreprinderii sociale 
Ø  40 mame au beneficiat de formare in confectionarea de 
jucarii textile
Ø  1847  produse ale atelierului de creatie au fost valorificate, 
veniturile obtinute fiind de 3578 euro
Ø   Cu un numar de 24 mame si 38 copii se continua asistenta 
in anul 2011
Ø  503 copii scolari si prescolari au beneficiat de reprezentatii 
de teatru interactiv sustinute de un actor papusar (in cadrul 
carora au fost utilizate jucarii confectionate in cadrul 
intreprinderii sociale )

REZULTATE OBTINUTE :
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Ghidul parintilor – brosura cu informatii de baza cu privire la cresterea si ingrijirea 
copilului, dezvoltarea acestuia din punct de vedere fizic si psihologic, la 
responsabilitatile parintilor fata de copii, provocarile rolului de parinte.
- Stop traficului de femei si copii – brosura  destinata informarii cu privire la riscurile, 
consecintele si modalitatile in care beneficiarele se pot apara in fata fenomenului de 
trafic de persoane.
- Prevenirea traficului de femei si copii – brosura destinata asistentilor sociali, 
educatorilor care lucreaza cu persoane vulnerabile in fata fenomenului de trafic de 
persoane.
- 9600 pliante in scopul sensibilizarii opiniei publice cu privire la : situatia mamelor 
singure in risc social crescut; in scopul informarii cu privire la directionarea procentului 
2% din impozitul pe venit de catre persoanele fizice, informarii cu privire la drepturi 
sociale asociate mamei si copiilor 

Materiale informative elaborate: 

-

 16 109 persoane au fost 
sensibilizate cu privire la 
problematica familiilor 
monoparentale in risc social: 

* site: 2280 vizitatori ( 68.48% 
vizitatori noi)
* blog: 5770 vizualizari
* Facebook: 209 vizitatori
* Newsletter:  250 persoane
* Pliante, flyere:  7600 persoane 
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Multumim tuturor celor care au sprijinit ACSIS: 

Asociatia Medor – Elvetia

Partener principal  BRD - Groupe Société Générale

ECPAT Belgia 

Ambasada Frantei in Romania

NESsT Venture Fund

Fundatia Samilia

Fundatia Soros  Romania

Fundatia United Way Romania 
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