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 SUMAR REZULTATE ACSIS 2018 

 

 
În anul 2018, ACSIS a oferit servicii sociale unui numar de  211 adulți si 665 copii defavorizați, activitatea 

noastră având la bază valorile fundamentale ale egalității drepturilor și incluziunii sociale. 

ACSIS este acreditată ca furnizor de servicii sociale conform Certificatului de Acreditare Seria AF Nr. 002390 

din data de 20.10.2015, iar în decursul anului 2018 a obținut licența de funcționare pentru serviciul social Centru 

de Consiliere și Sprijin pentru Parinți și Copii, document eliberat de Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție atestând îndeplinirea standardelor minime de calitate în domeniu. 

Prevenirea abandonului este o parte importantă a misiunii noastre şi am reușit și în acest an să susținem 

menținerea copiilor în familie pe mai multe căi: prin continuarea proiectelor de educare a copiilor, adolescenţilor, 

părinţilor, prin proiecte de prevenire a abandonului şcolar şi de prevenire a traficului de persoane, proiecte de 

facilitare a integrării pe piaţa muncii a părinților defavorizați. 

Resursele limitate ne-au fost uneori obstacol, însă de cele mai multe ori ne-au provocat, determinându-ne să fim 

creativi, să depunem eforturi susținute, să identificăm soluții noi și să primim alături de noi oameni minunați care 

ne-au consolidat credința în valoarea implicării sociale, a contribuției, a voluntariatului și a omeniei.  

MULȚUMIM tuturor celor care s-au alăturat cauzei noastre în acest an – donatori, sponsori, voluntari, parteneri 

-  pentru contribuția extrem de valoroasă de energie, timp, abilități și resurse care au contat enorm pentru echipa 

și pentru beneficiarii noștri! 

Echipa ACSIS 
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 SUMAR REZULTATE ACSIS 2018 
 

 5 proiecte desfășurate 

 9 organizații și instituții partenere 

 10 voluntari implicați 

 211  adulți susținuți în cadrul proiectelor ACSIS 

 665   copii și tineri beneficiari ai serviciilor directe 
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 CINE SUNTEM?  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 
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 CE FACEM? 
 

 

În cadrul CENTRULUI DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII, desfășurăm următoarele 

proiecte: 

 

 ACCES LA EDUCAȚIE PENTRU COPII ȘI TINERI DEFAVORIZAȚI 

 

 SERVICII INTEGRATE DE PREVENIRE A ABANDONULUI COPILULUI DIN FAMILIA 

MONOPARENTALĂ DEFAVORIZATĂ  

 

 PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

 DREPTURI SOCIALE PENTRU MAMĂ ȘI COPIL 

 

 ATELIER DE CREAȚIE PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ A FAMILIILOR MONOPARENTALE 

DEFAVORIZATE 
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 ACCES LA EDUCAȚIE PENTRU COPII ȘI TINERI DEFAVORIZAȚI 

 

Activități principale: 

- Susținerea copiilor în realizarea temelor și activități de formare și dezvoltare a 

deprinderilor de scris, citit, limbaj și calcul aritmetic; 

- Activităti recreative și de socializare, de facilitare a relațiilor interpersonale și de 

dezvoltare a abilităților de comunicare, de autonomie personală și socială, de formare și 

lărgire a orizontului de cunoaștere și a stimei de sine, precum și activități informale 

recreative de tipul: ieșiri în parc, la film; 

- Organizarea de sesiuni lunare pentru părinti (școala părinților) pentru discutarea 

aspectelor progresului copiilor la școală, importanța educației, a motivației și oferirea de 

instrumente și îndrumare în procesul de educație a propriilor copii; 

- Consiliere socială în vederea soluționării și ameliorării problemelor care pun familia 

în risc de separare de copil sau care situează copilul în risc de abandon școlar; 

- Consiliere și orientare vocațională, sprijin în  urmarea unor cursuri de 

calificare/reluare școală și în identificarea și păstrarea unui loc de muncă; 

- Sprijin financiar / material (rechizite, alimente, jocuri, îmbracăminte, încălțăminte, 

produse de igienă) în vederea depășirii situației de dificultate; 

 

 

 

 

 

