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Raportul Fundației Ancora Salvării – serviciul privind îmbunătățirea calității vieții copiilor cu autism și 

familiilor acestora (anul școlar 2019 - 2020) – Licențiat sub denumire de 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 a familiilor 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: 

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

 Servici 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: fișa de evaluare inițială, ghidul de evaluare detaliată, ancheta socială, 

fișa psihologică a copilului, fișa psihologică a familiei, planul personalizat de consiliere, fisa de consiliere, fișa 

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

necesare în timpul activităților.  

 

In timpul activităților 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 de 

beneficiari,  în septembrie 2020 este de 43 de persoane, dintre care: 

 15 copii sunt cu TSA: 12 copii au rămas in programul de consiliere, fiindu-le prelungit contractul de 

servicii sociale, iar 3 sunt inscriși ca beneficiar nou.  

 21 părinți, dintre care 12 sunt asistenti personali ai copilului. 

 7 frați/surori ai copiilor cu TSA, implicati în grupurile de sprijin organizate pentru ei. 
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Activitățile principale  : 

      

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

terapie ludică și de relaxare pentru 15 copii cu TSA 

 Activități de consiliere individuală, parentală pentru 15 părinți  

 Întâlnirea grupului suport pentru părinți și întâlniri pentru surori, frați ai persoanelor cu autism pentru 15 

părinți 

 Activități săptămânale de dezvoltare personală și de lucru în echipă pentru 7 frați/surori ai copiilor cu 

TSA.  

 Vizite la domiciliu pentru 3 beneficiari noi ai CCS Tg Frumos.  

 Activități de informare privind TSA pentru 200 de persoane 

 

 

Acțiuni speciale desfășurate în anul școlar Sep. 2019 – Sep. 2020:  

 

Servicii noi create în 2019    

Ludoteca 100 

Cu finanțare de la Kaufland Romania, prin platforma StartONG, am creat, din luna 

Mai 2019, o ludotecă dotata cu jocuri de societate noi cumpărate și completata cu 

jocuri aduse din Olanda prin transport.  

Pe langa beneficiarii ai fundației care s-au jucat săptămânal cu jocurile din 

Ludoteca 100, ne-am dus, în mod regulat, cu o selecție de jocuri, la Școala 

Gimnazială Specială Pașcani, la Școala Profesională Specială „Trinitas” și la 

Liceul Special „Moldova” din Tg. Frumos.     

Mai mult, cadrele didactice de la școlile speciale sus menționate au venit de două ori la Centrul nostru din 

Strunga pentru două workshop-uri de creare a unor materiale didactice din materiale uzuale, conform 

principiilor metodei TEACCH. Al-2-a workshop a avut loc în Octombrie 2019.  

 Adaptat putem face și noi 

Acest serviciu a început în luna August din anul 2019 și a constat în achiziționarea unor dispozitive asistive noi, 

printr-o finanțare tot de la Kaufland, prin platforma StartONG. Putem oferi aceste dispozitive asistive 

persoanelor cu dizabilități locomotori pentru a le proba făcând în același timp o evaluare amplă legată de 

independență personală.  

Pe lângă cele noi cumpărate, sunt adăugate la această „Ergoteca” și materialele 

ortopedice aduse din Olanda. Ele sunt donate la persoane cu dificultăți fizice care au 

nevoie de ele.   

Astfel, În Noiembrie 2019,  în cadrul acestui proiect au fost evaluate 33 de persoane cu 

dizabilități locomotorii sau multiple în localitățile Strunga, Tg. Frumos, Pașcani, 

Suceava, Dorohoi și Iași de către un fizio-kinetoterapeut pediatric din Olanda împreună 

cu terapeutul nostru ocupațional, printre care și 3 beneficiari ai CCS pt părinți și copii cu 
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TSA din TG. Frumos, având pe lângă TSA și probleme motrice.   

