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PREZENTARE

• ASOCIAŢIA PENTRU O COMUNITATE SOLIDARĂ ŞI INTERVENŢIE SOCIALĂ – ACSIS este o

organizaţie neguvernamentală, non-profit, fără caracter politic sau religios, care desfăşoară începând cu anul

2004 programe destinate menţinerii coeziunii celor mai vulnerabile familii.

• VIZIUNEA noastră, către care tindem în mod activ începând cu anul 2004, este a unei societăţi care 

funcţionează ca un organism viu, organism format din diverse comunităţi, fiecare cu contribuţia ei specifică la 

viaţa socială; comunităţi care acţionează solidar, educativ şi preventiv pentru fiecare dintre membrii lor. 

• MISIUNEA noastră este dezvoltarea durabilă a familiei şi a comunităţii, prin educaţie şi intervenţie specializată 

pentru prevenţia unor fenomene sociale nocive precum: abandonul maternal, traficul de persoane sau abandonul 

şcolar. Realizăm aceasta prin dezvoltarea de programe vizând educaţia pentru o viaţă sănătoasă, asistenţa psiho-

sociala, incluziunea socială şi profesională a persoanelor vulnerabile. 



PREZENTARE

VALORILE NOASTRE  

Credem profund în solidaritate pe care o transpunem în 
toate proiectele noastre prin includerea activităţilor pro –

conştientizare, pro - prevenţie şi pro – acţiune faţă de situaţii 
de vulnerabilitate a membrilor comunităţii şi prin creşterea 

coeziunii sociale, ca o consecinţă a acestor activităţi sinergice.

Preţuim şi manifestăm în proiectele noastre 
responsabilitatea: a noastră, ca organizaţie, faţă de 

rezultatele proiectelor şi intervenţiilor noastre, a 
comunităţilor faţă de membrii vulnerabili, cât şi a părinţilor 

faţă de copiii lor.

Credem în educaţia continuă; prin educaţia formală sau 
non – formală, în copilărie sau la vârsta adultă, o comunitate 
creşte autonomia membrilor ei, dar şi posibilitatea lor de a 

contribui ulterior la dezvoltarea socială.

Şi nu în ultimul rând, credem în unicitate; intervenim prin 
activităţi adaptate comunităţilor şi persoanelor, lăsând la o 
parte preconcepţiile. A crede în unicitatea individului şi a 

comunităţii, ne face flexibili şi uşor adaptabili ca organizaţie.



ACSIS - 10 ANI DE ACTIVITATE

La 23 Aprilie 2014, ACSIS a împlinit  10 ANI de 
activitate în promovarea şi apărarea 

drepturilor copiilor.

9189  de copii  şi 4608 adulţi au beneficiat în această 

perioadă de servicii sociale în cadrul proiectelor de 

prevenire a separării de familie, de asistenţă psiho-

socială, de educaţie, de prevenire a abandonului 

şcolar şi a traficului de persoane.

În anul 2014 am reuşit sa oferim sprijin unui număr 

total de 3281 persoane, dintre care 2272 copii.

ACSIS a contribuit la dezvoltarea durabilă a familiei şi 

comunităţii, care are în prezent mai multe 

persoane integrate familial şi social.



MULȚUMIRI ȘI RECUNOȘTINȚĂ

Mulţumim tuturor celor care ne-au fost 

alături în toţi aceşti ani : finanţatori, 

sponsori, voluntari, parteneri, fără de 

care proiectele şi reuşitele noastre nu ar 

fi fost posibile!

Asociația MEDOR



PREVENȚIE ȘI EDUCAȚIE – DE CE?

• Ne-am îndreptat activităţile către prevenţie şi educaţie întrucât

acestea acţionează atât în prezent, cât şi pentru viitor. Un părinte

care a învăţat să-şi ingrijească, susţină şi educe copilul, va aplica în

viitor aceleaşi principii la următorii copii. Un părinte care a învăţat să

ceară sprijin, va spune altui părinte că există posibilitatea de a ţine

familia unită şi de a evita abandonul copilului în instituţie. Un

adolescent care a evitat traficarea, îşi va învăţa prietenul sau propriul

copil să fie prudent. Un copil care a continuat şcoala, îşi va ajuta, la

rândul său, copilul să continue şcoala.

• Experienţa ACSIS de mai bine de 10 ani, arată că sprijinul material,

instrumentat pe durată limitată şi asociat educaţiei parentale,

suportului psihologic şi vocaţional, are ca rezultat prevenirea separarii

copilului de familie.