“Eu nu îi pot ajuta pe copii la teme, deoarece părinții mei nu m-au mai lasat să merg la școală, 

am urmat doar 2 clase. Cu ajutorul doamnelor de la ACSIS, A., fata mea cea mare, a reușit să 

treacă clasa, să nu mai rămână repetentă.” Elena, părinte beneficiar 

„Mie îmi place sa vin aici la activități, îmi place când ne jucăm cu jocurile, desenăm și îmi 

place mult că pot să împrumut cărți”  Liliana, copil beneficiar 
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 ACCES LA EDUCAȚIE PENTRU COPII ȘI TINERI DEFAVORIZAȚI 

(continuare) 

 

                                           Rezultate Principale: 

- 23 de copii au înregistrat progrese școlare notabile; 

- 8 copii au primit premii sau mențiune, la încheierea 

anului școlar; 

- Niciun copil nu a abandonat școala; 

- Niciun copil nu a rămas repetent; 

- Toti copiii sprijiniți au medic de familie și beneficiază de 

servicii medicale de bază; 

- 18 părinți au participat la sesiunile lunare școala 

părinților; 

- 18 părinți au beneficiat de consiliere socială și 

vocațională; 

- 2 părinți au obtinut un loc de muncă. 

- 1 părinte a reluat cursurile școlare, cu sprijinul echipei de 

proiect. 

- 6 cadre didactice și-au îmbunătățit modalitatea de lucru 

cu copiii defavorizați;  

- 5 voluntari au sprijinit echipa de proiect pe parcursul 

anului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mi-a placut mult când am mers cu copiii și cu doamna de la ACSIS la mall unde am văzut  filmul Incredibles 2. Până atunci eu nu mai fusesem niciodată 

la mall”. Maria, elevă clasa a IV-a, copil beneficiar 

 „S-a urmărit creșterea nivelului perfomanței școlare prin implicarea copiilor în activități de învățare variate. Copiii cu dificultăți de învățare la 

matematică, limba română, limba engleză, limba franceză au fost sprijiniți să se adapteze cerințelor școlare, să-și consolideze cunostințele primite la 

școală și să învețe lucruri noi. Prin toate activitătile desfășurate, ne-am străduit să le cultivăm deschiderea către cunoaștere, creativitate și 

spontaneitate.” Evelina Antonie, asistent social ACSIS 
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SERVICII INTEGRATE DE PREVENIRE A ABANDONULUI COPILULUI  

DIN FAMILIA MONOPARENTALĂ DEFAVORIZATĂ 

 

Activități principale: 

- Sprijin în formarea și dezvoltarea abilităților necesare pentru 

îngrijirea și educarea copiilor, în medierea relațiilor de cuplu/familie, 

în dezvoltarea competențelor sociale. 

- Consolidarea competențelor parentale, suport în ameliorarea 

disfuncționalitătilor în relația părinte-copil, găsirea de soluții 

individualizate pentru ca nevoile copilului să fie satisfacute în 

condițiile lipsei de resurse materiale/ de timp/ persoane care să ajute, 

îmbunatătirea starii emoționale, creșterea stimei de sine, a încrederii 

în forțele proprii, dezvoltarea competențelor de rezolvare a 

problemelor de viață. 

- Consiliere socială în vederea solutionării și ameliorării problemelor 

care pun familia în risc de separare de copil.  

- Consiliere și orientare vocațională în vederea reducerii riscului de 

excluziune și/ sau marginalizare profesională și de sărăcie. 

- Suport în accesarea resurselor comunitare. 

- Sprijin material/financiar  punctual în vederea depășirii situației de 

dificultate. 

- Sprijin în vederea înscrierii copiilor în programe de educație și 

îngrijire. 

                                   80  beneficiari, copii și mame singure 
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SERVICII  INTEGRATE  DE PREVENIRE A ABANDONULUI COPILULUI  

DIN FAMILIA MONOPARENTALĂ DEFAVORIZATĂ (continuare) 
 

Rezultate Principale 

- 49 copii în dificultate/risc de separare de familie au rămas împreună cu  mamele lor şi beneficiază de îngrijire 

adecvată vârstei şi nevoilor lor, urmare a sprijinului primit 

- 12 mame  singure având 19 copii au beneficiat de servicii de consiliere psiho-socială, consiliere vocațională, 

sprijin material și financiar lunar 

- 8 mame singure au obținut și păstrat un loc de muncă și se întrețin din propriile resurse, ca urmare a asistenței 

susținute a echipei noastre 

- 19 mame avand 30 de copii au fost orientate catre servicii adecvate nevoilor lor (Centru maternal, Cantina 

sociala, Centre de consiliere pentru victimele violentei domestice). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama C.R., 31 ani, având un copil școlar în vârstă de 10 de ani, a accesat serviciile ACSIS intr-un moment  foarte dificil din viața sa.  

