
 

 

 

 

 
 
 
 
Acțiuni în sprijinul copiilor  
 
              

 

Bucharest City Tour 

In cursul lunii august 2016, o trupă veselă 

de copii din cadrul programului “Centrul pentru 

familie” au avut împreună cu specialiștii centrului, 

bucuria de a călători prin București la bordul unui 

double-decker englezesc, în cadrul Bucharest City 

Tour. Scopul călătoriei a fost cunoașterea orașului, 

printr-un tur al acestuia la bordul autobuzului de 

călătorie, însoțitorii și personalul de bord oferind 

informații, zâmbind și bucurându-se alături de copii 

de emoția drumului, de fascinația transportului 

împletite cu perspectiva asupra orașului de pe 

acoperișul în mișcare. Călătoriile de inițiere și 

cunoaștere, cu un caracter educativ și de loisir, sunt 

propuse de membrii centrului în cadrul activităților 

mobile pe care le concepe echipa centrului pentru 

perioada de vară. Unul dintre obiectivele centrului 

este de a promova educația, informația, 

deschiderea și mobilitatea, expriența de învățare și 

bucuria participării în activități comune. Așa cum 

afirmă unul dintre principiile A.S.I.S, activitățile sunt 

concepute și organizate numai « impreună » cu 

beneficiarii noștri. 

“Încurajarea exprimării în 

public” 

Workshop realizat cu 

sprijinul UnitedWay 

 

La inceputul vacanței de vară, copiii din 

cadrul « Centrului pentru familie » au fost 

protagoniștii unei experiențe inovatoare, de 

dezvoltare personală, care a stimulat 

capacitatea și aptitudinile de comunicare în 
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public, o componentă a capacității generale de 

comunicare, a creșterii încrederii în sine și 

asertivității viitorului adult. Cu sprijinul 

UnitedWay copiii au participat la un atelier 

de « public speaking », discurs public în care 

au experimentat situații provocatoare, jocuri de 

rol, s-au incurajat și, cu îndrăzneală, s-au 

confruntat cu situația de comunicare publică, o 

experiență importantă în cunoașterea de sine și  

 

 

dezvoltarea încrederii. Copiii au fost minunați, 

participativi, experiența de comunicare în 

contexte sociale a fost apreciată și, împreună 

cu colegii UnitedWay, s-a creat o atmosferă 

amiabilă, amuzantă, provocatoare, stimulativă.  

 

 

 

MUZEUL ȚĂRANULUI 

ROMAN 

 

Pentru a experimenta ambientul 

tradițional și pentru a afla câteva detalii despre 

meștesugurile tradiționale precum și despre 

activitățile și îndeletnicirile artistice ale 

comunităților din mediul rural, un grup de copii 

a vizitat în iulie 2016 Muzeul Țăranului Român.  

          
Aici au avut parte de activități creative, pictură  

 

și modelaj, crearea unor articole artizanale 

folosindu-și imaginația și talentul creativ. În 

ambientul tradițional pus la dispoziție de 

administratorii muzeului, copiii au aflat 

informații interesante despre stilul de viață al 

comunităților rurale din România, au creat 

obiecte artizanale cu sprijinul maeștrilor 

populari și al indrumătorilor din cadrul muzeului.  

 

 
Acțiuni în sprijinul persoanelor 
fără adăpost 

 

Activitatea de monitorizare 

a fenomenului persoane 

fără adăpost 

                   

 

 



In perioada iunie-august 2016 echipa ASIS 

a continuat aplicarea unor proceduri specifice 

de monitorizare și evaluare în stradă a 

fenomenului oameni ai străzii care în definiția 

ASIS sunt următorii beneficiari: 

 Persoane fără adăpost (copii, 

adolescenți, adulți) care desfășoară 

activități generatoare de venit în stradă 

temporar, ocazional sau permanent; 

 Persoane și familii defavorizate care 

trăiesc în adăposturi improvizate sau 

imobile dezafectate.  