• ACSIS a făcut din prevenţia abandonului parte importantă a misiunii

sale şi susţine apartenenţa copilului la familie pe mai multe căi: prin

proiecte de educare a copiilor/ adolescenţilor /părinţilor; prin

proiecte de prevenire abandonului şcolar şi de prevenire a traficului

de persoane, proiecte de facilitare a integrării pe piaţa muncii a

parintilor defavorizati.

• Prezentul nostru înseamnă A PREVENI: suferinţa

abandonului, trauma traficului, vulnerabilizarea prin

întreruperea educaţiei şi destructurarea familiilor.

• În anul 2013, 1449 de copii

au fost părăsiţi în

maternităţi sau alte

unităţi sanitare (conform

Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului).

• 22.189 de copii trăiesc în

instituţii de tip rezidenţial;

• 37.889 de copii trăiesc în

medii apropiate de o

familie, fie prin reintegrarea

lor în familia naturală sau

extinsă, fie prin înlocuirea

măsurii de protecţie de tip

rezidenţial cu una de tip

familial (cf. Ministerului

Muncii, Familiei şi Protecţiei

Sociale, buletin statistic anul

2013, trim.IV).



PREVENȚIE ȘI EDUCAȚIE – DE CE?

Viitorul pentru care lucrăm:

• Viitorul se construieşte acum, în fiecare clipă de „acum”:

copilul care rămâne lângă mama lui va fi colegul de bancă

al copilului tau; tânăra care a evitat infernul traficării va

trece pe lângă noi pe stradă şi ne va zâmbi, sau poate va

zâmbi copilului ei; copilul care azi este la şcoală, mâine va

lucra alaturi de copiii nostri. Tânăra care azi învaţă să fie

părinte mai bun, va oferi mâine o mână de ajutor altui

părinte.

• Acesta este viitorul pentru care lucrăm, dezvoltând

programe de prevenire cu impact şi ecouri profunde şi de

durată în viaţa copiilor, adolescenţilor, tinerilor, familiilor

defavorizate.

• Conform Agenţiei Naţionale Împotriva

Traficului de Persoane (ANITP),

România este ţara cu cele mai multe

victime ale traficului de persoane

exportate la nivel european. Ceea ce

este şi mai grav este ca peste 30% dintre

victime au sub 18 ani. De asemenea :

„aproximativ 54% din victime au fost

recrutate de către o cunoştintă sau un

prieten. Cele mai multe victime au fost

atrase prin intermediul promisiunilor

unui loc de muncă în străinătate.

•„În România, conform statisticilor

oficiale (INS 2011), un număr total de

peste 44 000 de copii de vârsta

învăţământului primar şi peste 48 000 de

copii de vârsta învăţământului gimnazial

sunt în afara sistemului de educaţie (fie

nu au mers niciodata la scoala, fie au

abandonat scoala)”



PROIECTE DERULATE 
SERVICII  INTEGRATE  DE  PREVENIRE  A  ABANDONULUI  COPILULUI DIN  

FAMILIA  DEFAVORIZATĂ

Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor defavorizate, din punct de vedere 

profesional, social şi psihologic, în vederea prevenirii separării copilului de familie/ 

abandonului acestuia.

Prin activităţile desfăşurate în cadrul acestui

proiect am venit în întâmpinarea necesităţilor

critice de susţinere ale familiilor aflate în

dificultate/risc de separare de copil, în special

familii monoparetale, care se confrunta cu

multiple dificultăţi: lipsa sprijinului partenerului în

creşterea şi îngrijirea copilului, lipsa veniturilor

pentru acoperirea nevoilor de trai ale copilului,

adesea respingere din partea familiei de origine,

nivel de şcolarizare precar, situaţii de violenţă

domestică.



PROIECTE DERULATE 
SERVICII  INTEGRATE  DE  PREVENIRE  A  ABANDONULUI  COPILULUI DIN   

FAMILIA  DEFAVORIZATĂ

• 125 părinţi au beneficiat de următoarele servicii:

• consiliere socială (în situaţii de violenţă domestică,

în înscrierea copiilor la şcoală/gradiniţă/creşă, în

accesarea unor servicii medicale sau juridice, în

obţinerea unui adăpost, în obţinerea unor alocaţii

sau indemnizaţii) (85 părinţi)

• consiliere psihologică (în cazuri precum: deces al

unui membru din familie, existenţa unui

aparţinător schizofrenic, probleme de

comportament la copil), realizate cu sprijin

voluntar al unor terapeuţi colaboratori (6 părinţi)

