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Acțiuni în sprijinul copiilor
de îmbrăcăminte și încălțăminte oferite de asociație
au adus multă bucurie copiilor, părinților și implicit
și nouă. Dornici să ne împărtășească impresiile
primei zile de școală un număr mare de copii, unii
însoțiți de părinți, au umplut curtea și încăperile
„Centrului pentru Familie”.
Ne-am bucurat să-i auzim pe cei mai mari
spunând că vin cu drag la noi, că se simt bine
împreună cu noi, parcă și temele sunt mai ușoare
când sunt făcute la noi. Ne-am bucurat în egală

“A început școala !”
Peste 40 de copii s-au înscris în programul

măsură văzându-i pe cei mici afișând zâmbete largi,
purtând cu mândrie ghiozdanele și încântați de
statutul de școlar dobândit recent.

nostru de sprijin în efectuarea temelor școlare. Unii

Privindu-i pe ei, ne-a cuprins nostalgia și am

dintre ei sunt cunoștințe vechi, ei au frecventat

retrăit, ca la fiecare început de toamnă, în

programul și în anul școlar precedent; alții, aduși de

septembrie,

părinți la recomandarea unor foști clienți, ne-au

clopoțel .

cunoscut acum. I-am primit pe toți cu multă căldură
dar mai ales cu dorința de a-i ajuta să treacă cu
succes anul școlar care tocmai începe.
Asemenea fiecărui început de an școlar și de
această dată ne-am asigurat ca toți copiii incluși în
program să dispună de necesarul de rechizite și
echipament școlar. Ghiozdanele echipate, articolele

emoția unică dată de

sunetul de

Mult succes copii, în noul an școlar!

Acțiuni în sprijinul persoanelor fără adăpost
Activitatea de monitorizare a
fenomenului persoane fără adăpost
continuă

grup trăiesc în niște condiții de locuit total improprii
(umezeală, resturi menajere, promiscuitate).
De amintit faptul că, odată cu venirea
frigului începe și o reorientare a grupurilor cu care
lucrăm, spre locații încălzite, adaposturi sau după
caz, canale, pentru cei mai “rebeli” dintre ei. Ne
vom adapta și noi schimbarilor și vom rămâne în
contact cu membrii acestor grupuri pentru a continua
lucrul cu ei conform obiectivelor din program.

Suport familial
Referitor la componenta de lucru în stradă a
organizației ASIS, activitate desfasurată de această
organizație în mod tradițional încă din anul 1992,
putem afirma ca luna octombrie a adus câteva

Grup de suport si consiliere familiala –
Activitatea de consiliere cu grupul de părinți
Alături

de

consilierea

individuală

și

noutăți. În primul rînd au intrat în atenția noastră

familială, sesiunile de dezvoltare personală a

două noi zone populate de cei din categoria

adulților au constituit cel de-al treilea segment de

oamenilor fără adăpost și anume: zona Cașin și zona

intervenție orientat spre creșterea calității vieții

piața Unirii. Aici grupurile sunt formate din copii ai

clienților

străzii (în special din categoria copii aflați temporar

serviciului de consiliere psihologică.

în stradă), adulți foști copii ai străzii, tineri recent

Aici, sub aspectul diferitelor teme abordate, am

plecați de acasă sau din centrul de plasament,

reușit să punem în contact și interacțiune persoane

oameni fără adapost. Dificultățile de comunicare cu

cu povești de viață diferite. Acest demers a avut

cele două noi grupuri variază, asfel încât s-a dovedit

beneficiile lui : în cazul persoanelor mai puțin

că este mult mai greu sa obții o deschidere în grupul

flexibile - posibilitatea de a alege soluția potrivită

de la Casin față de cel din Unirii. Această dificultate

dintr-o gamă mai generoasă de propuneri, iar în

de comunicare cu membrii grupului Casin este

cazul persoanelor care în urma participării la

determinată în special de faptul că atît gradul de

sesiunile de consiliere psihologică individuală și/sau

infracționalitate cât și consumul de droguri în grupul

de familie au avut achiziții pozitive – conturarea și

Casin este mult mai avansat. Totodată cei din acest

consolidarea noilor comportamente .

efectul de oglindă în cadrul grupurilor
și prin punerea în cuvinte a trăirilor și
experienței rolului de părinte;
e. Efectul de catharsis, detensionare și
reorganizare

a

dinamicii

afectelor

negative prezente mai ales în dinamica
familială.
Prevenire
Reacțiile

beneficiarilor adulți din timpul

sesiunilor, temele propuse de către ei pentru
sesiunile următoare au fost pentru noi dovezi certe
ale implicării și interesului manifestat față de această
activitate.
După aproape un an de la debutul activității
putem evidenția ca fiind semnificative pentru
dinamica participanților următoarele efecte:
a. Înțelegerea

propriilor

trăiri

prin

intermediul analizei comportamentale
și îmbunătățirea imaginii de sine;
b. Interacțiunea cu mediul familial și
comunitar și îmbunătățirea relațiilor
din cadrul familiei, a calității acestora,
a comunicării și schimbului afectiv;
c. Cresterea competențelor de interacțiune
în contextul social descris de cadrul de
implementare al grupurilor de suport,
oportunitate

de

comunicare

și

dezvoltare a unor relatii interpersonale
gratificante ;
d. Ajustarea statutului

de părinte și

îmbunătățirea competențelor parentale
și a parentalității în ansamblu prin

Prin

intermediul parteneriatului dintre

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului sector 6 – Serviciul „Prevenirea separării
copilului de familie” și Asociația „Sprijinirea
Integrării Sociale” (ASIS), echipa “Serviciului de
Prevenire”

