Raport anual 2017 al Fundației Ancora Salvării

Introducere:
În anul 2002 au fost puse bazele Fundației Ancora Salvării cu dorința de a sprijini familiile care au un
membru diagnosticat cu o dizabilitate sau o boală cronică, cu scopul de a preveni abandonul sau alte
situații nefavorabile.
Fundaţia 'Ancora Salvării' este o organizaţie creștină, non-profit, care are ca scop ajutorarea oamenilor
aflaţi în dificultate, în mod special a persoanelor cu dizabilități sau boli cronice, indiferent de rasă, religie,
naționalitate etc.
Viziunea noastră este să dezvoltăm proiecte prin care susținem unele din nevoile existente, neacoperite în
comunitate.

Iași
Primul proiect a fost dezvoltarea unui centru de (re)abilitare pentru copii cu nevoi speciale. Ca urmare a
cererii autorităților locale, serviciile din centru s-au adresat în mod special copiilor cu autism pentru că pe
atunci, în 2003, nu erau servicii corespunzătoare în județul Iași pentru acești copii. Acest centru de zi a
oferit servicii de terapie comportamentală, terapie ludică, kinetoterapie, servicii de consiliere, de
informare, de socializare. Astfel, până în august 2016, au fost sprijiniți peste 150 de copii cu autism sau
deficiențe aferente, care ulterior au fost integrați într-o formă de învățământ sau alt tip de servicii pentru
adulți din alte instituții cu care colaborăm.
În toamna anului 2016 acest centrul a fost transformat în două cabinete individuale de psihologie, unde
psihologii fundației continuă să ofere servicii de specialitate copiilor cu autism și familiilor acestora, în mod
independent, dar susținuți de fundație, oferindu-li-se spațiul și o parte din materiale.
În prezent, după un an de funcționare în acest mod, suntem bucuroși de rezultatele satisfăcătoare!

Cabinete psihologice Iași

Bucurie în piscina acoperită, program cu voluntari din SUA

Proiect în zona rurală: Strunga, Tg. Frumos și Pașcani
Terenul din Strunga a fost cumpărat la sfârșitul anului 2003. În 2004, a fost îngrădit și nivelat, în 2005 am
reușit să construim un parc de joacă, o piscină exterioară și un cort mare pentru activități. În vara 2007 am
vizitat familiile de pe lista primită de la primăria comunei, departamentul social, ca să facem un sondaj de
nevoi sociale. În 2008 am început să construim clădirea. Și de atunci în fiecare an am îmbunătățit câte ceva
în parc și la clădire. În vara anului 2016 am început procedura de perfectare a documentației în
vederea licențierii serviciilor. Fiindcă a durat foarte mult obținerea cărții funciare electronică suntem abia
acum în procesul de a obține avizul PSI. Avizul nou de la DSP (cu camerele în pod incluse) a fost obținut în
mai 2017. De asemenea în vara 2017 s-a acoperit piscina cu o seră și s-a construit o terasă.
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Echipa de lucru aici este formată din:
- cu contract de muncă: asistent social, administrator și șef de programe.
- în mod voluntar lucrează: terapeut ocupațional și consilier (membri și în bordul fundației). De
asemenea vin prin contracte de prestări servicii psihologi care au cabinetele în centrul nostru din
Iași. În anumite activități au fost implicați și voluntari din România, Olanda și America.
Beneficiarii nu vin doar din comuna Strunga, ci și din zonele limitrofe: Pașcani, Costești, Tg. Frumos, Ion
Neculce (sat. Războieni) și Butea. Beneficiarii sunt aduși cu microbuzul fundației, care este adaptat pentru
scaune rulante.
În acest an am oferit următoarele servicii:
grup de terapie săptămânal pentru preșcolari cu Cerințele Educaționale Speciale (CES);
grup de terapie săptămânal pentru școlari cu CES, după orele de școală;
grup de terapie săptămânal pentru tineri și adulți cu CES;
grup de suport lunar pentru mamele copiilor cu CES;
grup de dezvoltare personală lunar pentru frații și surorile copiilor cu CES;
activități de integrare socială pentru copiii din comuna Strunga și cele învecinate, acestea având
loc în ziua de sâmbătă și în vacanțele școlare.
Alte servicii:
oferirea de ajutor umanitar;
reperarea, adaptarea și donarea obiectelor ortopedice;
confecționarea unor dispozitive adaptate din carton și/sau lemn;
 Acțiuni de consultanțe medicale și juridice cu specialiști din domeniu.

