RAPORT ANUAL DE
ACTIVITATE - 2017
Asociația pentru o
Comunitate Solidară și
Intervenție Socială – ACSIS

www.acsis.ro

1

CUPRINS













www.acsis.ro



Prezentare generală
Proiect - Acces la educație și sănătate pentru copii și tineri
defavorizați
Proiect - Servicii integrate de prevenire a abandonului
copilului din familia defavorizată
Proiect – Drepturile sociale pentru mamă și copil
Proiect – Prevenirea traficului de persoane
Proiect – Atelier de creație pentru incluziunea socială a
familiilor monoparentale defavorizate
Povești de succes
Evenimente
Ce poti face
Finanțatori

2

PREZENTARE GENERALA




www.acsis.ro



Ne dorim și credem într-o societate incluzivă, în care fiecare membru al ei este acceptat și
sprijinit la nevoie și fiecare oferă sprijin celuilalt atunci cand poate. Credem că fiecare om,
fiecare persoană are o contribuție la ceea ce se intamplă în societate. Credem că, și dacă ne
este bine și dacă ne este rău, noi toți contribuim la acest lucru. Credem că problemele unei
anumite persoane sau ale unei anumite categorii de persoane sau ale unei anumite
comunități, nu sunt problemele acelora, ci ale intregii societăți, ale noastre. Mai credem că,
daca acum nu suntem în situația de a avea nevoie de sprijinul celor din jur, putem oricând
ajunge în această situație, așa cum putem oferi fiecare sprijin.
ACSIS, ca furnizor acreditat de servicii sociale, care lucrează cu profesioniști putini, dar
motivați, bine pregatiti și cu experientă în domeniul social, intervine în direcția dezvoltării
durabile a familiei și a comunității prin informare, prin educare, prin intervenție
specializată, pentru prevenirea și diminuarea unor fenomene sociale nocive precum:
separarea copilului de familie, abandonul școlar, traficul de persoane, excluziunea socială.
Facem acest lucru prin dezvoltarea de programe și proiecte educaționale și de asistență
socială care se adreseaza persoanelor vulnerabile sub aceste aspecte.
Beneficiarii noștri, persoanele sau familiile pe care le sprijim se confruntă cu multiple
limitari: nivel scăzut de școlarizare sau chiar absența totală a acesteia, nivel scăzut al
veniturilor, instabilitate locativă și in relațiile de familie, familii monoparentale, mame
minore, familii aflate în conflict, mame care la randul lor au fost abandonate (crescute în
instituții), părinti care au disfuncții în relația cu copiii lor, sau insuficiente cunoștințe și
abilități cu privire la creșterea, îngrijirea, educarea copiilor, drepturile și oportunitățile pe
care le au, persoane fără acte, persoane cu copii din relații întâmplătoare, persoane care au
sau au avut numai locuri de muncă ocazionale sau nu au avut vreodata un loc de muncă,
persoane cu intelect de limită și cu diverse alte limitări medicale.
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Intervenția noastră vizează depașirea situației de dificultate, iar nu întreținerea ei,
principiul fiind acela de a-I învăța să pescuiască, nu de a le da pește.Noi punem oameni pe
picioare, nu întreținem cazuri sociale. La aceasta lucrăm. Sigur, acest lucru nu exclude și
sprijinul material sau financiar. Sunt situații de criză, sunt probleme mari în viața
oamenilor, când este nevoie și de acest fel de sprijin; nu se poate face consiliere sau
educație pe stomacul gol, cum se spune. Nu pentru că noi nu am putea, ci pentru că
oamenii blocați pe nevoi imediate, nu pot nici aspira nici ajunge să depășească alte
impasuri.
Ce facem pe scurt:
Educație parentală – începând cu promovarea alăptării până la (re)integrarea sociofamilială, oferim asistență în depășirea crizelor asociate maternității, în reconstrucția
relațiilor de familie (relația părinti-copii, relația mamă-tată) și mai ales, facem educație a
părinților, informare, conștientizare, sensibilizare, abilitare, responsabilizare.
Consiliere socială pentru formarea și consolidarea relației de atașament de calitate părintecopil, pentru reintegrarea familială și socială, pentru depășirea consecințelor blamului
social, a prejudecăților oamenilor (cu privire la mama singură de exemplu sau la mama cu
mulți copii), pentru dezvoltarea competențelor sociale, pentru obținerea drepturilor. Facem
grupuri de dezvoltare personală, de socializare, de educare, de recreere. Identificăm soluții
practice precum locuința sau gradinița.
Consiliere si orientare vocațională în scopul integrării profesionale. Identificăm abilități,
înclinații, cursuri de calificare; decontăm cursuri de calificare; cautăm locuri de muncă,
facem impreuna CV-uri, pregătim pentru interviu, motivăm sau insuflăm pe oameni, le
naștem pofta și încrederea că schimbarea stă (și) în puterea lor, că ei și poate chiar, numai
ei, pot face să le fie mai bine.
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Ne dorim pentru viitor să putem ajuta cât mai bine și cât mai mulți oameni în dificultate și
să atragem oameni în sprijinul lor alături de noi.