După cum este bine cunoscut, fenomenul 

copii și adulti ai străzii precum și migrația 

populației în marile orașe conduce către 

sesizarea fenomenului în specificitatea și 

continuitatea lui funcție de factorii sociali, 

economici, de mediu și inițierea unor programe 

de suport sau continuarea celor care până in 

prezent au avut un impact pozitiv în sensul 

îmbunătățirii calității vieții persoanelor fără 

adăpost. Nevoile și problemele cu care se 

confruntă în fiecare zi aceste persoane sunt 

înregistrate de o echipă specializată a ASIS 

care, în fiecare zi a săptămânii, interacționează 

cu acestea, le identifică nevoile și problemele, 

înregistrează într-o bază de date electronică 

aceste persoane și demarează un ajutor de 

urgență care să răspundă unor nevoi actuale 

stringente ale acestui grup vulnerabil. În acest 

demers, ASIS continuă și dezvoltă colaborarea 

cu instituții publice și private care sunt factori 

interesați și care au răspundere socială în 

scopul de a implementa servicii de suport.  

Suport familial  

Prevenire 

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. Toate acțiunile noastre 

urmăresc evitarea separării copilului de familie.  

 

     
 

Programul nostru se adresează tuturor 

persoanelor aflate în situație de risc, cu 

domiciliul pe raza sectorului 6. 

 

Deși ne aflăm încă la început de drum în 

acest nou proiect, până în momentul de față am 

reusit să identificăm două zone în care am 

început lucrul cu noii noștri beneficiari. Am 

contactat și evaluat un număr de 19 persoane 

(14 adulți și 5 copii). În paralel continuăm 

procesul de identificare a potențialilor 

beneficiari.  

 

Prin munca noastră, încercăm să trezim 

interesul adulților către tot ce este important și 

valoros pentru copiii lor și nu în ultimul rând 

pentru ei. Încercăm să oferim o șansă celor 

care au fost privați de un mediu familial 

stimulant.  



Noutăți legislative 

august 2016 

Legea adopției  

 

Normele metodologice de aplicare a legii 

adopţiilor, au aprobate de Guvern 

 

 Guvernul a aprobat, în data de 10 

august, normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, 

care a fost modificată și completată la începutul 

anului. Prin noul act normativ a fost redus la 

jumătate numărul formularelor utilizate în 

procedura adopției, mai precis 12 au fost 

eliminate și 4 au fost simplificate. Mai mult, au 

fost eliminate etapele administrative 

intermediare, respectiv corespondența pe 

suport de hârtie între direcțiile generale de 

asistenţă socială şi protecția copilului 

(DGASPC) și Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 

(ANPDCA) referitoare la completarea 

Registrului Național pentru Adopții (RNA).  

Introducerea în RNA a datelor referitoare 

la copil și la familie se va realiza de acum 

încolo direct la nivelul DGASPC, adică la nivelul 

primar la care aceste date sunt colectate și/sau 

produse. De asemenea, a fost flexibilizată 

procedura de potrivire inițială între copiii 

adoptabili și familiile atestate.Această etapă se 

va realiza direct la nivel județean sau, după 

caz, de sector, on-line, prin intermediul RNA. 

Astfel, lista adoptatorilor pentru fiecare copil va 

fi generată și vizualizată instantaneu la nivelul 

compartimentului de adopții care răspunde de 

copil și se elimină solicitările repetate de noi 

liste pe suport de hârtie și, implicit, 

corespondența purtată între instituțiile de la 

nivel local şi central, așa cum prevedea 

procedura anterioară. Raportul de evaluare al 

adoptatorilor va fi disponibil în RNA, on-line, 

fără a mai fi nevoie de contactarea, solicitarea 

și transmiterea acestui document prin poștă 

între cele două DGASPC implicate în procesul 

de potrivire. 

Informații suplimentare veți găsii pe 

siteul ANPDC www.copii.ro. 

Vă reamintim faptul că puteți sprijini 

copiii și părinții din cadrul Centrului pentru 

Familie cumpărând produse prin intermediul 

siteului de marketing afiliat : 

www.buyandhelp.ro cauza A.S.I.S. Vă 

mulțumim anticipat pentru suport.    

Adresa:  

Bulevardul Corneliu Coposu nr4, Bl.105A, 

scara 4, et.1, ap.94 sector 3, Bucuresti 

Tel: +40(21)3233855 

e-mail: asis.ong@gmail.com 

Website: www.asis-ong.ro 

 

Centrul pentru Familie: 

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

Tel: (+40 21) 423 21 31 

e-mail: asis.centru@gmail.com 

Responsabil Centru : Alexandra Avram 

Bucuresti Romania 
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