Finanțările s-au oprit dar vom continua folosirea Ludotecii 100 și Ergotecii în cadrul fundației dar și la școlile 

partenere. Pe perioada pandemiei le putem folosi in mod limitat din cauza restricțiilor de siguranță impuse, însă 

ne pregătim pentru a prelua pe deplin aceste servicii.  

În octombrie 2019 un psihiatru și un psiholog clinician din Olanda au venit pentru a 

susține un curs de două zile, la Iași, despre Trauma: Recunoașterea și abordarea 

efectelor ei. 50 de specialiști l-au urmat cu mare interes, printre care și specialiștii din 

cadrul CCS pt părinți și copii cu TSA din Tg. Frumos. 8 persoane dintre ei au format un 

grup de intervizare care va avea întâlniri trimestriale online în 2020 cu lectorii cursului.   

2 + 4 Decembrie 2019  s-a organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor 

cu Dizabilități două întâlniri recreative, pe 2 Dec. La Gimnaziul Special Pașcani 

și pe 4 Dec. la Școala Profesională Specială „Trinitas”, unde au venit și clasele 

speciale de la Liceul Special pentru elevii cu deficiență de vedere  „Moldova”. 

Evenimentul a marcat și închiderea proiectului LUDOTECA 100 și Ergoteca.  

 

18 Decembrie 2019 s-a sărbătorit Nașterea Domnului printr-un concert pentru 

beneficiarii și membrii familiilor la Casa de Cultura din Tg. Frumos. 

 

Din cauza faptului că din Martie 2020 – Mai 2020 a fost instalat starea de urgență căuzată de pandemie, 

serviciile noastre s-au mutat online sau telefonic și beneficiarii au fost vizitați regulat acasă (afară – la poartă 

sau ușa) și au primit materiale didactice speciale ca să poata lucra in continuare 

cu copilul lor.  

 

În Aprilie 2020, cu ocazia Zilei Internaționale de conștientizare a Autismului și a 

sărbătorilor de Paște, am daruit fiecarei familie beneficiară un pachet cu 

alimente și produse de igienă personală. Am donat si jucării și materiale 

didactice ca să se poata lucra acasă cu beneficiari fiind stare de urgență cauzată 

de Pandemie și școlile fiind închise.  

 

În Iunie 2020 beneficiarii CCS au primit un pachet constând într-un rucsac cu rechizite și 

jucării, nu s-a putut organiza un eveniment de ziua Copilului din cauză pandemiei. 

 

În Iunie-August 2020  s-a desfășurat un program special adaptat condițiilor noi de 

pandemie în Parcul Bucuriei din Strunga. S-a oferit individual activități de dezvoltare 

personală, 2 întâlniri de grupuri de suport  pentru mame și pentru frați/surori ai 

beneficiarilor direcți.  

 

În Septembrie 2020 am organizat un concert de muzică clasică pentru a marca trecerea  în 

noul an școlar în Parcul Bucuriei din Strunga.  
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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 2019 - septembrie 2020: 

  

 300 de activități săptămânale de dezvoltare personală, de dezvoltare a 

deprinderilor de viață independentă, terapie ludică și de relaxare pentru 15 

copii cu TSA, care sunt împărțiți în 5 grupuri mixte. 

 220  întâlniri de consiliere individuală cu 21 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.  

 25 activități de socializare, dezvoltare personală și recreere pentru 

frați și surori ai copiilor cu TSA, 

dintre care 12 au fost în perioada 

vacantelor.  

 8 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 71 de planuri personalizate de consiliere, 75 

fise de observații pentru activitățile săptămânale, 90 de fise de 

consiliere, 70 fise de monitorizare pe parcursul intervenției, 30 

fise de întrevedere. Si au fost semnate 15 contracte de servicii 

de consiliere, 15 acorduri de confidențialitate, 3 acorduri de 

colaborare cu Școlile speciale din Tg. frumos și Pașcani.  

 

     