www.acsis.ro



Sprijin material și financiar - oamenii pe care noi îi sprijinim au dificultăți mari și sub
aspect material. Oferim alimente, imbrăcăminte, rechizite, cărți, jocuri și jucării, produse
de igienă, de curățenie, medicamente. Și ne-am dori să putem oferi chiar mai mult de atât,
precum: decontarea gradiniței, a chiriei, a unor tratamente sau a unor meditații.

Și dumneavoastră puteți face donații sau sponsorizări, puteți orienta spre noi oameni care
pot face acest lucru, de asemenea oameni care au nevoie de ajutor. Puteți face voluntariat.
Vă invităm în paginile următoare să vedeți care au fost activitățile sș rezultatele fiecărui
proiect în parte implementat de Asociația ACSIS în 2017.

Maria Neagoe
Director Executiv

5

PROIECT – ACCES LA EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE
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Servicii oferite copiilor:
 sprijin în realizarea temelor şi
activităţi de formare și
dezvoltare a deprinderilor de
scris, citit, limbaj şi calcul
aritmetic preponderent prin
jocuri didactice și exerciții
practic-aplicative;

formarea şi dezvoltarea
deprinderilor de muncă/studiu
independent, prin activități
care încurajează şi dezvoltă
atenția, creativitatea,
motivaţia;
sprijin material constând în:
rechizite, alimente, dulciuri,
jocuri, jucării, îmbrăcăminte,
încălţăminte, produse de
igienă, cărți.
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sprijin în accesarea serviciilor
medicale de bază și medicale:
îngrijirea danturii, igiena etc.
training-uri pe teme
medicale: îngrijirea danturii,
igiena etc.
activităţi recreative și de
socializare, de facilitare a
relațiilor 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
preșcolari la școală sau la
grădiniță.
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Servicii oferite parinților:
 Organizarea de sesiuni
lunare și cursuri pentru
părinți, pentru discutarea
aspectelor progresului
copiilor la şcoală, importanța
educației, a motivației şi
oferirea de instrumente şi
îndrumare în procesul de
educație al propriilor copii;
 Restructurarea convingerilor
şi atitudinilor negative față
de şcoală ale părinților;
 Responsabilizarea părinților
cu privire la importanța
şcolarizării copiilor;
 Susținerea unui internship
pentru un parinte timp de
două luni.
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Oferirea de consiliere individuală
părinților în scopul abilitării
acestora în educarea copiilor;
Consiliere și orientare vocațională,
sprijin în urmarea unor cursuri
de calificare/reluare școală și în
identificarea și 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 de
medicamente, alimente, produse
de igienă.
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Organizarea de sesiuni și
întâlniri 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
întampinate de copiii provenind
din familii dezavantajate;