Activități de muncă adaptată

Vizite la domiciliul

Grup de suport

În TG. Frumos avem colaborare cu Centrul Social Multifuncțional al primăriei. Beneficiarii incluși în
serviciile noastre sunt persoane diagnosticate cu autism și familiile acestora. În 2016, ei au fost vizitați
acasă pentru o evaluare, au avut loc vizite de consiliere la instituții de învățământ din Tg. Frumos și
Comuna Strunga unde aceștia sunt înscriși, au mai fost organizate întâlniri de grup și evenimente de
sensibilizare a publicului larg.
În acest an am organizat și aici grupuri de suport lunare și conferințe cu specialiști din Olanda despre
Autism. În Noiembrie am dobândit licența provizorie pentru Centrul de Consiliere pentru părinți și copii cu
TSA în Tg. Frumos.
Pentru terapie și consiliere, beneficiarii au fost luați și la Centrul nostru „Parcul Bucuriei” din Strunga unde
avem o clădire cu un spațiu mai dotat și mai generos. De asemenea avem un parc de joacă mare. La
această locație avem acces oricând: weekend, seara sau de sărbători.
Săptămânal ne-au vizitat diferite clase de elevi cu CES de la Școala Gimnazială Specială din TG. Frumos
„Trinitas” pentru un program de activități extra-curriculare.
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Cu Școală Gimnazială Specială din Pașcani avem colaborare de mulți ani. Suntem implicați în consultanțe la
școală, organizăm întâlniri pe tema de adaptare didactică pentru elevii cu TSA sau tulburări aferente.
Fundația Reprezentantă în Rep. Moldova a Fundației Ancora Salvării din România
Din 2014 avem o fundație reprezentantă în Republica Moldova care funcționează cu un director executiv și
un contabil. Cu specialiștii din România, Olanda și uneori din Marea Britanie, oferim cursuri, workshop-uri
și conferințe cu tematica privind Tulburările din Spectrul Autist, învățământ pentru elevi cu Cerințele
Educaționale Speciale, consiliere pentru părinții copiilor cu nevoi speciale și întâlniri cu activități de
integrare socială pentru acești copii. În aceste activități colaborăm cu instituții de stat și organizații de
părinți.

Activități de socializare

Ziua autismului în Bălți

Consultanță în școli

Donarea ghetelor ortopedice

Traduceri:
În trecut am tradus mai multe materiale de specialitate despre autism și învățământ special din limba
Olandeză în limba Română. În anul 2017 ne-am concentrat pe traducerea cărților „Auti-Comunicare”,
despre comunicare în Autism și „Stimulii din jurul nostru”, despre Integrare Senzorială, în limba Rusă. Ele
au fost traduse anterior de noi din limba Olandeză în limba Română.
Materiale de specialitate traduse în limba Română (și Rusă) de către fundația noastră:

Iunie 2017: Traducerea în limba rusă a cărţii "Stimulii din jurul nostru - Colaborează la crearea unui
mediu senzorial propice pentru copii și tineri cu deficiență mintală", autori Robert de Hoog, Sandra
Stultiens-Houben și Ingrid van der Heijden, editura Garant, Antwerpen Belgia - Apeldoorn Olanda

Februarie 2017: Traducerea în limba rusă a cărţii “Auti-Comunicare”, autor Colette de Bruin, editura
Graviant, Doetinchem Olanda

Aprilie 2016: reeditarea cărții "Dați-mi o mână de ajutor - pedagogie modernă pentru lucrul cu
persoane din spectrul autist", autor Colette de Bruin, editura Graviant, Doetinchem Olanda

Octombrie 2015: Traducerea în limba română a cărții "Stimulii din jurul nostru - Colaborează la
crearea unui mediu senzorial propice pentru copii și tineri cu deficiență mintală", autori Robert de
Hoog, Sandra Stultiens-Houben și Ingrid van der Heijden, editura Garant, Antwerpen Belgia Apeldoorn Olanda

Martie 2014: Traducerea în limba română a cărţii “Auti-Comunicare”, autor Colette de Bruin,
editura Graviant, Doetinchem Olanda

Februarie 2011: Traducerea în limba rusă a cărţii “Give me 5, dă-mi o mână de ajutor – pedagogie
modernă pentru lucrul cu persoane autiste”, scrisă de autoarea Colette de Bruin, editura Fides, Iaşi

Septembrie 2010: Traducerea în limba română a cărţii “Gândeşte şi aplică”, autor Degrieck Steven,
editura Fides, Iaşi.

