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Prezentare generală
Proiect - Acces la educație i sănătate pentru
copii i tineri defavorizați
Proiect - Servicii integrate de prevenire a
abandonului copilului din familia defavorizată
Proiect – Drepturile sociale pentru mamă i
copil
Proiect – Prevenirea traficului de persoane
Proiect – Atelier de creație pentru incluziunea
socială a familiilor monoparentale
defavorizate
www.acsis.ro
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sprijin în realizarea temelor şi
activităţi de formare i dezvoltare a
deprinderilor de scris, citit, limbaj şi
calcul aritmetic preponderent prin
jocuri didactice i exerciţii practicaplicative;
formarea şi dezvoltarea deprinderilor
de muncă/studiu independent, prin
activităţi care încurajează şi dezvoltă
atenţia, creativitatea, motivaţia;

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

77 elevi sprijiniți pentru a fi menținuți în coală i
a avea rezultate colare îmbunătățite.

47 elevi au înregistrat progrese colare notabile;
Niciun copil nu a abandonat coala;
Niciun copil nu a rămas repetent.
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 sprijin în accesarea serviciilor
medicale de bază i medicale:
îngrijirea danturii, igiena etc.
training-uri pe teme medicale:
îngrijirea danturii, igiena etc.

17 copii pre colari sprijiniți i alți 18 frați ca
beneficiari indirecți.



activităţi recreative i 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 companii,
trainning-uri, serbarea zilelor
copiilor etc.
sprijin în înscrierea copiilor
pre colari la coală sau grădiniță;

10 copii pre colari au fost înscri i la gradiniță sau
clasa pregatitoare;
Toti copiii sprijiniți au medic de familie i beneficiază
de servicii medicale de bază.
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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;
Restructurarea convingerilor şi
atitudinilor negative faţă de şcoală
ale părinţilor;
Responsabilizarea părinţilor cu
privire la importanţa şcolarizării
copiilor;

55 familii în dificultate au fost sprijinite.

24 familii monoparentale în dificultate au fost
sprijinite

www.acsis.ro
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Oferirea de consiliere individuală
părinţilor în scopul abilitării acestora în
educarea copiilor;
Consiliere i orientare vocațională,
sprijin în urmarea unor cursuri de
calificare/reluare coală i în
identificarea i păstrarea/îmbunătățirea
unui loc de muncă;
Oferirea de suport părinţilor pentru a-şi
întocmi actele de identitate, certificatele
de naştere ale copiilor şi pentru a
accesa beneficiile sociale legale;
Sprijin în accesarea serviciilor medicale
de bază; sesiuni tematice de educație pt
sănătate,oferire medicamente, alimente,
produse de igienă.

86 părinți au fost consiliati social i vocațional;
9 părinți au urmat cursuri de calificare i 1 parinte
a reluat coala.

41 părinți au păstrat i îmbunătățit locul de
muncă;
10 părinți au obtinut un loc de muncă.
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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;



Sensibilizarea cadrelor didactice cu
privire la problemele intampinate de
copiii provenind din familii
dezavantajate;



Monitorizarea evolutiei scolare a
copiilor;



Sesizarea situatiei copiilor in risc si
orientarea lor catre proiect.

12 cadre didactice din 2 coli i-au îmbunătățit
modalitatea de lucru cu copiii defavorizați.

A scăzut nivelul de absenteism colar i de
repetenție din cadrul celor 2 coli susținute prin
proiect.

www.acsis.ro
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Sprijinirea echipei de proiect în:

consilierea i orientarea vocațională,
precum i în angajarea pe piața
muncii a părinților sprijiniți;


realizarea activităților educaționale i
recreative cu copiii;



organizarea/participarea la
evenimente precum ziua
voluntarului, ziua lecturii, venirea lui
Mo Crăciun;



Organizarea de training-uri pentru
copii ca: gestionarea furiei, igiena
denatara, drepturile copiilor.

17 voluntari au sprijinit echipa de proiect pe
parcursul anului.