Monitorizarea evolutței școlare a
copiilor;
Sesizarea situației copiilor în risc
și orientarea lor către proiect.
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Sprijin oferit cu participarea
voluntarilor:
 Sprijinirea echipei de proiect
în:
➢ consilierea și orientarea
vocațională, precum și în
angajarea pe piața muncii a
părinților sprijiniți;
➢ realizarea activităților
educaționale și recreative cu
copiii;
➢ organizarea/participarea la
evenimente precum ziua
copilului, “Elemente in
balanta”, venirea lui Moș
Nicolae si a lui Mos Craciun;
➢ organizarea de training-uri
pentru copii ca: gestionarea
furiei, igiena, drepturile
copiilor.
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Rezultate atinse:
 39 elevi sprijiniți pentru a fi menținuți în
școală și a avea rezultate școlare
îmbunătățite.
 38 elevi au înregistrat progrese școlare
notabile.
 Niciun copil nu a abandonat școala.
 Niciun copil nu a rămas repetent.
 16 copii au luat premii sau mențiune.
 10 copii preșcolari sprijiniți și alți 10 frați
au fost beneficiari indirecți ai proiectului.
 10 copii preșcolari au fost înscriși la
gradiniță sau clasa pregatitoare.
 Toti copiii sprijiniți au medic de familie și
beneficiază de servicii medicale de bază.
 32 familii în dificultate au fost sprijinite,
dintre care18 familii monoparentale.
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50 părinți au fost consiliati social și
vocațional.
28 parinți au beneficiat de cursul de
formare profesională: Identificarea și
păstrarea unui loc de muncă pentru
părinți, în contextul unui nivel scăzut de
școlarizare și calificare și 2 părinți de plata
cursurilor de calificare profesională.
1 părinte a beneficiat de bursă de practică
(internship), timp de 2 luni.
32 părinți au păstrat și îmbunătățit locul
de muncă si 2 părinți au obtinut un loc de
muncă.
12 cadre didactice din 2 școli și-au
îmbunătățit modalitatea de lucru cu copiii
defavorizați.
A scăzut nivelul de absenteism școlar și de
repetenție din cadrul celor 2 școli susținute
prin proiect.
10 voluntari au sprijinit echipa de proiect
pe parcursul anului.
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Servicii oferite:
Evaluare, informare,
orientare și sprijin în vederea
cartografierii nevoilor și
riscurilor și în accesarea de
servicii complementare celor
furnizate de Acsis;
Consiliere socială in vederea
soluționării și ameliorarii
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 săracie;
Sprijin material/financiar
punctual în vederea depășirii
situației de dificultate.
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70 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.
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Rezultate atinse:

40 mame în dificultate/risc
de abandon al copilului au
beneficiat de servicii
sociale potrivite nevoilor
lor.
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PROIECT – DREPTURILE SOCIALE PENTRU MAMĂ
ȘI COPIL





Informarea în maternitate a mamelor cu privire la accesarea prestațiilor
și beneficiilor specifice;
Informarea și consilierea mamelor cu privire la demersurile de accesare a
serviciilor sociale comunitare care vin în sprijinul mamei și copilului aflati
în dificultate;
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Servicii oferite:

Distribuirea de pliante informative specifice în doua maternități din
București.
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PROIECT – DREPTURILE SOCIALE PENTRU MAMĂ
ȘI COPIL
Rezultate atinse:



150 mame au beneficiat de serviciile proiectului



320 copii au beneficiat de serviciile proiectului
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POVEȘTI DE SUCCES
Mama a trei copii, dintre care 2 elevi și un preșcolar, FS, în vârstă de 25 de ani, este
sprijinită de 2 ani de către Asociația ACSIS.

Doamna FS a fost consiliată în vederea înscrierii la școală (back to school), a urmării
unui curs de calificare și a găsirii unui loc de muncă. În cadrul întâlnirilor de consiliere vocațională
s-a discutat cu privire la modalitățile de îmbunătățire a situației financiare iar mama a fost
înurajată în vederea găsirii unui loc de muncă, depașirea unei etape foarte dificile din viața,
datoriile acumulandu-se și familia făcând față cu greu dificultățilorde zi cu zi.

www.acsis.ro

Doamna FS, total neșcolarizată, la intrarea în proiect nu avea un loc de muncă, și nici nu
lucrase vreodată. Partenerul, tot anaflabet, obținea mici venituri din activități ziliere. Familia se
confrunta cu probleme financiare accentuate și se afla în imposibilitatea de a sprijini copiii in
efectuarea temelor școlare.