• consiliere şi orientare vocaţională, sprijin în

urmarea unui curs de calificare şi obţinerea unui

loc de muncă, (în cazul părinţilor cu nivel foarte

scăzut de şcolarizare şi de venituri, cu nivel crescut

de interes pentru depăşirea situaţiei profesionale şi

materiale iniţiale) (9 părinţi)

• sprijin în cartografierea nevoilor şi în accesarea de

servicii complementare celor furnizate de noi, prin

intermediul colaboratorilor asociaţiei (găzduire,

şcolarizare, calificare, probleme de violenţă

domestică, servicii medicale) (125 părinţi)

• sprijin material/financiar (produse alimentare,

igienice de bază, îmbrăcăminte copii), în vederea

depăşirii situaţiei de dificultate (94 părinţi)

• 211 copii în dificultate/risc de separare de familie

au rămas împreună cu părinţii şi beneficiază de

îngrijire adecvată vârstei şi nevoilor, ca urmare a

sprijinului primit.



SERVICII  INTEGRATE  DE  PREVENIRE  A  ABANDONULUI  COPILULUI DIN  

FAMILIA  DEFAVORIZATĂ

Testimonial
“Mă numesc MR, am 37 de ani şi 2 copii, o fetiţă de 10 luni şi un băiat în clasa zero. Îmi cresc singură copiii,
tatăl primului copil fiind decedat, iar al celuilalt în puşcărie. Şi mama mea a murit în urmă cu un an, iar tată
nu am avut niciodată. Mai am un frate care este aproape pe drumuri, ca şi mine. Nu am nicio clasă, pentru că
mama mea nu m-a dat la şcoală, ea fiind mai mereu pe străzi sau cu câte un bărbat care mă bătea.

Asociaţia ACSIS mi-a dat hăinuţe la copii, pampers şi
jucării şi îmi dă mereu mâncare şi rechizite pentru
copil. M-a ajutat şi să primesc cantină, ajutor social şi
bursă socială pentru băiat. Cu banii ăştia pot să
plătesc chiria şi să trăim de pe o zi pe alta.Tot cei de
aici m-au învăţat multe despre cum să îmi cresc copiii,
ca să meargă la şcoală, să înveţe carte şi să fie curaţi.
Pe fetiţă voiam să o dau la Protecţie, dar dacă mă
ajută asociaţia nu mai pot să o dau. Când mai creşte
fata, vreau să o dau la creşă şi să muncesc mai mult
măcar cu ziua să îmi cresc copiii lângă mine.” MR,
mamă beneficiară



PROIECTE DERULATE 
ATELIER DE CREAȚIE  PENTRU  INCLUZIUNEA  SOCIALĂ  A FAMILIILOR  

MONOPARENTALE  DEFAVORIZATE

Obiectivul acestui proiect este să asigurăm mamelor singure

defavorizate un mediu profesional în care să câştige încredere în

forţele proprii, să devină responsabile faţă de muncă, să

dobândească abilităţi pe care le pot folosi ulterior în alte posturi

pe piaţa de muncă externă intreprinderii sociale. În acelaşi timp,

mamele şi copiii lor incluşi în proiect au beneficiat de servicii

sociale, acces la programe de îngrijire (creşe, grădiniţe, centre de

zi), suport în urmarea de cursuri de calificare profesională, în

găsirea unui loc de muncă, sprijin material/financiar pentru

acoperirea nevoilor de bază ale familiei.

Am reuşit să sprijinim un număr de 30 mame singure având 52 copii în cadrul acestui proiect, majoritatea

cazurilor fiind semnalate de colaboratorii asociaţiei (Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,

ONG-uri). Ajutorul a fost unul individualizat, în funcţie de nevoile şi resursele fiecărei familii. Pentru a facilita

integrarea socio-profesională, am sprijinit mamele în direcţia integrării copiilor în creşe/grădiniţe: 16 copii au fost

incluşi în astfel de programe; 5 mame au fost motivate pentru a continua şcoala, iar 6 mame au urmat cursuri de

calificare profesională.



