Raportul Fundației Ancora Salvării – serviciul privind îmbunătățirea calității vieții
copiilor cu autism și familiilor acestora. ( an 2016 - 2017)
Fundația Ancora Salvarii a prestat servicii sociale în cadrul Centrului Social
Multifuncțional din Tg. Frumos, Jud. Iași, privind îmbunătățirea calității vieții copiilor cu
autism si familiilor acestora.
La activitățile desfășurate, beneficiarii au fost (re)evaluați și li s-au identificat și stabilit nevoile specifice
vârstei.
Beneficiarii serviciilor sunt copii/tineri cu autism, frații și surorile acestora și părinții. Numărul total de
beneficiarii este de 26 persoane.

Programul include:
Activități de dezvoltare personală, de auto-gospodărire și de integrare socială pentru persoane cu autism
Consiliere parentală și de familie
(grup de suport pentru părinți și întâlniri pentru surori/frați ai persoanelor cu autism)

Lucru manual,

activități administrative,

grup de adolescenți

și

grup de părinți

Acțiuni speciale de informare despre Tulburări din Spectrul Autist:
În Aprilie 2016, în cadrul zilei internaționale de conștientizare a Autismului, am organizat un eveniment în
parcul orașului pentru informarea publicului larg, în colaborare cu Liceul Tehnologic Special „Trinitas” , Liceul
Special pentru elevii cu deficiență de vedere „Moldova”, Școala Gimnazială „Ion Creangă” din TG. Frumos și
primăria orașului Tg. Frumos.

De asemenea am organizat cu ocazia zilei internaționale pentru persoane cu dizabilități (Decembrie 2016) o
întâlnire informativă pentru părinți și cadre didactice din școlile speciale din oraș despre integrare senzorială și
drepturile persoanelor cu dizabilități, în colaborare cu Liceul Tehnologic Special „Trinitas” , Liceul Special
pentru elevii cu deficiență de vedere „Moldova” din TG. Frumos și Fundația Bethany – filiala Iași. După care
ne-am bucurat cu copii prin jocuri. Au fost prezenți peste 75 de persoane.

În Martie 2017 am avut în mijlocul nostru un cadru didactic din Olanda cu cetitate totală. Activitatea principală
a fost vizitarea Liceului Special pentru elevii cu deficiență de vedere „Moldova” din TG. Frumos pentru
schimb de experiență, unul dintre subiectele abordate fiind învățământul adaptat pentru elevii care au, pe lângă
o deficiență de vedere, și o Tulburare din Spectrul autist. De asemenea, aceste clase cu program special au fost
la proiectul nostru din Strunga ca activitate extracurriculară.

Aprilie 2017, în cadrul zilei internaționale de conștientizare a Autismului, am avut un workshop susținut de
specialiști din Olanda, un logoped și un medic specializat în deficiențe mintale, pentru peste 50 cadre didactice,
specialiști și părinți ai copiilor cu autism. Au venit și persoane din afara zonei Tg. Frumos: respectiv din Pașcani
și Gura Umorului. Subiectul workshopului a fost: aspecte medicale ale Tulburărilor din Spectrul Autist și
intervenție individualizată care împlică o comunicare adaptată.