2 voluntari au fost premiați in cadrul Galei United
Way Romania pentru implicare.

www.acsis.ro
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Scopul este fără îndoială unul desăvâr it: educarea
unui copil este mi carea din întuneric spre lumină,
din necunoscut către descoperire, de la timiditate
la curajul de a pune întrebari.
Calatoria educațională ar părea ca inceput greoi, de
exemplu: obiectivul setat pentru o sesiune la
Limba română sa fie realizarea unei compuneri,
când realitatea este ca alfabetul trebuie invatat,
repetat, con tientizat i explicat pană să fie
accesibil copilului, ori la Matematică una din
activitățile preconizate ar fi rezolvarea unei ecuații,
stopata însă de necesitatea reamintirii tablei
înmulțirii, explicarea în sine a modalitătii în care
trebuie ințeleasă i insistarea pe calcule care ar fi
aparent nepotrivite vârstei, însa care sugerează
lacune necesar să fie acoperite cât mai curand.
Totu i, de la sesiune la sesiune, un progres se observă
– atracția față de cunoa tere este sporită, copiii
sunt nerăbdători sa primească o nouă carte de
citit, ajutor in descifrarea noțiunilor necunoscute la
Matematică, Limba română, Geografie i orice altă
disciplină care îi provoacă.

Ca voluntar în cadrul proiectului, sunt parte a unei
experiențe pe cât de provocatoare, pe atât de
minunate.

Cum un copil nu se educă doar prin oferirea de
cunostințe în diverse domenii, ci mai ales prin
promovarea respectului față de propria persoană i
față de ceilalti, dar i prin încurajarea colaborării, o
apropiere se constată între noi toți – copii i
voluntari, reuniți fiecare pentru scopuri diferite: eu
abia a tept să văd zâmbetele sincere ale copila ilor
i să simt ca "pic cu pic se face marea“.
Ei, copiii, indiferent de condițiile actuale din viața
fiecăruia, au dorința de a se trezi i ajunge la
coală, chiar i sâmbăta, pentru întalnirea cu noi,
cu ceilalti copii, depă ind orice impediment, uitând
de neajunsuri, având sper eu, intenția de a fi, la un
moment dat, adulți responsabili, independenți,
fericiți i cu valori puternice.
Sâmbata este oficial ziua mea preferata, fiecare
exercițiu lucrat de copii, fiecare pas mic facut
reprezintă dovada că acest program ajută la
descoperirea, însu irea de către copii a capacitații
de a învața să învețe." – tutor voluntar Maria Bratu

Sub îndrumarea constanta a Asociației ACSIS,
fiecare sesiune cu copila ii reprezintă o bucurie
pentru mine i un pas înainte pentru societate.

www.acsis.ro
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Evaluare, informare, orientare i sprijin
în vederea cartografierii nevoilor i
riscurilor i în accesarea de servicii
complementare celor furnizate de Acsis;

Consiliere socială in vederea soluționării
i ameliorarii problemelor care pun
familia în risc de separare de copil;
Consiliere i orientare vocațională în
vederea reducerii riscului de excluziune
i/sau marginalizare profesională i de
săracie;
Sprijin material/financiar punctual în
vederea depă irii situației de dificultate.

86 copii în dificultate/risc de separare de familie
au rămas împreună cu părinții, ca urmare a
faptului că au beneficiat de servicii sociale
potrivite nevoilor lor.

41 mame în dificultate/risc de abandon al
copilului au bebeficiat de servicii sociale potrivite
nevoilor lor.

www.acsis.ro
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274 mame au beneficiat de serviciile proiectului



Informarea în maternitate a
mamelor în accesarea prestațiilor
i beneficiilor specifice;



Informarea i consilierea mamelor
în demersurile de accesare a
serviciilor sociale comunitare care
vin în sprijinul mamei i copilului
aflati în dificultate;



Distribuirea de pliante informative
specifice în doua maternități din
Bucure ti.