ATELIER DE CREAȚIE PENTRU  INCLUZIUNEA  SOCIALĂ   A FAMILIILOR  

MONOPARENTALE  DEFAVORIZATE

• 30 mame au participat la activităţile

intreprinderii noastre sociale, 4 dintre ele au

fost angajate direct în atelier, iar alte 12 femei

au găsit un loc de muncă urmare a

sprijinului primit. Producţia atelierului s-a axat

pe realizarea de jucării textile, dar şi diferite

obiecte/decoraţiuni asociate sărbătorilor de

primavară, iarnă. Am reuşit sa producem 12

modele noi de jucării, precum şi păpuşi “persona

dolls”, păpuşi cu identităţi diferite, care îi ajută

pe copii să înveţe în interacţiune cu adulţii

despre diversitate, respectarea drepturilor

omului, construirea stimei de sine şi schimbarea

atitudinilor negative, dezvoltând abilităţi sociale

şi emoţionale.

• Un număr de 1650 produse au fost realizate, iar

activitatile de promovare a acestora s-au concretizat

în participarea la 17 expoziţii cu vânzare organizate

de instituţii de stat şi private, 7 spectacole de teatru

organizate pentru 247 copii, iar fondurile obţinute din

valorificarea acestor produse fiind folosite pentru

dezvoltarea atelierului, asigurarea continuităţii

locurilor de muncă, formare şi orientare profesională.



ATELIER  DE  CREAȚIE  PENTRU  INCLUZIUNEA  SOCIALĂ  A FAMILIILOR  

MONOPARENTALE  DEFAVORIZATE

Testimonial

“Am 20 de ani şi un copil de 3 ani şi
jumătate. Când am venit la asociaţie nu
aveam nici un ajutor, tatăl copilului mă
părăsise, iar mama mea nu avea cum să
mă ajute. Aici am primit un sfat, o vorbă
bună, hainuţe, alimente şi bani. Am venit
la atelier şi am învăţat să fac jucării, m-
am împrietenit cu alte mame. Asistenta
socială m-a ajutat să dau copilul la
grădiniţă, să îmi iau fişa matricolă de la
şcoală ca să mă înscriu la curs. Într-o
lună termin cursul şi vreau să mă angajez
într-o frizerie. Aşa voi câştiga bani ca să
pot să îmi cresc fetiţa”. M.E., mamă
beneficiară



PROIECTE DERULATE
DREPTURI SOCIALE PENTRU MAMĂ ȘI COPIL

Cele mai multe mame aflate în situaţii de risc nu îşi 

cunosc drepturile sociale şi nici demersurile necesare 

obţinerii acestor drepturi. Experienta îndelungată a 

asociaţiei de lucru direct cu mamele aflate în dificultate  

ne-a relevat nevoia lor acută de informare, în perspectiva 

prevenirii separării copilului de familie.

Proiectul a vizat informarea şi consilierea mamelor 

internate pentru naştere, în două maternităţi bucureştene, 

cu privire la drepturile sociale asociate cuplului mama-

copil.

694 mame cu 1092 copii au beneficiat de:  

- informaţii cu privire la drepturile sociale cuvenite mamei 

şi copilului;

- servicii de consiliere socială: demersuri administrative 

necesare obţinerii drepturilor sociale şi accesarea 

resurselor specifice din comunitate (reţeaua de servicii 

sociale).



PROIECTE DERULATE
PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE

Ne-am propus, prin acest proiect, să creştem capacitatea de apărare a elevilor şi tinerilor din grupuri

vulnerabile în faţa fenomenului traficului de fiinţe umane.

Realizăm aceasta prin consiliere şi informare de grup şi unul-la-unul, prin informarea cadrelor didactice în

vederea consilierii tinerilor în risc cu privire la modalităţile de autoapărare in fata traficului de fiinţe umane,

prin creşterea gradului de conştientizare a comunităţii referitoare la realitatea şi consecinţele traficului de

persoane.

• 800 elevi ai Colegiul Tehnic de Aeronautică

„Henri Coandă” şi Şcoala Profesională

Specială nr. 3 din Bucureşti, informaţi în

cadrul workshop-urilor organizate. Am

discutat cu tinerii despre etapele traficului de

persoane, modalităţi utilizate de traficanţi,

riscurile şi consecinţele acestui fenomen,

drepturile omului, modalităţi de apărare.

Mărturii video ale unor tineri victime ale

traficului de persoane au fost urmărite cu interes

de către aceştia.



PROIECTE DERULATE
PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE

• 40 profesori au beneficiat de sesiuni informative de grup, cu privire la modalităţi de consiliere
a tinerilor în scopul prevenirii traficului de persoane.