Având în vedere faptul că nu lucrase niciodată și nici nu avea studii a fost foarte greu să
reușim să o integrăm pe piața muncii. Cu dorința mare de a schimba ceva în viața ei pentru a
asigura bunăstarea familiei, împreună cu sprijinul echipei de proiect, a reușit sa facă câțiva pași
importanți. Primul a fost angajarea ca femeie de serviciu la o scara de bloc. Ulterior a fost sprijinită
să urmeze un curs de calificare ca agent curățenie, în ciuda faptului că nu avea nicio clasă. După
absolvirea acestuia a obținut un loc de muncă mult mai bun: operator curatenie la o clinică privată
din București. Ca urmare a acestui lucru, nu doar starea de spirit și încrederea în sine s-au
îmbunătățit la doamna FS ci și venitul familiei, nevoile acesteia reușind să fie îndeplinite într-o
măsura mult mai mare.
Schimbarea foarte rapidă și foarte mare a demobilizat-o însa în scurt timp sub aspect
emoțional și a întreupt servicul spunându-ne că trebuie să se dedice mai mult copiilor. Din nou,
după câteva luni, cu sprijinul echipei de proiect, mama a găsit un nou loc de muncă iar în prezent
lucreză la o fabrică de siropuri cu un program de 8 ore și cu un salariu mai bun decât la locul de
muncă anterior.
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Mama a doi copii, dintre care un elev și un preșcolar, NA,în vârstă de 29 de
ani, a fost sprijinită pe parcursul a 2 ani de către Asociația Acsis. NA are o situație
familială și materială modestă. Primul copil avea nevoie de sprijin școlar, cel mic nu
avea sub supravegherea cui ramâne, tatăl lucra la o spalatorie auto având un salariu
insuficient pentru nevoile familiei. La data intrării în proiect, mama lucra în
curățenie în cadrul unui mall, având un salariu mic și avea probleme de sănătate,
acuza dureri foarte mari de coloană. În cadrul întâlnirilor de consiliere vocațională
vorbea mereu de faptul că își dorește foarte mult să își schimbe serviciul solicitant,
simțind că nu face fată din cauza problemelor de sănătate. În același timp avea un
vis de a se înscrie la un curs de stilist-protezist și de a învața tehnicile de
manichiură-pedichiură. NA încercase și în trecut să se înscrie la curs și era mereu
refuzată din cauza faptului ca avea doar 4 clase.
NA a fost sprijinită pentru a fi înscrisă la cursul de calificare în specializarea
stilist protezist. Pentru NA a reprezentat oportunitatea de dezvoltare profesională
care i-a schimbat traseul profesional, nivelul de satisfacție cu viața și nivelul de trai.
Motivația pentru învățtare a fost la un nivel foarte bun fiind foarte apreciată de
profesoara de la curs.
După absolvirea cursului a fost sprijinită cu alcătuirea unui CV iîn format
profesional. A fost informată despre modul în care decurge un interviu de angajare și
cele mai frecvente întrebări adresate de un potențial angajator pentru a putea face
față unui interviu. A fost consiliată și susținută pentru angajare și adaptare la noul
loc de muncă. În prezent lucrează în acest domeniu, s-a perfecționat și are un venit
mult îmbunătățit. Ea este interesată în continuare să se perfecționeze în acest
domeniu. Consilierea vocațională oferită a ajutat-o să își atingă obiectivele
neașteptate, să evolueze în carieră și să acceseze un loc de muncă satisfăcător.
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Copilul S.L., elevă în clasa a III-a, Școala Generală nr.145, este sprijinit de
Asociația ACSIS de când era la clasa pregătitoare. Intervenția precoce a fost șansa ei
de a nu rămâne în urmă cu acumularea materiei, ca și sora ei mai mare și de a obține
performanță școlară.