ASIS

implementează

servicii

profesionale de asistență socială adecvate care au ca
obiectiv

protejarea

și

promovarea

respectării

drepturilor copilului prin oferirea suportului necesar
familiilor în dificultate. “Programul prevenire” al
A.S.I.S. implementat în parteneriat cu D.G.A.S.P.C.
Sector 6 încearcă o abordare complementară
(concertată) a fiecărui caz, având drept scop
principal prevenirea separării copilului de părinţii
săi.
În luna octombrie au beneficiat de serviciile
A.S.I.S., din cadrul acestui program, 37 de persoane
(17 adulți și 20 copii).
Au fost realizate 4 anchete sociale, 13
întâlniri de consiliere socială, 8 vizite în familie, 8
demersuri de acompaniere a beneficiarilor noștri
(obținere a actelor de identitate, acces la servicii
medicale și monitorizarea situației școlare). De

asemenea au fost sprijinite financiar și material 3

de participanți în public, care cu caldură, au felicitat

familii.

artiștii. Aceștia și-au manifestat mulțumirea pentru
Au fost continuate acțiunile de identificare a

faptul că li se oferă ocazia să se manifeste artistic cu

noi posibili parteneri pentru dezvoltarea unei rețele

un singur scop, acela de a veni în sprijinul unor

de sprijin la nivelul Sectorului 6.

categorii defavorizate, în sprijinul copiilor și a
familiilor

acestora.

Fără

emfază,

fără

demonstrativitate, cu modestie și empatie față
semeni și de orice criză prin care poate trece o ființa
umană, artiștii și tinerii au afirmat deschis suportul
pentru ASIS și au anunțat faptul că donațiile vor
deveni cadouri de craciun pentru copiii care vor
participa la serbarea ASIS. Multumim Interact
Atheneum, mulțumim Obligo și Serban Melnic,
mulțumim tuturor participanților și donatorilor!
Eveniment de caritate în sprijinul copiilor din
cadrul programului Centrul pentru Familie
În data de 23 Noiembrie, un grup de tineri
inimoși din cadrul asociației Interact Atheneum,
elevi de liceu calzi, umani, mobilizați, cu inițiativa și
cu o atitudine proactivă au organizat un eveniment
caritabil prin care și-au propus ca din donațiile
realizate cu titlu de intrare în cadrul evenimentului
spectacol, să facă o bucurie copiilor din cadrul
Centrului pentru Familie. Evenimentul a fost
denumit, foarte inspirat, « Improv (e) Night ».
Astfel, a fost organizat un spectacol de teatru
dinamic interactiv în cadrul căruia au fost invitați un
grup de actori de improvizație, trupa Obligo și
actorul Serban Melnic. Cu amuzament si cu talent
improvizațional, artiștii au încântat publicul venit în
Copper’s PUB pentru a participa la eveniment și la
acțiunea umanitară a tinerilor. Au fost cel putin 60

Vizita de studiu în Irlanda realizată de echipa
ASIS – schimb profesional cu expertii irlandezi
din Belfast.

- cu reprezentanți, lucratori sociali și clienți ai unor
servicii pentru

tineret

(Youth Justice Agency,

VOYPIC) .
Pe parcursul celor două zile ne-am bucurat
de răspunsurile primite la intrebările noastre privind
relația dintre instituțiile guvernamentale și cele
neguvernamentale, selecția furnizorilor de servicii
sociale, contractarea serviciilor prestate de furnizorii
privați,

negocierea

contractelor

de

finanțare,

monitorizarea serviciilor contractate, metode și
În cursul lunii octombrie

am răspuns cu

instrumente de lucru.

Am apreciat convorbirea

mult interes invitației lansate de partenerii noștri din

deschisă avută cu părinții copiilor cu autism precum

grupul BASIS ( grupul de suport Belfast ASIS ) de a

și pe cea avută cu părinții unuia dintre tinerii

realiza, împreună cu conducerea DGASPC Directia

implicați în sistemul justitiei juvenile.
Am fost încîntați de prânzul pregătit de

de Protectie a Copilului sector 6, o vizită de studiu
în Irlanda de Nord.
Deplasarea noastră la Belfast s-a realizat cu

tinerii cu dizabilități

calificați

în meseriile de

bucătar/ospătar

angajați

de

și

organizatia

intenția declarată de a vizita câteva proiecte de

Barnardo’s, iar ulterior sprijiniți de aceeași instituție

parteneriat public-privat ai căror clienți sunt copii și

în găsirea unui loc de muncă pe termen lung. In

tineri.