• În fiecare dintre şcolile implicate în proiect, am organizat concursuri de creaţie (postere) având
ca temă centrală traficul de fiinţe umane. Acestea au constituit ocazii pentru elevi de a se exprima,
de a comunica opinii şi experienţe şi totodată provocari pentru folosirea imaginaţiei şi creativităţii
în scopul transmiterii mesajelor antitrafic. Cele mai frumoase lucrări au fost premiate şi apreciate
în cadru festiv.

• 30 femei în risc (mame singure în dificultate integrate în programele de asistenţă ale asociaţiei) şi
20 copii vulnerabili au beneficiat de asemenea de workshop-uri de informare cu privire la
problematica traficului, riscuri şi modalităţi de autoapărare.

“Sunt foarte bucuroasă că am participat la acest workshop. Am

aflat atât de multe lucruri noi! Cu siguranţă voi fi mult mai atentă

cu fiica mea pe viitor, pentru că a început în ultimul timp să

lipsească de acasă, fără să îmi spună unde merge. Voi încerca să

aflu mai multe despre persoanele cu care se întâlneşte şi vorbeşte, nu

doar pe Facebook, dar şi faţă către faţă. Mulţumesc pentru tot ceea

ce faceţi!” Ana-Maria, mamă beneficiară, având o fetiţă în

vârstă de 12 ani



PROIECTE DERULATE
ACCES LA EDUCAȚIE PENTRU COPII ȘI TINERI DEFAVORIZAȚI

• Scopul acestui proiect este creşterea accesului la educaţie pentru copii şi tineri proveniţi din
familii defavorizate.

• 187 persoane au beneficiat de serviciile proiectului şi au înregistrat o îmbunătăţire
semnificativă a situaţiei lor. Astfel:

57 elevi ai învăţământului primar şi gimnazial au beneficiat de 
următoarele servicii: 

•sprijin în realizarea temelor şi activităţi de formare şi
dezvoltare a deprinderilor de scris, citit, limbaj şi calcul
aritmetic preponderent prin jocuri didactice şi exerciţii practic-
aplicative.

•formarea şi dezvoltarea deprinderilor de muncă/studiu
independent, prin activităţi care încurajează şi dezvoltă atenţia,
creativitatea, motivaţia.

•activităţi recreative şi de socializare, de facilitare a relaţiilor
interpersonale şi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare, de
autonomie personală şi socială, de formare şi lărgire a
orizontului de cunoaştere şi a stimei de sine, precum şi
activităţi informale recreative de tipul: vizite la muzeu, serbarea
zilelor copiilor etc.

•sprijin material constând în: alimente, dulciuri, jocuri, jucării,
îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de igienă, rechizite, cărţi.



PROIECTE DERULATE
ACCES LA EDUCAȚIE PENTRU COPII ȘI TINERI DEFAVORIZAȚI

71 părinţi cu copii şcolari au beneficiat de următoarele servicii:

• Consiliere socială în vederea reducerii atitudinii negative sau

indiferenţei faţă de şcoală şi educaţia copiilor. Consilierea vizează

responsabilizarea părinţilor cu privire la importanţa educaţiei copiilor.

Au fost abordate şi soluţionate probleme care ţin de abilitarea părintelui

în educarea copilului (sprijinirea copilului la teme, formarea

personalităţii, socializarea, corectarea eventualelor probleme de

comportament).

• Sesiuni educative de grup – Academia Părinţilor. Lunar, părinţii copiilor

incluşi în proiect au participat la întâlniri educative de grup, organizate

sub forma unor cursuri interactive. Au fost abordate şi soluţionate

aspecte teoretice şi practice cu privire la rolul părinţilor, nevoile

copilului, gestionarea dificultăţilor în relaţie cu şcoala, probleme

precum progresul copiilor la şcoală, importanţa educaţiei. Părinţii au

învăţat să-i motiveze pe copii să înveţe şi să fie mai atenţi la nevoile lor.

• Sprijin material şi financiar lunar în vederea depăşirii situaţiei de

dificultate (alimente, îmbrăcăminte, produse de curăţenie şi igienă etc).

7 tineri parinti, mame singure au 

beneficiat de urmatoarele servicii:

• Consiliere in cariera si training 

vocational

• Plata unor cursuri de calificare

• Sprijin in obtinerea unui loc de 

munca



PROIECTE DERULATE
ACCES LA EDUCAȚIE PENTRU COPII ȘI TINERI DEFAVORIZAȚI

• 40 copii, fraţi ai elevilor sprijiniţi au

beneficiat de sprijinul material oferit

familiei, precum şi de informaţiile şi

abilităţile educaţionale şi profesionale

obţinute de către parinţii lor. 5 dintre ei

au fost sprijiniţi în înscrierea în forme

de educaţie specifice vârstei (grădiniţă

sau şcoală).