Parinții lui S.L., având un nivel educațional foarte scăzut (mama analfabetă,
iar tatăl având doar 3 clase) și o motivație pentru școlarizare la fel de scăzută, nu o
pot sprijini pe aceasta în efectuarea temelor școlare. La data intrării în proiect mama
ne-a semnalat problemele cu care se confruntă și ne-a cerut ajutorul pentru ca S.L. Și
sora ei mai mare, de asemenea elevă, să nu abandoneze școala pe fondul lipsurilor
financiare și a imposibilității ei de a le sprijini. Principala motivație pentru
școlarizarea copiilor era bursa socială și alocația de stat. De asemenea S.L. și sora ei
mai mare lipseau frecvent de la școală fiindcă mama nu avea cu ce să le încalțe, iar
uneori chiar le trimitea la cerșit, împreună cu fetița cea mai mică, încă preșcolară la
acea dată.
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S.L. provine dintr-o familie cu trei copii, cu mari probleme materiale și
educaționale, care trăia la limita subzistenței și cu aspirații extrem de scăzute pe
toate planurile. Locuința familiei era întotdeauna instabilă, ca și relația mamei cu
tatăl copiilor. Problemele familiei erau foarte mari, nu reușeau să își achite chiria la
timp și erau des în situația de a fi dați afară. Mama lui S.L. nu avea un loc de muncă
și existau neînțelegeri frecvente cu tatăl copiilor din cauza problemelor financiare tot
mai accentuate. La data intrării în proiect, familia se lupta să obțină cantină,
veniturile acesteia fiind ocazionale și insuficiente.
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Relația dintre parinti s-a îmbunătățit, veniturile au crescut, chiar dacă
situația materială este încă precară și motivația părinților pentru școlarizare de
asemenea scăzută, nevoia de educație fiind încă insuficient înțeleasă de catre mamă,
copleșită în continuare de lipsurile materiale și de instabilitatea vieții de zi cu zi.

www.acsis.ro

În contextul acestei situații familiale dificile și existând riscul ca S.L. să
abandoneze școala, intervenția s-a axat pe îmbunătățirea situației familiale în același
timp cu susținerea copiiilor pentru școlarizare. S.L. încă de la intrarea în proiect era
foarte dornică să învețe. Ambiția nu a părăsit-o nici până în prezent. Aceasta a fost
integrată în activităti specifice în vederea formării deprinderii de scris și citit.
Informațiile primite la clasă au fost consolidate prin exerciții asemănătoare în cadrul
activităților educaționale din cadrul proiectului. S.L. este copilul care întotdeauna
alege să învețe, înainte de a alege joaca. Ea este prima care cere cărți de la biblioteca
proiectului. Învață poezii pe de rost, fără să îi fie cerute de cineva. Când termină
temele, ne roagă să îi dăm ceva suplimentar de lucru. La finalul clasei întâi a
obținut premiul întâi în ciuda dificultătilor materiale și financiare pe care le
traversează familia și a lipsei de încurajare și susținere din partea familiei. În
prezent, rezultatele școlare înregistrate sunt foarte bune și motivația pentru școală sa menținut la un nivel optim. Echipa de proiect este pentru ea a doua familie, un
reper și o susțnere. S.L .pare a avea un vis mare, pe care familia nici nu îl poate
intui.
Situația întregii familii, nu doar a lui S.L. s-a îmbunătățit pe parcursul
participării la proiect. Și sora mai mare, care ramăsese în trecut repetentă, a
recuperat, iar cea mică, și ea inclusă în proiect, este acum la clasa pregătitoare, după
ce anterior a fost sprijinită pentru înscrierea la gradiniță.
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PROIECT PREVENIREA

TRAFICULUI DE PERSOANE

Prin proiectul Prevenirea Traficului de
Persoane ne propunem creșterea capacității de
auto-apărare a tinerilor aparținând grupurilor
vulnerabile și a membrilor comunității în fața
acestui fenomen.

www.acsis.ro

În anul 2017, în țara noastră au fost
identificate 662 de victime ale traficului de
persoane iar 51 % dintre acestea au fost
copii, conform Raportului Departamentului de
Stat american "Traficul de persoane - 2017".