Septembrie 2008: Traducerea în limba română a cărţii “Give me 5, dă-mi o mână de ajutor –
pedagogie modernă pentru lucrul cu persoane autiste”, scrisă de autoarea Colette de Bruin, editura
Fides, Iaşi
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2007- 2011: Traducerea cursului: “Parcursul profesional de specializare în autism” și „Îndrumare și
coaching în domeniul autismului” – în colaborare cu Fundaţia ZZG şi Universitatea Fontys OSO din
Olanda, Iaşi
2006: editarea cărţii „ Autismul – sexualitate ciudată, controlabilă” de Tudor Mitasov și Inge José
Smelik, Editura Stef, Iași
2005: tipărirea cărţii “Elemente de intervenție în Autism”, de Tudor Mitasov și Inge José Smelik,
Editura Stef, Iași
Evenimente speciale în 2017:
În Martie am organizat un curs despre prevenirea suicidului cu un psihiatru din Olanda și am
tradus și împărțit materiale de specialitate pe această temă,
De asemenea în Bălți psihiatrul Olandez a susținut un workshop despre diferențele și asemănările
dintre TSA și Psihoză (Schizofrenie).
Am avut diferite activități ca schimb de experiență cu elevii care au deficiență de vedere la Liceul
Special „Moldova” din Tg. Frumos și Școala Specială din Bălți cu o doamnă învățătoare din Olanda, ea
înseși fiind cu deficiențe de vedere;
Conferințe în Tg. Frumos și Bălți susținute de un medic specializat în deficiențe mintale și un
logoped din Olanda, în luna aprilie, pentru ziua internațională de conștientizare a autismului.
Sărbătorirea zile de Paști și Crăciun în Strunga și Bălți, continuarea tradiției de a colinda
beneficiarii din ambele localități.
Celebrarea zilei copilului în Strunga și Bălți.
Acoperirea piscinei și construirea unei terase, în parcul din Strunga, a facilitat intensificarea
programului serviciilor oferite;
Zile de tabără în „Parcul Bucuriei” din Strunga pentru copii și tineri din jud. Iași cu voluntari
Români din diferite biserici.
Desfășurarea proiectului „Intervenția în autism devine mai eficientă prin colaborare” în Bălți,
regiunea de Nord al Moldovei.

„Laptop” de braille

Workshop

Consultanțe medicale și informare juridică

Dificultăți întâmpinate în 2017:
 Procesul obținerii actelor necesare de funcționare legală este anevoios și procedura a fost
afectată de schimbările legislației peste noapte;
 Prea puțin timp pentru elaborarea și confecționarea dispozitivelor adaptate.
Puncte de lucru pentru 2018:
Obținerea licențierii pentru serviciile sociale din Strunga, Jud. Iași;
Funcționare mai optimă a Oficiului nostru Mobil (am primit ca donație o auto-rulotă la începutul
anului, fiind înmatriculată în Mai 2017. Cu ea dorim să oferim servicii în diferite zone mai izolate în
România și Moldova);
Dezvoltarea continuă a activităților în Republica Moldova, extinderea ariei de informare
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specializată și oferirea de intervenții profesionale în cazuri concrete;
Traducerea cărții doamnei Olga Bogdashina, la cererea ei, din engleză în limba Română.
Colaboratorii noștri:
În România
1) Primăriile din mun. Iași, Or. Tg. Frumos și Comuna Strunga
2) Școlile speciale din Jud. Iași
3) Federație FONSS, în care suntem membru, și organizațiile membri dar și alte ONG-uri
4) Ambasada Olandei din București
5) Biserici locale
6) Asociația Medicilor Creștini din România
7) Cabinet individual de psihologie „Alexandra Rotaru” și „Cătălina Coșuță”
8) Cabinet individual juridic „Teodora Oprea”
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În Moldova
1 – Facultatea de stat „Alecu Russo”
2 – Serviciul de Asistență Psihopedagogică din Mun. Bălți
3 – Centrul de formare profesională al cadrelor medicale cu studii medie din Bălți
4 – alte organizații obștești cu profil similar
5 – Consulatul Olandei din Chișinău
6 – Biserici locale
În Belgia
1. Organizația Prieteni pentru Prieteni (Vrienden voor vrienden), Antwerpen
În Anglia
I. Olga Bogdashina, un specialist recunoscut mondial în autism.
În Olanda
i. Fundația de sprijin Ancora Salvării (Steunstichting Ancora Salvării), Gouda
ii. Fundația Sarfath, Capelle a/d IJssel
iii. Școlile cu centre de recuperare din Rotterdam și Utrecht
iv. Biserici reformate din Nieuwerkerk a/d IJssel, Gouda, Den Haag și Spakenburg
v. Sponsori și donatori particulari

Voluntari Români au program pentru copii din zona Comunei Strunga.
Activitate în comun la Școală Gimnazială Specială „Trinitas” din Tg. Frumos.
Obiectele ortopedice care sunt donate din Olanda își găsesc drum la cei care au nevoie de ele!
Voluntari din Olanda vopsesc aparatele în Parcul Bucuriei din Strunga
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