• 12 profesori ai elevilor sprijiniţi şi-au

îmbunătăţit abordarea şi atitudinea faţă

de copiii aflaţi în dificultate, ca urmare a

unor întâlniri de mediere şcolară.

• 17 voluntari, tutori şi mentori au fost

alături de echipă în realizarea

activităţilor proiectului.



ACCES LA EDUCAȚIE PENTRU COPII ȘI TINERI DEFAVORIZAȚI

Testimonial

„Dragă Asociaţie ACSIS, în anul care a trecut, am

participat la foarte multe activităţi împreună cu tine,

am învăţat mai multe despre copii, despre cum gândesc

ei; m-ai făcut să mă gândesc mai mult la aceste

aspecte. Am fost împreună la un concurs de Scrable.

Am fost împreună la Muzeul Antipa. Am primit

multe alimente, haine, rechizite, care mi-au fost de

mare ajutor. Tratamentul pentru cancer pe care eu şi

soţul meu trebuie să îl facem este extrem de solicitant

pentru noi şi ne bucurăm să te avem şi pe tine alături

la greu. Dar cel mai important sprijin mi s-a părut că

sunt meditaţiile cu copiii. Pentru toate acestea îţi

mulţumesc şi mă declar mulţumită şi fericită că ne-am

cunoscut.” G.S., mamă beneficiară



ALTE EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI

CAMPANIA “DONEAZĂ KILOGRAME PENTRU O 

CAUZĂ BUNĂ!” 

Suntem recunoscători că am putut beneficia şi în acest an 

de sprijinul Clinicii de Nutriţie KILOSTOP, care 

prin intermediul campaniei “Donează kilograme 

pentru o cauză bună!”, pentru fiecare kilogram slăbit 

de către pacienţii săi, oferă 2 lei unei organizaţii 

umanitare. ACSIS este una dintre acestea, iar fondurile 

atrase au fost utilizate în acordarea de ajutoare 

materiale constând în: alimente, produse de bază, 

rechizite, cărţi şi jocuri pentru cele mai nevoiaşe familii 

integrate în proiectele noastre.



ALTE EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI

Clinica stomatologică 24/7 DENTAL 

s-a alăturat cauzei noastre şi a decis să 

ofere gratuit tratament stomatologic 

copiilor integraţi în programele noastre. 

Prin intermediul doamnei Dr. Lorelei 

Nassar, a desfăşurat de asemenea la sediul 

ACSIS, o acţiune de conştientizare în 

ceea ce priveşte importanţa întreţinerii 

igienei orale corecte a copiilor.

Testimonial: 

„Un plus mare pentru mine, pe lângă sprijinul pentru creşterea şi educarea copilului,
este ajutorul stomatologic pentru copil, care pentru noi era un chin enorm, neavând
posibilitate financiara. Doamna doctor Lorelei l-a facut pe Mihai să poată zâmbi fără să
îi mai fie ruşine. Nu am cuvinte să vă mulţumesc!” Mihaela V., mamă beneficiară



ALTE EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI

RECHIZITE PENTRU FIECARE COPIL

La începutul anului scolar, am desfăşurat

o campanie de strângere de rechizite

pentru copiii integraţi în proiectele

noastre.

Peste 40 de copii au început şcoala cu

rechizitele necesare, noi şi frumoase, prin

generozitatea: Fundaţiei United Way

România şi a voluntarilor inimoşi ai

acesteia, 24/7 Dental, Asociaţiei Există

viaţă după doliu şi a altor donatori.

MULŢUMIM tuturor pentru răspunsul

prompt la rugămintea noastră şi pentru

bucuria şi zâmbetele pe care gestul lor

extraordinar le-au adus pe chipurile

copiilor şi ale părinţilor sprijiniţi de noi!



ALTE EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI

VIZITA LA MUZEUL ANTIPA

Am oferit o zi de neuitat

copiilor beneficiari, în vizita

pentru prima dată la Muzeul

Antipa!

Am avut alături de noi

voluntarii United Way, ne-am

bucurat împreună să vedem

chipuri pline de uimire,

curiozitate şi bucurie.

Mulţumim reprezentanţilor

muzeului pentru facilitarea

accesului gratuit şi oamenilor

frumosi care ne-au fost

aproape!



