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DESPRE ACSIS

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.

Valorile noastre sunt în mod egal importante!

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.

• 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.



PROIECTELE NOASTRE

GRUPURI ȚINTĂ:

Cu cine lucrăm?

•Familii în dificultate socială, psihologică si economică, risc de abandon al copilului

•Copii defavorizați din zone sărace ale Bucureștiului

•Adolescenți si tineri vulnerabili

•Profesioniști din domeniul psiho-social și profesori

SERVICII OFERITE:

•Consiliere socială, integrare profesională

•Sprijinirea educației școlare pentru prevenirea abandonului școlar

•Consiliere  vocațtională și sprijin in găsirea unui loc de muncă

•Informare, educare

•Suport emoțional

•Integrare/reintegrare familială și comunitară

•Activități de socializare și de petrecere a timpului liber

•Sprijin material/financiar



SERVICII INTEGRATE DE PREVENIRE A

ABANDONULUI COPILULUI DIN  FAMILIA

DEFAVORIZATĂ

• 4 nou-născuți sunt abandonaţi zilnic în maternitățile din România, iar acest
fenomen se transmite în cele mai multe cazuri mai departe, din generaţie în
generaţie şi cuprinde nu numai mediile sărace sau marginale, ci poate afecta
orice tip de familie. Asociația ACSIS luptă din anul 2004 pentru prevenirea
acestei probleme sociale grave prin derularea unui program de sprijin atât
pentru mamele ce se regăsesc în situații critice în maternitate, cât și pentru
copiii aflaţi în situaţie de risc în cadrul familiilor monoparentale defavorizate din
Bucureşti.

• Am sprijinit 114 mame singure să iși păstreze cei 183 copii, printr-un ajutor
individualizat, in funcție de nevoile identificate: de la un ajutor material și
financiar pentru acoperirea nevoilor de bază, ajutor pe care cel mai adesea îl
solicită de le prima întâlnire, la consilierea sociala, suport în obținerea
drepturilor legale, educație parentală, sprijin pentru achiziția unor
comportamente și atitudini sănătoase în educația copiilor, consiliere psihologică
individuală și de grup, consiliere vocațională și sprijin pentru găsirea unui loc de
muncă, sprijin pentru completarea educației, înscrierea la cursuri de calificare.



ACCES LA EDUCAȚIE PENTRU COPII ȘI TINERI DEFAVORIZAȚI

Scopul acestui proiect este creșterea
accesului la educaţie pentru copii şi 
tineri proveniţi din familii defavorizate; 
acest scop se înrădăcinează într-o 
realitate dificilă, a unor familii cu nivel 
educaţional şi material precar, fără 
motivaţia şi mijloace de sprijin în 
educaţia şcolară a copiilor lor.

65 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.



ACCES LA EDUCAȚIE PENTRU COPII ȘI TINERI DEFAVORIZAȚI

•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.



Activităţi cu 73 părinţi ai elevilor incluşi în proiect:
•Oferirea de suport părinţilor pentru a-şi întocmi actele de identitate, certificatele de naştere ale 
copiilor şi pentru a accesa beneficiile sociale legale;
•Restructurarea convingerilor şi atitudinilor negative faţă de şcoală ale părinţilor;
•Responsabilizarea părinţilor cu privire la importanţa şcolarizării copiilor;
•Oferirea de consiliere individuală părinţilor în scopul abilitării acestora în educarea copiilor;
•Organizarea de sesiuni lunare pentru părinţi, pentru discutarea aspectelor progresului copiilor la 
şcoală, importanţa educaţiei, a motivaţiei şi oferirea de instrumente şi îndrumare în procesul de 
educaţie al propriilor copii.

Activităţi cu 12 cadre didactice:
•Organizarea de sesiuni informative pentru cadre didactice, 
în care au fost abordate aspecte practice legate de lucrul cu
copiii aflaţi în situaţie de vulnerabilitate, rolul cadrelor didactice
în procesul de prevenire a abandonului şcolar
•Menţinerea legăturii cu şcolile frecventate de copiii din program 
pentru monitorizarea situaţiei şcolare a acestora.