Fusese concediată de curând de la locul de muncă pe care îl avea de câțiva ani, nu beneficia de sprijinul partenerului in creșterea și 

ingrijirea copilului. Ne-a solicitat ajutorul, simțindu-se copleșită în ceea ce privește asigurarea celor necesare copilului, confuză cu privire 

la viitor și neîncrezătoare că va reuși să depășească situația de dificultate financiară și emoțională. Își dorea foarte mult să vorbească 

despre problemele pe care le întâmpina și să găsească soluții.  

În cadrul întâlnirilor de consiliere, ne-am focusat pe oferirea unui sprijin emoțional, pe identificarea și consolidarea resurselor interioare, 

discuții privind obiectivele profesionale pentru perioada urmatoare, motivare în vederea reluării cursurilor școlare întrerupte prematur și 

discuții privitoare la demersurile în vederea accesării unui loc de muncă  potrivit. După 3 luni, în care a beneficiat și de sprijin material 

din partea noastră, a reușit să își găsească un loc de muncă. De asemenea, a reluat școala fiind informată și sprijinită în vederea 

continuării cursurilor  prin programul „A doua șansă”. În prezent este elevă în clasa a VII-a, împărțindu-și timpul între job, școală și 

treburile casnice.  

Mama  a depășit situația de criză și a identificat soluții pentru problemele cu care se confrunta la începutul asistenței. În prezent, se 

preocupă de creșterea și îngrijirea copilului, menținerea noului job și finalizarea cursurilor. 
 

O nouă șansă - Poveste de succes 
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PROIECT DREPTURI SOCIALE PENTRU MAMĂ ȘI COPIL 

 

 
Activități principale: 

Proiectul a vizat informarea şi consilierea mamelor internate pentru naștere, în două 
maternități bucureștene, cu privire la drepturile sociale asociate cuplului mamă-copil.  
 

Rezultate Principale 

144 mame și 280 copii au beneficiat de:   

- informații cu privire la drepturile sociale cuvenite mamei şi 
copilului,  

- informații cu privire la activitățile desfășurate în cadrul 
asociației noastre, 

- servicii de consiliere socială: demersuri administrative necesare 
obţinerii drepturilor sociale şi accesarea resurselor specifice din 
comunitate (reţeaua de servicii sociale). 
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PROIECT PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

 

Activități principale:  

- organizarea de evenimente educaționale pentru tineri în cadrul Școlii 

Profesionale Speciale nr 3,  București, având ca scop informarea și 

consilierea în legătură cu fenomenul traficului de persoane, riscurile și 

consecințele acestui fenomen, drepturile omului, posibilitățile legale de 

muncă în țară și străinătate. 

- instruirea unui număr de 24 de elevi, prin metoda educației între egali, 

cu scopul diseminarii către colegii lor a informațiilor cu privire la 

traficul de ființe umane, metode de autoprotecție, reguli de siguranță 

online. 

- supervizarea educatorilor între egali în susținerea de prezentări 

informative și dezbateri cu privire la traficul de persoane pentru colegii 

lor de școală; 270 elevi ai școlii partenere în proiect au participat la 

prezentările susținute de către educatorii între egali. 
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PROIECT PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE 

(continuare) 

 

- organizarea unui concurs de postere/ desene tematice, în cadrul școlii și 

premierea celor mai frumoase lucrări. Lucrarea cea mai inspirată a fost 

transformată într-un afiș de promovare a activităților educatorilor între 

egali în cadrul școlii.   

- organizarea unei ceremonii de premiere la încheierea activităților 

proiectului, în cadrul căreia eforturile și implicarea elevilor educatori 

între egali au fost răsplatite cu premii și diplome de voluntariat. 

