Activităţile concrete ale ASRM în anul 2014
1. Cu scopul reabilitaţiei membriloe ASRM s-au petrecut activităţi sportive la
diferite genuri de sport – şah, dame, minifotbal, volei,trîntă romană etc. Au
benefeciat 350 persoane.
2. S-au petrecut spectacole culturale cu participarea artiştilor amatori surzi
consacrate Zilei internaţionale a Surzilor, Jubileului de 74 ani a ASRMde la
fondare,altor date comemorative. Au beneficiat 2000 persoane.
3. S-au petrecut măsuri dedicate veteranilor ASRM şi persoanelor în etate,
mese de binefacere, victorine, cenacluri pe diferite teme. Au beneficiat 135
persoane.
4. S-a acordat servicii sociale şi de ajutorare pentru persoane ţintuite la pat.Au
beneficiat 28 persoane.
5. Prestarea consultaţiilor şi ajutorarea persoanelor
surde în primirea
permisului de călătorii în transportul urban. Benefeciari 850 persoane.
6. Prestarea serviciilor de consultare şi hotărîrea problemelor personale a
persoanelor cu deficienţe de auz . Benefeciari 3100 persoane.
7. Mijlocirea către Guvernul RM în asigurarea persoanelor cu deficienţe de auz
cu aparate auditive şi alte proteze. Solicitanţi 595 persoane.
8. Petrecerea Meselor rotunde cu privire la ratificarea Convenţiei ONU.
Participarea a 2650 prsoane.
9. Ajutorarea persoanelor cu disabilităţi în angajarea la muncă. Au beneficiat
38 persoane.
10.Prin intermediul ASRM şi a specialiştulor Comitetului Executiv în
colaborare cu Agenţia Muncii şi Şcoala de meserii penrtu copii surzi au fost
pregătit profesional 48 persoane.
11.Petrecerea Zilei internaţională a surzilor şi Jubileul de 75 ani ASRM .Au
beneficiat 2601 persoane.
12.S-au elaborat şi scos în emisie programe televizate despre viaţa şi cotidianul
persoanelor cu deficienţe de auz. Benefeciari – 3174 persoane.
13.S-a petrecut Simpoziumul a 8 Asociaţii a Surzilor din ţările Asiei mijlocii şi
Europei de EST (membre a Organizaţiei Mondială a Surzilor) cu privire la
problemele de educaţie şi folosirii limbajului semnelor în procesul de
instruire a persoanelor cu deficienţe de auz şi implimentarea Convenţiei
ONU în societate. Benefeciari 2601 persoane surde.
14.Ajutorarea copiilor surzi de la şcolile speciale din satul Hîrbovăţ, Călăraşi;
din or. Cahul; din Chişinău; Grădiniţele speciale pentru copii surzi din
Chişinău şi mun. Bălţi.Benefeciari 363 copii.
15.Memrii Asociaţiei au primit ajutoare umanitare de la diferite organizaţii şi
sponsori în mărime de 1141803,87 lei. Benefecieri 3174 persoane.
16.S-a alocat ajutor material . Benefeciari 74 persoane surde.

