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Introducerea 

De la înființarea ei, Fundația Ancora Salvării a dezvoltat proiecte și servici care 

servesc persoanelor vulnerabile, în special persoanelor cu dizabilități sau boli cronice 

și familiilor acestora.   

Datorită faptului că dorim să raspundem nevoilor existente neacoperite de către alte 

instituții, activitățile noastre sunt anual supuse modificărilor necesare, cu scopul de 

a rămâne relevante nevoilor beneficiarilor noștri și ale comunităților în care lucrăm.   

  

Proiectele actuale 

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii cu TSA 

din Tg. Frumos, Jud. Iași  

Familiile care au un copil cu Tulburare din Spectrul Autist (TSA) beneficeaza, fiecare 

după nevoile sale,  de servicii de consiliere individuală, familială și în grup. De 

asemenea copii cu TSA participa săptămânal la diferite activități de dezvoltare 

personală. Acest serviciu este licențiat. El este bazat pe vasta noastră experiența, pe 

care am acumulat-o în cele 13 ani (2003-2016) de functionare a centrului de zi 

„Ancora” în Mun. Iași. La momentul actual, foști angajații au în Iași două cabinete 

individuale de psihologie unde se continuă oferirea unor terapii de specialitate. De 

asemenea, prin contracte de prestări servicii, ei colaborează în proiectele fundației. 

În luna Iulie au efectuat evaluarea și testarea psihologică a celor 6 beneficiari noi 

veniți la sfârșitul anului precedent și la începutul acestui an. La finalul anului 2019 

avem 13 familii înscrise. De asemenea oferim consultanță la școlile speciale din zonă 

și organizăm evenimente de informare despre persoane cu Tulburări din Spectrul 

Autist și modul de intervenție. Acest centru funcționează în Centrul Social 

Multifuncțional al Primăriei orașului Tg. Frumos printr-un contract de colaborare 

valabil până în 2020.  
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Centrul Social „Parcul Bucuriei” din Strunga, Jud. Iași 

Familiile care au un copil cu nevoi speciale beneficeaza, după nevoie, de servicii de 

consiliere individuală, familială și în grup. Copiii lor cu nevoi speciale participa 

săptămânal la diferite activități de dezvoltare personală. Doi dintre ei au atins  deja 

vârsta majoră. La finalul acestui an avem 8 familii înscrise. Acest serviciu este încă 

în proces de licențiere. 

Elevii din diferitele instituții de învățământ special vin in mod regulat pentru activități 

extrașcolare folosind baza materiala a centrului, printre care: bucătărie, xerox, 

laminator, Ludoteca 100 și parcul de joacă. 

În vacanța de vară vin și familiile beneficiare de la Centrul nostru de Consiliere și 

Sprijin pentru părinți și copii cu TSA din Tg. Frumos în Centrul Social „Parcul 

Bucuriei” din Strunga, pentru a beneficia de un program special de vară in parcul de 

joacă și piscină.  

Copiii cu nevoi sociale din cele 6 localități limitrofe pot participa la programele de 

recreere și de dezvoltare personale animate de către voluntari în weekenduri și în 

vacanțele școlară, mai ales cea de vară.   

De asemenea am avut consultanțe specializate pe tematica de recuperare pentru 

familiile din alte regiune care au copii cu dizabilități. Pe lângă informațiile utile 

oferim, la nevoie, materiale ortopedice sau alte adaptări. În acest sens a fost creat 

și serviciul nou „Adaptat putem face și noi”       
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Servicii noi create în 2019    

Ludoteca 100 

Cu finanțarea de la Kaufland Romania, prin platforma StartONG, 

am creat, din luna Mai, în Parcul Bucuriei din Strunga, o 

ludotecă cu jocuri de societate noi cumpărate și completate cu 

jucării aduse din Olanda prin transport.  

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

jocuri 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 principiile metodei TEACCH.    

Finanțarea s-a oprit dar vom continua folosirea Ludotecii 100 în cadrul fundației dar 

și la școlile partenere.  

 

Adaptat putem face și noi 

Acest serviciu a început în luna August din acest an 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 

locomotorii pentru a le proba făcând în același timp o evaluare amplă legată de 

independență personală.  

Pe lângă cele noi cumpărată, 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 acest 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.  
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De asemenea, am organizat diferite workshop-uri despre importanța utilizării 

dispozitivelor asistive în recuperarea peroanelor cu dizabilitățile locomotorii 

 în Tg. Frumos, la Școala Profesională Specială „Trinitas”,   
 în Pașcani, la Școala Gimnazială Specială,  
 în Iași, o întâlnire publică la Centrul creștin „La Răscruce” 
 și Suceava, la universitate „Ștefan cel Mare”.  

 

Chiar dacă finanțarea s-a terminat vom continua acest serviciu de ergotecă cu 

evaluările altor persoane și, după caz, donarea materialor ortopedice dar și cu 

acțiuni de informare despre utilitatea dispozitivelor asistive și a materialelor 

ortopedice în procesul de recuperare prin organizare a mai multor evenimente.  