- organizarea de sesiuni informative cu privire la fenomenul traficului de 

ființe umane pentru 10 părinți și 20 copii defavorizați  

324  de beneficiari elevi, părinți 
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PROIECT PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE 

(continuare) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trainingul pentru educatori între egali a fost pentru mine o experiență unică, am învățat foarte multe lucruri noi, care îmi vor fi de folos 

și sunt foarte bucuros că am avut oportunitatea de a participa.” N.A., elev 

 

“Când a trebuit să prezint în fața colegilor, deși exersasem înainte și credeam că mă voi descurca, am avut impresia că nu mai stiu nimic 

și tot ce voiam era să plec, să renunț. A fost foarte greu la inceput, dar încet- încet, m-am relaxat și am putut vorbi. Cred că m-am 

descurcat bine până la urmă, colegii m-au aplaudat..”S.I., elevă 

 

“Din nefericire, în zilele noastre, există oameni care sunt periculoși și vor să facă rău altor oameni. Am realizat că lumea aceasta nu este 

asa cum credem noi. Unele lucruri ne pot afecta atât libertatea cât și pe noi ca oameni, în mod special pe noi, tinerii. “ E.P., elevă 
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PROIECT ATELIER DE CREAȚIE PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

 A FAMILIILOR MONOPARENTALE DEFAVORIZATE 

 

Scopul proiectului Atelier de Creație este asigurarea unui cadru de muncă, de învățare și de 

relaționare, organizat și adaptat mamelor în dificultate socială, care își cresc singure copiii. 

Ne-am propus: sprijinirea mamelor 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; oferirea unui mediu de training si muncă adaptat nevoilor mamelor 

singure aflate în dificultate socială; asigurarea de locuri de muncă destinate mamelor in 

situație de dificultate. 

Activități principale:  

- Training pentru beneficiari în confecționarea de jucării textile susținut de un instructor 

în croitorie;  

- Locuri de muncă pentru 2 femei în dificultate;  

- Confecționarea de jucării textile, obiecte destinate sărbătorilor;  

- Activități de promovare și vânzare a produselor realizate în atelier.  

- Am avut ocazia să participăm cu jucariile la mai multe târguri organizate în București: 

BountyFair (Casa Universitarilor), Târg caritabil organizat de GfK, Opera Comică 

pentru Copii. 

- În cadrul târgului BountyFair am desfășurat ateliere de modelaj în plastilină și lut 

pentru copii, la standul ACSIS. Modelând plastilina, copiii au învățat să combine 

culorile, să creeze mici opere de artă și să își dezvolte creativitatea. 

- Am dezvoltat o colaborare cu  magazinul de jucării Childhood Toys în cadrul căruia  

sunt expuse  spre vânzare jucăriile confecționate în cadrul atelierului . 
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ALTE ACTIVITĂȚI 

 

 

CAMPANIA “DONEAZĂ KILOGRAME PENTRU O CAUZĂ BUNĂ!”   

Am beneficiat și în acest an de sprijinul Clinicii de Nutriție KILOSTOP care, prin 

intermediul campaniei “Donează kilograme pentru o cauză bună!”, pentru fiecare 

kilogram slăbit de către pacienții săi, oferă 2 lei unei organizații umanitare. ACSIS 

este una dintre acestea, iar fondurile atrase au fost utilizate în acordarea de ajutoare 

materiale constând in: alimente, rechizite, medicamente, pentru cele mai nevoiașe 

familii integrate în proiectele noastre. 

 

CLINICA DE IMPLANTOLOGIE LORELEI NASSAR s-a alăturat cauzei 

noastre în urmă cu câțiva ani și de atunci ne-a rămas aproape în mod constant, 

susținând cu generozitate activitățile noastre. Parte dintre copiii și părinții susținuți 

de asociația noastră au beneficiat și în acest an de tratament stomatologic gratuit în 

cadrul clinicii.  

De asemenea, am fost impresionați de gestul extraordinar al doamnei doctor 

Lorelei Nassar de a își dărui ziua de naștere copiilor sprijiniți de noi, contopind 

bucuria de a primi daruri din partea celor apropiați cu bucuria de a dărui celor aflati 

în  nevoie.  
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ALTE ACTIVITĂȚI (continuare) 
 

1 IUNIE – ZIUA COPIILOR  - a fost la noi cu daruri, joacă și multă bucurie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOȘ CRĂCIUN LA ACSIS  
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FINANȚATORI SI SPONSORI 

 

AB Dental Intl  

Clinica de nutriție KILOSTOP  

Clinica de implantologie Lorelei Nassar  

Dentists International Srl 

Fundația Samilia  

Societatea Civilă de Avocați Duțescu și Asociații  

SC Unify CO LTD SRL  

BRD Groupe Société Générale  
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Asociația pentru o Comunitate Solidară și Intervenție Socială – ACSIS 

 

Adresa: Calea Moşilor nr. 215, bloc 21, scara B, ap37, sector 2, Cod poştal 020864, Bucureşti 

CIF: 16392636  

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

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

 

 

 

 

 

 

Telefon: +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/