24 elevi din cadrul Școlii Profesionale Speciale
nr.3 București au fost instruiți, prin metoda
educației de la egal la egal, să transmită colegilor
lor informații despre traficul de ființe umane și
despre modalități de autoprotecție în fața acestui
flagel.
Educatorii între egali au susținut sesiuni de
prezentare și au moderat discuții pe tema
traficului de persoane la clase, implicând 250
elevi, colegi din școala lor, cu susținerea
reprezentanților ACSIS.
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PROIECT PREVENIREA

TRAFICULUI DE PERSOANE

www.acsis.ro

Testimoniale
 “Mi-a plăcut că am putut să vorbim liber
despre lucruri care se întâmplă în viața
noastră. A fost impresionant pentru mine
să aflu cum în spatele fiecărei fete care
devine victimă a traficului de persoane se
află o poveste de viață, de cele mai multe
ori nu una bună” G.P., elevă
 “Am avut emoții mari înainte de a vorbi
în fața colegilor mai mici, mi-a fost teamă
să nu spun ceva greșit. M-am descurcat
bine, însă, și cred că toată lumea a
înțeles ce am avut de spus, iar discuția a
fost foarte interesantă” A.C., elev
 “Sesiunile de pregătire mi-au plăcut
mult, am invățat multe lucruri noi dar
am si râs, am jucat jocuri și am vorbit
despre lucruri care contează pentru noi”
M.G., elevă
 “Momentele
de
sinceritate
și
de
deschidere dintre noi mi-au plăcut cel
mai mult și faptul că nu m-am simțit
judecată, nimeni nu a râs atunci cand am
vorbit” S.B., elevă
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PROIECT PREVENIREA

TRAFICULUI DE PERSOANE

Elevii educatori între egali au realizat, în cadrul unei sesiuni de grup, postere, reflectând artistic
asupra temei traficului de ființe umane. Lucrarea cea mai inspirată a fost transformată într-un afiș de
promovare a activităților educatorilor între egali în cadrul școlii.

www.acsis.ro

La încheierea sesiunilor de prezentare, am organizat o ceremonie de premiere dedicată elevilor
educatori între egali. Eforturile lor au fost răsplatite cu premii constând în rechizite și dulciuri, alături
de diplome de voluntariat.
Proiectul s-a desfășurat cu susținerea financiară a fundației Samilia, Belgia.
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PROIECT PREVENIREA

TRAFICULUI DE PERSOANE

Traficul de ființe umane afectează în mod deosebit familiile vulnerabile, iar creșterea
conștientizării de către membrii acestora a riscurilor, modalităților de recrutare utilizate de traficanți
și a consecințelor acestui fenomen îi poate ajuta să se apere si să își protejeze copiii.

www.acsis.ro

10 părinți și 20 de copii în risc social crescut au beneficiat de workshop-uri de
informare cu privire la siguranța online a copiilor : reguli pentru o navigare sigură pe internet pentru
copii, sfaturi pentru părinți în scopul asigurării protecției online a copiilor, agresiunea pe internet –
modalități de gestionare.
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PROIECT – ATELIER DE CREAȚIE PENTRU INCLUZIUNEA
SOCIALĂ A FAMILIILOR MONOPARENTALE DEFAVORIZATE

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.

www.acsis.ro

Scopul proiectului Atelier de Creație este
asigurarea unui cadru de muncă, de învățare si de
relaționare, organizat și adaptat mamelor în dificultate
socială, care își cresc singure copiii.

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 și vânzare a
produselor realizate în atelier.
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PROIECT – ATELIER DE CREAȚIE PENTRU

INCLUZIUNEA

SOCIALĂ A FAMILIILOR MONOPARENTALE DEFAVORIZATE

750 produse create în atelier au fost
valorificate;

10 companii și târguri au susținut activitatea
atelierului prin achiziționarea de produse;
20 familii defavorizate au fost susținute în
depășirea situației de dificultate și în
reintegrarea socio-profesională cu banii strânși
din vânzarea jucariilor realizate.

www.acsis.ro

2 locuri de muncă part-time au fost asigurate
pe parcursul anului în cadrul atelierului;
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PROIECT “POVESTEA ASCUNSĂ” “A PENNY FOR YOUR THOUGHTS”