De asemenea continuam donarea sau vânzarea cărții editate de fundația noastră, cu 

titlul: „Cu suport pot s-o fac și eu”, manual privind creșterea și educarea copiilor cu 

deficiențe locomotorii cauzate de o afecțiune cerebrală.   

  

Traduceri 

Momentan lucrăm la mai multe 

traduceri ai unor materiale de 

specialitate în limba Română: 

 Cartea „Dit is Autisme” de la Colette de Bruin, Autismul explicat prin descrierea 

funcționării cerebrale la persoane cu TSA. La traducerea ei ne ajută o mamă a 

unui copil cu TSA; 

 Sistemul de evaluare a progreselor de învățare la copii cu Deficiențe Mintală 

(și asociate) „ZML leerlijnen”, de la CED Groep Rotterdam : dorim să-l oferim 

în forma digitală astfel încât scorarea să fie mai facilă. La prelucrarea acestui 

test participă 2 cadre didactici de la Școală Gimnazială Specială Pașcani. Când 

va fi terminat dorim să avem o perioadă de probă la această școală și alte 

școli partenere; 

 Testul C-BiLLT (Computer-Based instrument for Low motor Languages 

Testing) pentru a evalua gradul de înțelegere a limbajului verbal la copii cu o 

Pareze Cerebrală, care nu pot participa la testele obișnuite din cauza 
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dificultăților grave motorii și incapacitatii de a vorbi. Sperăm să validăm acest 

test cu sprijinul Universitatii din Suceava, facultatea de psihologie și științe ale 

educației.   

 

Evenimente speciale în 2019 

Workshop despre recuperarea copiilor cu multiple dizabilități 

În luna Mai, în Iași, am avut acest workshop susținut de un fizio-kinetoterapeut din 

Olanda, care are o vastă experiență în domeniu. Peste 60 de specialiști au venit s-o 

ascultă. Au fost prezentate punctele de plecare ilustrate cu cazuri concrete prin poze 

și filmulețe. S-a subliniat importanța terapiei și la copii cu dizabilități combinate cu 

epilepsie și cum se poate proceda.  

A avut loc și lansarea cărții: „Cu suport pot s-o fac și eu”, manual privind creșterea 

și educarea copiilor cu deficiențe locomotorii cauzate de o afecțiune cerebrală 

 

Grup de voluntari din Olanda în Strunga 

În luna Iunie au fost 7 persoane din Olanda ca să ne ajută la întreținerea parcului 

de joacă, prin lucrare de vopsirea obiectelor, Au avut și activități cu copii, în special 

înnotatul cu ei îon piscină.  

 

Zile de consultanță medicale în Strunga 

În luna Iunie 15 voluntari, cadre medicale membri ale 

Asociației Medicilor Creștini din România, filiala Iași, au venit 

la Centrul nostru Social din Strunga pentru a oferi consultanțe 

și analize medicale gratuite populației, 40 persoane au fost 

consultate. Această acțiune a fost aprobată de DSP. Pe lângă 

aceasta, 45 copii au fost informați despre importanța igienei 

bucală și au primit un set de spălare a dinților.    
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Curs despre Trauma 

În octombrie au venit un psihiatru și un psiholog clinician 

din Olanda 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. Din ei 8 

persoane au format un grup de intervizare care va avea 

întâlniri trimestriale online în 2020 cu lectorii cursului.   

 

Schimburi de experiență cu Universitate din Suceava 

Ianuarie: Au fost prezentate activitățile fundației de către președintele fundației la 

evenimentul de închidere al proiectului despre importanței colaborării între familiile 

copiilor cu CES și instituții de învățământ. Am fost colaborator în acest proiect prin 

completarea chestionarelor cu părinții beneficiarilor.  

Iulie: Președintele fundației a participat la conferință „AmbasaDOR de Bucovina” și a 

prezentat sistemul de învățământ din Olanda pentru a explica modul de organizare 

și ideile care ii stau la bază  dar și pentru a exemplifica modul cum le aplicăm în 

fundația noastră.   

Octombrie: Pe lângă cursul despre Trauma, am fost cu 

specialiștii Olandezi, psihiatru și psiholog clinician, la 

Universitatea din Suceava, la facultatea de psihologie și 

științe ale educației pentru un schimb de experiență 

despre sănătatea mintală.  

 

Noiembrie: În cadrul proiectului „Adaptat putem face și noi” am avut o prezentare 

despre recuperarea la copii cu multiple dizabilități pentru facultățile de kinetoterapie, 

psihologie și științe ale educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare”, susținut 

de fizio-kinetoterapeut pediatric și terapeut ocupațional. 
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Evenimente la zilele internaționale 

Cu partenerii noștri am organizat în Pașcani și Tg. 

Frumos evenimente privind ziua internațională de 

conștientizare a Autismului (1 aprilie), Ziua Copilului 

(1 Iunie) și ziua internațională pentru persoane cu 

dizabilități (3 decembrie).  

