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Raport Fundația Ancora Salvării – serviciul privind îmbunătățirea calității vieții copiilor cu autism și 

familiile acestora.  ( anul școlar 2018 - 2019) – Licențiat ca Centrul de Consiliere și Suport pentru părinți 

și copii cu TSA din TG. Frumos.  

 

Fundația Ancora Salvării prestează servicii sociale în cadrul Centrului Social Multifuncțional din Tg. Frumos, 

Jud. Iași privind îmbunătățirea calității vieții copiilor cu autism si familiile acestora din 2014, conform 

acordului de parteneriat nr. 28088/ 30.07.2013.  

Serviciile sociale din cadrul Centrului de consiliere si sprijin pentru parinti si copii cu tulburări din spectru 

autist se concretizează în: 

 Servicii de consiliere individuală pentru părinți, copii și frați/surori ai copiilor cu dizabilități,  

 Servicii de consiliere de grup în cadul grupului de sprijin  

 activități de dezvoltare personală și de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă.  

Obiectivele generale ale programului de consiliere sunt: 

 Dezvoltarea abilităților parentale și de îngrijire adecvată a copilului cu TSA 

 Reducerea izolării prin relaționarea cu alți aparținători 

 Asigurarea accesului la resursele comunității  

 Sprijinirea familiei, a părinților și fraților în procesul de acceptare a TSA 

Obiectivele specifice ale programului de consiliere se stabilesc la 3 luni pentru fiecare familie în parte.  

 

Mijloacele/ instrumentele folosite sunt: fișă de evaluare inițială, ghid de evaluare detaliată, ancheta socială, fișă 

psihologică a copilului, fișă psihologică a familiei, plan personalizat de consiliere, fisă de consiliere, fișă de 

întrevedere, fișă de observatie a copilului, fișă de monitorizare pe parcursul intervenției, jocuri și materiale 

necesare în timpul activităților.  

 

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 lor. Numărul actual de 

beneficiarii este de 25 persoane, dintre care: 

 10 copii sunt cu TSA 

 20 părinți, dintre care 9 sunt asistenti personali ai copilului. 

 5 frați/surori ai copiilor cu TSA, implicati în grupurile de sprijin organizate pentru ei. 

 9 copii au rămas in programul de consiliere, fiindu-le prelungit contractul de servicii sociale, iar unul 

este inscris ca beneficiar nou.  
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Activitățile principale  : 

      

 Activități săptămânale de dezvoltare personală, de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, 

terapie ludică și de relaxare pentru 10 copii cu TSA 

 Activități de consiliere individuală, parentală pentru 10 părinți  

 Întâlnirea grupului suport pentru părinți și întâlniri pentru surori, frați ai persoanelor cu autism pentru 10 

părinți 

 Activități săptămânale de dezvoltare personală și de lucru în echipă pentru 5 frați/surori ai copiilor cu 

TSA.  

 Vizite la domiciliu pentru 4 beneficiari noi ai CCS Tg Frumos, dintre care doar unul a fost inscris in 

program, ceilalti nu se incadreaza din pricina distantei sau a diagnosticului.  

 Activități de informare privind TSA pentru 200 de persoane 

 

   
 

 

Acțiuni speciale desfășurate în :  

 

În Septembrie 2018  un cadru didactic din Olanda cu cecitate totală, Thea den Dulk a petrecut o săptămână în 

România, activitatea principală fiind vizitarea Liceului Special pentru elevii cu deficiență de vedere  „Moldova” 

din TG. Frumos. A avut loc un schimb de experiență cu cadrele didactice, unul din subiecte fiind 

particularitățile învățământului adaptat pentru elevii care au pe lângă deficiența de vedere și dificultăți de 

învățare/ tulburare din spectrul autist. În timpul anului școlar 20 de elevi din clasele cu program special au venit 

la Parcul Bucuriei din Strunga pentru activități de dezvoltare personală, de recreere și socializare.  

 

În Octombrie 2018, Maaske Treurniet, un logoped din Olanda a susținut un workshop despre problemele de 

alimentație ale copiilor cu autism. Seminarul s-a desfășurat la Școala Profesională Specială „Trinitas” Tg. 

Frumos și au fost prezenți 30 de persoane: părinți, cadre didactice și specialiști din această școală dar și de la 

Liceul Special pentru elevii cu deficiență de vedere  „Moldova” din Tg. Frumos. 