ACCES LA EDUCAȚIE PENTRU COPII ȘI TINERI

DEFAVORIZAȚI



Atelierul de Creație este o întreprindere sociala care  asigură un cadru de muncă, de învățare si de 
relaționare, organizat și adaptat mamelor în dificultate socială, care își cresc singure copiii. 

Obiective:
•Să sprijine mamele defavorizate social în asumarea de responsabilități legate de muncă și în 
achiziția deprinderilor necesare pentru obținerea unui loc de muncă pe piața reală a forței de 
muncă.
•Să ofere un mediu de training si muncă adaptat nevoilor mamelor singure aflate în dificultate 
socială.
•Să asigure locuri de muncă mamelor singure în risc de abandon al copilului.

Activități: 
•Training  pentru beneficiari în confecțtionarea de
jucării textile susținut de un instructor în croitorie;
•Locuri de munca pentru 2 femei în cadrul 
întreprinderii sociale
•Confecționarea de jucării textile (păpuși)
•Organizarea de spectacole de teatru interactiv în 
școli și grădinițe pentru promovarea și vanzarea jucăriilor
•Asistență socială și psihologică pentru mamele 
singure în risc de abandon al copiilor

ATELIER DE CREAȚIE



ATELIER DE CREAȚIE

Am promovat produsele atelierului la târguri 

și expoziții organizate de:

S.C. Mega Image SRL, ANCOM, Casa cu Rost,

Muzeul Satului, Asociatia 

Neamunit, GFK

7 companii au sprijinit activitatea Atelierului de 

Creatie achiziționând produsele noastre

8 reprezentații de teatru organizate pentru copii 

din școli si gradinițe



DREPTURI SOCIALE PENTRU MAMĂ ȘI COPIL

Proiectul a vizat informarea şi consilierea mamelor  

internate pentru naştere, în două maternităţi 

bucureştene,  cu privire la drepturile sociale asociate 

cuplului mama- copil.

436 mame cu 770 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).



PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE

•Prin acest proiect ne propunem să reducem
fenomenul traficului de persoane prin
creşterea capacității de autoapărare a
grupurilor în risc si prin creşterea gradului de
conştientizare a comunităţii referitoare la
această realitate.

•Am susținut workshop-uri de informare cu
480 elevi din cadrul Colegiului Tehnic

" Dinicu Golescu "- București și Colegiul Tehnic
" Elie Radu " – Ploiești. Temele au fost
interactive, legate în special de modalitățile
principale de recrutare a victimelor, profilul
traficanților, modalitățile de transport și
exploatare, în funcție de genul și vârsta
victimei, modalități de protejare în fața acestui
fenomen.



PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE

• 30 părinți și 43 copii vulnerabili au beneficiat de
workshop-uri informative cu privire la prevenirea
traficului de persoane. Ne-am concentrat pe
cunoașterea drepturilor copiilor atât de către
părinți, cât și de către copii, metodele de
recrutare folosite de către traficanți,
recunoașterea situațiilor de risc și modalități de
protecție, adaptate vârstei și nivelului de
dezvoltare al copiilor.

Testimonial:
“Am fost foarte impresionată de filmul pe care l-am 

vazut in cadrul grupului, de cât de ușor poate un 
străin să convingă un copil să meargă cu el. Când 
am ajuns acasă am vorbit cu copilul meu despre 
asta, să nu se lase păcălit de niciun străin.“ N. 
Mioara, beneficiară



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
• Inspectoratul Şcolar al Municipiului Prahova
• Şcoala Gimnazială nr.145 Bucureşti
• Colegiul Tehnic “Dinicu Golescu” București
• Colegiul Tehnic “Elie Radu” Ploiești
• Asociaţia Casa Ioana
• Asociaţia Ateliere fără Frontiere
• Fundaţia Inocenti
• Serviciul Apel
• Împarte.ro
• Asociația Portico
• Adra România
• Touched România



Medor Association

Mulțumim tuturor partenerilor și sponsorilor care au sprijinit proiectele noastre din 2004!



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

mailto:acsis@acsis.ro
http://www.facebook.com/AsociatiaAcsis
http://www.acsis.ro/