Serbări 

Am sărbătorit Paștele și Crăciunul cu concerte la Casa de 

Cultură din Tg. Frumos, România, și programe de 

socializare la biblioteca orașului  Bălți, Moldova. De 

asemenea în ambele țări am efectuat vizite la persoane 

care nu pot veni la programe.   

La Iași am avut un târg de caritate, unde am vândut 

produse făcute de beneficiari impreuna cu materiale primite prin transport din 

Olanda, cu acordul donatorilor de acolo.  

 

Transporturi din Olanda 

Am avut trei transporturi cu ajutoare aduse din Olanda cu tir în 

România de către Fundația Sarfath. Materialele trimise au fost 

donate instituțiilor (de exemplu: bănci școlare la școli) sau 

famililor nevoiași (de exemplu: alimente sau haine) și altele sunt 

incluse în serviciile noaste, cum ar fi: Ludoteca 100 și Ergoteca.  

 

Fundația Reprezentantă în Rep. Moldova a Fundației Ancora 

Salvării din România 

Lunar am avut un program de recreere pentru beneficiarii noștri și am vizitat 

persoanele care nu pot ieși din casă.  
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La sfârșitul lunii aprilie fizio-kinetoterapeutul Hester a fost in Moldova timp de o 

săptămână. Au fost evaluate peste 40 de persoane cu dizabilități motorii sau 

multiple. Ele au primit adaptări ortopedice necesare,cum ar fi orteze, aduse din 

Olanda. Ea a revenit la Bălți pentru inca 2 zile la începutul lui noiembrie. Atunci au 

fost văzuti câteva cazuri la care era nevoie de înca o întâlnire pentru a dona cele 

necesare și a oferi exerciții.  

Am sustinut un program de Paști pe 3 mai, unul de Ziua Copilului pe 2 iunie și unul 

cu pricina Zilei Internațională a Persoanelor cu Dizabilități pe 15 decembrie la 

biblioteca Municipală din Bălți și în același timp am vizitat acasă cei care nu se pot 

deplasa.   

În vara am lucrat mult la renovarea casei de tabără din Sat Sadovoe, cu ajutorul 

unor voluntari din Anglia. Am vizitat de asemenea beneficiarii noștri dar și proiectele 

ale partenerilor noștri : căminul de bătrâni „Tabita” și centrul pentru adulți cu nevoi 

speciale „Socium” unde am organizat programe cu jocuri, cântece și scenete. Am 

mai vizitat unele biserici din mediul rural și unele persoane bolnave din aceste sate.  

 

Prin Fundația GAIN din Olanda au fost mai multe acțiuni de ajutorare a persoanelor 

care sunt la limită existență prin oferire de  ajutoare, renovarea locuințelor 

personale sau a instituțiilor și oferirea  de cadouri de Ziua Copilului și de Crăciun 

(05/01/2020 dar ele au ajuns deja în Decembrie). 
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Parteneriate 

În România 

- FONSS 

- Primăriile din Tg. Frumos și Comuna Strunga 

- Școala Profesională Specială „Trinitas” Tg. 

Frumos 

- Liceul Special „Moldova” Tg. Frumos 

- Școala Gimnazială Specială Pașcani 

- Universitate „Ștefan cel Mare” din Suceava 

- Fundația Kaufland, prin platforma StartONG și Fundația Act for Tommorow 

- Ambasada Olandei în România 

 

În Moldova 

 Asociația Obștească ProVita Bălți  

 Biserica „Vifania” Bălți, cu tabara lor din Sat Sadovoe 

 Centrul „Socium” Bălți 

 Cămin de bătrâni „Tabita” Iabloana  

 Consulatul Olandei din Chișinău 

 

În Anglia 

 Organizație Mission Direct  

 Olga Bogdashina 
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În Olanda  

 Fundația de Sprijin Ancora Salvării 

 Fundația Sarfath  

 Fundația GAIN (exclusiv pentru Moldova) 

 Bisericii locale 

 Sponsori individuali 

 Fizio-kinetoterapeut Hester 

 Instituții de învățământ („De Brug” Rotterdam, „Ariane de Ranitz” Utrecht, 

Universitate Medical Amsterdam secția recuperarea pediatrică, Colegiul 

Fontuys Eindhoven) 

 Instituții de sănătate mintală (Autimaat Doetinchem, G-Kracht Delft) 

 

Planuri pentru 2020 

Mentinerea și dezvoltarea proiectelor actuale este scopul principal. Aceasta include: 

 Finalizarea actelor pentru Centrul Social „Parcul Bucuriei” din Strunga;  

 Analizarea modului de continuare cât mai optim al Centrului de Consiliere și 

Sprijin pentru părinți și copii cu TSA din Tg. Frumos, după terminarea 

contractului actual; 

 Dezvoltarea proiectului nou din sat Sadovoe, Mun. Bălți; 

 Terminarea traducerilor menționate și lansarea lor pe 

piața Românească; 

 Invitarea specialiștilor din străinătate pentru a împărți din 

experiența lor; 

 Extinderea și actualizarea cunoștințelor de specialitate legate de anumite nevoi 

privind intervenție personalizată la persoane cu diferite diagnoze și afecțiuni.  