  

În Noiembrie 2018, Olga Bogdashina, specialist renumit în autism din Anglia, de origine din Rusia, a fost 

prezentă la lansarea traducerea cărții sale „Explorând lumea senzorială la Autism”. La lansarea cărții ea a 

prezentat într-o conferință despre Profilul Senzorial la Autism. Acest eveniment a avut loc la Facultatea de 

Psihologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și au fost prezenți 80 de cadre didactice și specialiști din 

instituții de învățământ din Iași, Tg. Frumos și Pașcani și părinți ai copiilor cu TSA (părinții din CCS Tg. 

Frumos au fost aduși cu microbuzul fundației în Iași). 

Dna Bogdashina a prezentat și la Facultate de Științe Educaționale, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 

și la Universitate din Chișinău și la Centrul de Educație Inclusivă din Comrat - Moldova  
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În Decembrie 2018  s-a organizat cu ocazia Zilei Internaționale a  Persoanelor cu Dizabilități câte o întâlnire 

recreative la Școala Profesională Specială „Trinitas” și Liceul Special pentru elevii cu deficiență de vedere  

„Moldova” .  

Pe lângă aceasta pe 14 Decembrie 2018 s-a sărbătorit Nașterea Domnului printr-un concert pentru beneficiari și 

membrii familiilor la Casa de Cultura din Tg. Frumos. 

 

   
 

În Aprilie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale de conștientizare Autismului, am participat la organizarea unor 

evenimente pentru informarea și conștientizarea comunității în colaborare cu Școala Profesională Specială 

„Trinitas”, Liceul Special pentru elevii cu deficiență de vedere  „Moldova” în orașul Tg. Frumos și cu 

Gimnaziul Special Pașcani în Pașcani. Activitățile au avut loc în zile diferite și au participat aproximativ 50 de 

copii și părinți cu autism.  

De asemenea tot în Aprilie 2019  am sărbătorit Paștele printr-un concert pentru beneficiarii și invitații lor la 

Casa de Cultura din Tg. Frumos. 

 

În Iunie 2019 s-au organizat activități speciale în Parcul Bucuriei din Strunga cu beneficiarii și elevii școlilor 

partenere pentru sărbătorirea Zilei Copilului. Timp de 3 zile au participat 60 de copii cu dizabilități.  

 

În Iulie-August 2019  s-a desfășurat programul special de vară cu activități ludice și de socializare în Parcul 

Bucuriei din Strunga, cu activitate de recreere prin înot în piscină, zile de tabără cu voluntari pentru copii din 

zonă și rudele beneficiarilor CCS Tg Frumos,  o excursie (13 august) cu microbuzul organizației la Muzeul 

Apelor din Fălticeni și Cetatea Sucevei din Suceava cu o parte din beneficiarii, care nu pot merge cu școala sau 

cu familia și zi specială (22 august) cu activități de socializare și dezvoltare personală pentru 8  frați și surorile 

copiilor cu TSA.  
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Rezultatele activităților din cadrul Centrului de consiliere pentru părinți și copii cu cu TSA, din cadrul Centrului 

Social Multifuncțional Târgu Frumos în perioada septembrie 2018 - septembrie 2019: 

  

 240 de activități săptămânale de dezvoltare personală, de dezvoltare a deprinderilor de viață 

independentă, terapie ludică și de relaxare pentru 10 copii cu TSA, care sunt împărțiți în 5 grupuri mixte. 

 210  întâlniri de consiliere individuală cu 20 părinți, dintre care 20 de întâlniri au fost cu ambii părinți. 

 7 întâlniri de consiliere de grup pentru părinții copiilor cu dizabilități, unde s-au discutat diferite teme ce 

țin de parenting si problematica tulburării din spectrul autist.  

 30 activități de socializare, dezvoltare personală și recreere pentru frați și surori ai copiilor cu TSA, 

dintre care 16 au fost în perioada vacantelor.  

 10 activități de socializare și de învățare a deprinderilor de viață independentă organizate pentru elevi 

din școlile speciale din Tg. Frumos, elevi care sunt diagnosticați cu autism și alte deficiențe.  

 3 Workshop-uri de informare despre aspecte ce țin de autism pentru  130 de persoane.  

 Au fost completate 160 de planuri personalizate de consiliere, 50 fise de observații pentru activitățile 

săptămânale, 130 de fise de consiliere, 120 fise de monitorizare pe parcursul intervenției, 30 fise de 

întrevedere. Si au fost semnate 10 contracte de servicii de consiliere, 10 acorduri de confidențialitate, 3 

acorduri de colaborare cu Școlile speciale din Tg. frumos și Pașcani.  

   
 

   