458 copii au beneficiat de serviciile proiectului

www.acsis.ro
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Scopul proiectului “Prevenirea Traficului de Persoane”, desfă urat cu sprijinul Fundației Samilia – Belgia,
este cre terea capacității de autoapărare a tinerilor în risc în fața fenomenului de trafic de ființe umane,
prin activități de informare, educare i cre tere a con tientizării cu privire la acest fenomen.
Am desfă urat în anul colar 2016 - 2017 workshop-uri de prevenire pentru un număr de 800 de elevi
integrați în cele două coli partenere în proiect: Colegiul Tehnic “Elie Radu” Ploie ti, Prahova i coala
Profesională Specială nr. 3 Bucure ti. 40 cadre didactice au beneficiat de asemenea de informații cu privire
la modalități de consiliere a tinerilor în scopul prevenirii traficului de persoane.
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Traficul de ființe umane este un fenomen care poate destrăma i distruge familii, provoacă suferințe dificil
de imaginat i foarte greu de vindecat. Afectează în mod deosebit familiile vulnerabile, iar cre terea
con tientizării de către acestea a riscurilor, modalităților de recrutare utilizate de traficanți i a
consecințelor acestui flagel îi ajută să se apere i să se protejeze.
38 de părinți i 40 de copii în risc social crescut au beneficiat de sesiuni informative cu privire la drepturile
i responsabilitățile copiilor, la traficul de ființe umane i modalități de apărare în fața acestui fenomen.
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Testimoniale:
„ Consider că de acum înainte voi fi mult mai atentă la persoanele cu care mă întâlnesc i vorbesc, voi fi
mai atentă în cine am încredere. Am învățat lucruri noi pe care le voi pune în practică i le voi spune i
prietenilor mei, o să avertizez i eu mai departe.” Ioana A., elevă, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Ploiesti
„Programul privind prevenirea traficului de persoane este foarte important pentru noi, deoarece în coala
noastră învață copii cu dizabilități mintale, copii care provin majoritatea din centre de plasament sau
apartamente sociale i care prezintă un mare grad de vulnerabilitate socială ce poate avea ca efect traficul
de persoane.
Programul este astfel elaborat, încât este foarte accesibil tuturor elevilor, informațiile prezentate fiind
adaptate nivelului de dezvoltare intelectuală. Feed-back-ul transmis de elevi este prezentat prin desenele
sensibile si creative realizate de ace tia cu tema ”Stop traficului de persoane”. Consilier educativ Cristina

T., Scoala Profesionala Speciala nr. 3 Bucuresti

„Astfel de activități ar fi bine să se desfă oare cât mai des în toate unitățile de învățământ. Filmele
prezentate, inspirate din realitate, au un impact emoțional mult mai mare decât prezentările sterile, fără
imagini.” Mihaela M., profesor, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Ploiesti
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14

În ambele coli partenere, la finalizarea activităților de informare, am organizat concursuri tematice de
postere i de eseuri, în cadrul cărora elevii au avut ocazia să î i exprime opinia cu privire la cele discutate
cu privire la traficul de persoane.
Creativitatea, originalitatea i sensibilitatea cu care participanții au realizat mesaje antitrafic în formă
artistică au fost impresionante; ne-am bucurat să premiem cele mai interesante creații, apreciind i
răsplătind eforturi individuale i de echipă.

www.acsis.ro
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Scopul proiectului Atelier de Creație este asigurarea unui cadru de muncă, de învățare si de relaționare,
organizat i adaptat mamelor în dificultate socială, care î i cresc singure copiii.

Ne-am propus: sprijinirea mamelor defavorizate social în asumarea de responsabilități legate de muncă i
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:
•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 i vânzare a produselor realizate în atelier.

www.acsis.ro
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800 produse create în atelier au fost valorificate;
2 locuri de muncă part-time au fost asigurate pe parcursul anului în cadrul atelierului;
8 companii au susținut activitatea atelierului prin achiziționarea de produse;
12.000 lei au fost obținuți din vânzarea produselor;
20 familii defavorizate au fost susținute în depă irea situației de dificultate i în reintegrarea socioprofesională cu banii strân i din vanzarea jucariilor realizate.

www.acsis.ro
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Fundația Samilia

Fundația United Way Romania

24/7 Dental

Clinica de Nutriție KiloStop
Societatea Civilă de Avocați Duțescu si Asociații

Manufaktura Don Café

Germon Trading Import-Export

East Factory SR

Inkomm Pr SRL

Asociația Expert Psy




Asociația pentru o Comunitate Solidară i Intervenție Socială – ACSIS
Adresa: Calea Moşilor nr. 215, bloc 21, scara B, ap37, 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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