egală măsură am fost bucuroși ca, împreună cu un
Prietenii noștri irlandezi au reușit, ca de

grup de părinți, să pregatim o cină și apoi să ne

fiecare dată, să fructifice fiecare moment al celor

regăsim

două zile de vizite organizând pentru noi o agendă

experiențe de viață.

de întâlniri pe cât de diverse pe atât de atractivă

împărtășindu-ne

propriile

După cum ne așteptam vizita la Belfast a
stimulat imaginația fiecăruia dintre noi generând

fiecare în parte.
Astfel am avut prilejul de a ne întâlni și de a
avea un schimb de

convivi

informații cu directorul

Serviciului pentru copii din cadrul Belfast Health

idei de proiecte și de parteneriat în jurul cărora am
discutat pe întreg parcursul drumului de întoarcere
acasă.

and Social Care Trust din regiunea S-E , cu

Multumim partenerilor noștri irlandezi care

directorul adjunct, clienti și manageri de program

au făcut ca vizita la Belfast să fie nu doar placută ci

din cadrul organizatiei Barnardo’s – cea mai mare

și folositoare nouă, colegilor noștri, dar mai ales

organizatie din UK inființată în urmă cu 130 de ani

persoanelor pe care prin activitatea noastră le

părțile interesate pentru a întelege cauzele și pentru

sprijinim în prezent și/sau le vom sprijini în viitor.

a îndrepta lucrurile?

Caseta sugestivă privind justiția restaurativă

Sistemul tradițional de justiție intreabă:
Ce legi au fost încălcate?
Cine este vinovatul?
Ce merită infractorul?
“Restorative justice is a theory of justice that
emphasizes repairing the harm caused or revealed by
criminal behavior. It is best accomplished through
cooperative processes that include all stakeholders.”
(Community restorative justice Ireland Central
Office - http://www.nicva.org)

Justiția restaurativă este abordare a justiției care se
concentrează pe nevoile victimelor și a infractorilor,
precum și pe implicarea comunității, în loc să
satisfacă principiile legale abstracte sau pedepsirea
infractorului.
Justiția restaurativă întreabă:
Cine a fost rănit?
Care le sunt nevoile?
Ale cui obligații sunt?
Care sunt cauzele?
Cine are o vină pentru această situație?
Care este cel mai apropiat demers de a implica

Federația ONG-urilor pentru Copil
împreună cu Orbis Hotel Group semnează
Codul de Conduită privind Prevenirea și
Protejarea Copiilor de Exploatarea Sexuală în
Turism

In data de 21 Noiembrie, ASIS a participat,
în cadrul hotelului Novotel, la evenimentul de
semnare a angajamentului comun dintre Orbis Hotel
Group și Federația ONG-urilor pentru Copil

Vă reamintim faptul că puteți sprijini copiii

(FONPC) în prezența Ministrului Muncii și a

și părinții din cadrul Centrului pentru Familie

autorităților

cu

cumpărând produse prin intermediul siteului de

la

marketing

domeniul

publice
protecției

centrale
copilului,

responsabile
cu

privire

prevenirea exploatarii sexuale a copiilor in turism.
Orbis Hotel Group, operatorul hotelier

afiliat :

www.buyandhelp.ro

cauza

A.S.I.S. Vă mulțumim anticipat pentru suport.
Adresa:

numărul 1 în Europa de Est, deținător unic al tuturor

Birou ASIS : Bulevardul Corneliu Coposu nr4,

brandurilor AccorHotels în regiune, și Federația

Bl.105A, scara 4, et.1, ap.94 sector 3, Bucuresti

ONG-urilor pentru Copil (FONPC) semnează un

Tel: +40(21)3233855

document esențial pentru industria de turism și

e-mail: asis.ong@gmail.com

ospitalitate din România: Codul de Conduită

Director : Rodica Gregorian

privind Prevenirea și Protejarea Copiilor de

Website: www.asis-ong.ro

Exploatarea Sexuală în Turism. Este pentru prima

Centrul pentru Familie:

dată când o entitate din România își ia acest

Adresa: Str.Vicina nr.27A, sector 5, Bucuresti

angajament, o inițiativă comună care are misiunea

Tel: (+40 21) 423 21 31

de a furniza instrumente și sprijin pentru a integra

e-mail: asis.centru@yahoo.com

protecția copilului în operațiunile de zi cu zi din

Responsabil Centru : Alexandra Avram București

industria hotelieră și turism. Bravo FONPC și

Romania

Novotel pentru inițiativă și protejarea în mod activ a

Serviciul “Prevenire” Responsabil de Program :

drepturilor copilului. Obiectivul pe termen scurt și

Daniela Dinu telefon: 0787711955

mediu: formarea personalului hotelier cu privire la

Serviciul Asistenta pentru Persoanele Fara

implementarea protocolului de intervenție. ASIS va

Adapost Responsabil de Program : Ion Valerian

sprijini orice demers ulterior care poate contribui la

telefon 0740972535

atingerea obiectivelor proiectului prin experienta,
expertiza,

competența

în

domeniul

protecției

copiilor, mai ales a celor vulnerabili care la un
moment dat au avut o măsură de protectie.