ALTE EVENIMENTE SI ACTIVITATI

CONCURS INTERNAȚIONAL DE 
SCRABBLE

În luna iunie am doborât recordul la

fapte bune, prin participarea

beneficiarilor proiectului “Acces la

educaţie pentru copii şi tineri

defavorizaţi” implementat de ACSIS

împreună cu Fundaţia United Way

România, la concursul internaţional de

Scrabble pentru copii. Copii sprijiniţi de

290 organizaţii din 12 ţări au jucat

Scrabble în acelasi timp. România a bătut

recordul la numărul de partide jucate

simultan. Astfel, s-a atras atenţia

comunitatii asupra educaţiei copiilor din

familii defavorizate. Toţi copiii care au

participat la concurs au primit câte un

joc Scrabble cadou.



ALTE EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI

TEATRU  DE  PĂPUȘI  PENTRU 

COPIII  SPRIJINIȚI  DE 

FUNDAȚIA  INOCENTI

Elevii de la Centrele de Suport 
Educaţional Inocenti din 

Bucureşti şi din Glina au fost 
vizitaţi de păpuşarii colaboratori 

ai ACSIS, Radu Moldovan şi 
Ioana Tudor şi au luat parte la o 

sesiune interactivă în care ei, 
copiii, au colaborat cu păpuşarii 
la punerea în scenă a piesei "Vă 

place ciocolata?".

Marionetele, care au bucurat 
nespus copiii, au fost 

confecţionate în cadrul 
atelierului de creaţie al ACSIS. 



ALTE EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI

PERSONA DOLLS 

ÎN ATELIERUL DE CREAȚIE ACSIS

În cadrul atelierului de creaţie, mâini 

dibace de mămici harnice au creat păpuşi 

Persona Dolls, pentru a fi utilizate în 

cadrul proiectului ”Avem fiecare o 

poveste”, derulat de Centrul Parteneriat 

pentru Egalitate, în Bucureşti.

Metoda Persona Dolls promovează 

diversitatea şi acceptarea, dezvoltând, în 

acelaşi timp, abilităţile sociale şi 

emoţionale ale copiilor, capacităţile lor 

de a gestiona probleme diverse, de a găsi 

soluţii alternative, de a coopera cu ceilalţi 

şi de a-şi recunoaşte şi controla propriile 

sentimente într-un mod pozitiv şi 

sănătos.



ALTE EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI

CALCULATOARE PENTRU COPII

Prin generozitatea Raiffeisen Leasing, 17 copii 

sprijiniţi de ACSIS au primit şi vor putea 

lucra acasă la propriul computer! De 

nedescris a fost bucuria tuturor, atât copii 

cât şi părinţi să îşi vadă împlinită o dorinţă 

ce părea de nerealizat. 



ALTE EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI

CADOURI GENEROASE DE LA MOȘ NICOLAE

Angajaţi din partea Genpact şi Fundaţia 

United Way, l-au ajutat pe Moş Nicolae să 

trimită cadouri generoase, în prag de 

sărbători, pentru copiii beneficiari ai ACSIS.



VOLUNTARIAT  ÎN  CADRUL  ACSIS

Ne-au fost alături, în desfăşurarea proiectelor şi evenimentelor, un
număr de 20 voluntari, oameni frumoşi şi generoşi, care au dedicat
parte din timpul, resursele şi abilităţile lor, contribuind la
schimbarea pozitivă în vieţile beneficiarilor noştri.

“În fiecare sâmbătă, împreună cu alţi voluntari, îmi petrec 2 ore cu copii de

şcoală primară şi încercăm împreună să umplem unele goluri pe care procesul

de învăţământ, lipsa de timp sau interes a profesorilor şi părinţilor, resursele

limitate l-au lăsat în educaţia lor. Partea fermecătoare însă este relaţia care se

creează cu fiecare dintre acesţi copii, momentul în care ajungi să cunoşti nevoile

fiecăruia dintre ei şi strădania ca prin mici gesturi, jocuri sau simple discuţii să