O siluetă seducătoare, un prenume si un număr
de telefon. Odată ce numărul a fost apelat, s-a
putut asculta un mesaj vocal descriind povestea
unei victime a exploatării sexuale. La finalul
mesajului, apelanții au fost invitați să lase un
mesaj, un gând. Conceptul principal al proiectului
a fost cel al "gândurilor" publicului larg cu privire
la exploatarea sexuală, astfel că, prin apelarea
numărului de telefon de pe afise, flyere, anunturi,
fiecare a putut deveni parte a proiectului.

www.acsis.ro

Proiectul “Povestea ascunsă”(“A penny for
your thoughts”), proiect internațional prezent în
șase orașe europene: Bruxelles, Paris, București,
Sofia, Dublin și Lisabona, a avut ca scop creșterea
nivelului de conștientizare a publicului larg cu
privire la exploatarea sexuală .

Peste 6500 de persoane din București au fost
sensibilizate
prin
intermediul
acțiunilor
desfășurate de ACSIS, cu sprijinul Fundației
Samilia.
Web-site dedicat proiectului:
https://penny.mzwaan.pt/
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EVENIMENTE


Acțiunea joc-atelier de
exprimare și dezvoltare a
emoțiilor pozitive și a
interacțiunii între copii s-a
realizat cu spijinul unui
actor și a unui psiholog,
voluntari ai evenimentului.
Aceștia i-au antrenat pe
copii în activități de jocmișcare, prin care au putut
experimenta reguli, relații,
respectul, acceptarea, dar și
distracția.

www.acsis.ro



Evenimentul “Eu, tu, noi –
atelierul de fapte bune…”
desfășurat în săptămâna
altfel în parteneriat cu
Liceul N Iorga.
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EVENIMENTE


www.acsis.ro

Evenimentul “Elements
in Balance”, a fost un
eveniment caritabil
organizat de Clinica
Dental 24/7, la care copiii
au participat, au primit
cadouri, s-au relaxat, au
dansat, au servit mâncare
sănătoasă, s-au jucat
împreună cu adulții și au
învățat de la invitații care
au luat cuvântul că
reușita vine prin effort și
că visurile și planurile
sunt foarte importante
pentru succesul în viață,
indiferent de la ce nivel
pornești.
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CAMPANIA “DONEAZĂ KILOGRAME
PENTRU O CAUZĂ BUNĂ!”

www.acsis.ro

Suntem recunoscători pentru
sprijinul Clinicii de Nutritie
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,cărți și jocuri
pentru cele mai nevoiașe familii
integrate în proiectele noastre.
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CE POȚI FACE



Dacă ești persoană fizică, poți direcționa 2% din impozitul pe venit sau
poți face o donație în bani sau în produse.
Dacă ești persoană juridică, poți sponsoriza cu 20% din impozitul pe profit
în condiții de deductibilitate.



Poți oferi rechizite, alimente, îmbrăcăminte, jucării, produse de igienă.



Poți dona ziua de naștere.



Poți deveni voluntar!







www.acsis.ro



Poți deveni donator!

Poți veni alături de noi în sprijinirea copiilor, fie în realizarea temelor, fie
a altor activități educative sau de socializare.
Poți oferi un sprijin calificat beneficiarilor noștri dacă ești avocat,
psiholog, medic, cadru didactic, logoped etc.

Poți spune altora despre ACSIS și proiectele sale, atrăgând în
felul acesta donatori și/sau voluntari, susținatori.
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FINANȚATORI


Fundația United Way România




Remat Holding Co SRL
Clinica de Nutriție Kilostop

Clinica de Stomatologie Dental 24/7




Dentists International




AB Dental Intl

The House Communication

www.acsis.ro




Fundația Samilia

Societatea Civilă de Avocați Duțescu și Asociații


Asociația Îmi dăruiesc Ziua Cadou

Mulțumim tuturor finanțatorilor, sponsorilor, donatorilor,
colaboratorilor și voluntarilor noștri!
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, România,
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
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