devenim împreună mai buni, mai generoşi şi în final mai umani. Dacă pentru

ei o vorbă încurajatoare poate însemna o schimbare majoră în cursul

dezvoltării lor, pentru mine un cât de mic interes acordat de ei unei cărţi noi

este semnul că lumea lor s-a schimbat radical, că drumul de aici înainte poate

fi unul de succes şi este un moment de fericire greu de egalat. Schimbările

observate în această perioadă în dezvoltarea lor, deschiderea spre teme noi şi

interesul pe care încep să-l manifeste spre cunoaştere sunt primele semne că îşi

vor găsi rostul şi drumul în viaţă.” Mihaela Z, voluntar



VOLUNTARIAT ÎN CADRUL ACSIS

“Să vin să fac teme cu copiii şi să ne jucăm şi să fiu apropiată de ei, pentru mine este o bucurie şi o împlinire. Nu sunt

copii cu nevoi speciale; sunt copii normali, dar insuficient stimulaţi şi educaţi, sunt copii care rămân în urmă la şcoală şi

poate şi în societate în general mai târziu doar pentru că de ei nu se ocupă nimeni. Pentru că ei, fără să aleagă nici să vină

pe lume, fac parte dintr-o familie defavorizată, au părinţi fără şcoală, care nu înţeleg importanţa şcolii sau sunt despărţiţi

sau bolnavi sau nu au casă sau au mulţi fraţi şi se îmbracă sau încalţă cu rândul pentru a ajunge la şcoală. Mă bucur să

văd bucuria lor când ne întâlnim, cum aleargă spre mine să mă întâmpine şi să mă ia în braţe.

Mă bucur să văd seninătatea şi inocenţa din ochii lor, mă bucur să văd progresele lor, mă bucur să văd că le place, că îi

interesează ce le spunem. Mă bucur când un copil îmi spune: “staţi şi cu mine când îmi fac temele”, “ia vedeţi ce am făcut,

vă place?”, sau când îmi dau câte un bileţel cu “vă mulţumesc că mă ajutaţi”. Mă bucură aceste mesaje, chiar dacă uneori

sunt scrise încă incorect gramatical. Mă bucur când un copil vine să îmi arate fericit carnetul lui de note şi să văd o

diferenţă pozitivă între notele din trecut şi cele prezente. Mă bucur când o mamă îmi spune: “nu ştiu ce e cu copilul meu că,

după ce vine de la şcoală, singur se apucă de teme, fără să mai stau eu cu gura pe el” sau “s-a apucat copilul meu de citit

de când are carţi de la voi” sau “singur îşi verifică ghiozdanul acum de bucurie că are rechizite” şi multe altele.”

Dana O., voluntar



ASPECTE FINANCIARE

*Rezultatul deficit este determinat de alocarea de fonduri în anul 2013 pentru o parte dintre proiecte, activitățile corespunzătoare fiind derulate în anul 2014.

Donații constând în produse alimentare, igienice și îmbrăcăminte, în valoare de 39.300 LEI au fost distribuite mamelor și cop iilor beneficiari.

NR.CRT. EXPLICAȚII SUMA (LEI)

I. VENITURI 329.394

1. Ajutoare nerambursabile 286.138

2. Activitate economică 23.553

3. Dobânzi, diferențe de curs valutar 886

4. Donații, sponsorizări 11633

5. 2% din impozit pe venit 7184

II. CHELTUIELI 345.795 

PROIECTE 276.700

CHELTUIELI ORGANIZAȚIONALE 69.095

1. Administrative 60.120

2. Dezvoltare organizațională, promovare 7226

3. Diferențe curs valutar 1749

III. REZULTAT DEFICIT * 16.401



COLABORATORI

• FONPC – Federaţia Organizaţiilor non-Guvernamentale pentru Protecţia Copilului 

• RISE România - Reţeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserţie

• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2

• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4

• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5

• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

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

• Spital Maternitatea Bucur

• Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

• Şcoala Profesională Specială nr.3 

• Şcoala Gimnazială nr.145 Bucureşti

• Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă” Bucureşti

• Asociaţia Casa Ioana

• Asociaţia Ateliere fără Frontiere

• Fundaţia Inocenti

• Serviciul Apel 

• Asociaţia Portico

• Adra România

• Roxana şi Dani Şuşcă Photography



Adresa: Calea Moşilor nr. 215, bloc 21, scara B, apartament 37, 
Sector 2

Cod poştal 020864, Bucureşti, România

CIF: 16392636

Cont (Lei): RO33 RZBR 0000 0600 0471 7200 – Raiffeisen Moşilor

Cont (Eur): RO21 RZBR 0000 0600 0602 8662 – Raiffeisen Moşilor

Telefon/Fax: +40 021 211 30 94

E-mail: acsis@acsis.ro

www.facebook.com/AsociatiaAcsis

www.acsis.ro
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