Istoric
Fundația Ancora Salvării este înființată din 2002 și primul ei proiect, un centru de zi
destinat în special copiilor cu Tulburare din Spectrul Autist (TSA), a funcționat din 2003
până în 2016. În acești ani ne-am luptat pentru dreptul lor de a fi integrat într-o formă
de învățământ și, de asemenea, ne-am implicat în profesionalizarea specialiștilor.
Aceasta a condus la schimbarea grupului țintă și de aceea în sediul nostru din Iași
funcționează acum două cabinete individuale de psihologie ai foștilor angajați, care
acum au devenit colaboratori!

Proiectul „Parcul Bucuriei” din Comuna Strunga
În 2003 am cumpărat un teren în satul Strunga unde am construit, pe tot parcursul
acestor ani, o clădire cu un etaj, un parc de joacă, o terasă, o piscină exterioară acoperită
și un depozit.
Aici oferim diverse activități de integrare socială și de dezvoltare personală a copiilor și a
tinerilor cu nevoi speciale și/sau sociale și de suport pentru familiile acestora. De
asemenea oferim, în colaborare cu instituțiile de învățământ, activități extrașcolare
pentru elevii lor.

Centrul de Consiliere pentru părinți și copii cu TSA din Târgu Frumos
Primăria din Tg. Frumos are din 2015 un Centru Social Multifuncțional, unde ne-a pus la
dispoziție 3 camere pentru a sprijini familiile din oraș sau comunele limitrofe, care au un
copil cu autism. Oferim consiliere individuală, familială și de grup și activități de
dezvoltare personală. Săptămânal au loc activități de dezvoltare personală și consiliere
individuală cu copii care au TSA, iar lunar se desfășoară grupurile de suport pentru părinți
și pentru adolescenți, surorile și frații copiilor cu dizabilități.

Parteneriate cu școlile speciale din Județul Iași
Liceul Tehnologic Special Tg. Frumos
Elevii și profesorii din 7 clase din această școală au venit săptămânal la Parcul Bucuriei din
Strunga pentru activități extrașcolare. De asemenea am organizat în zile speciale, cum ar
fi Ziua mamei, Ziua copilului activități comune în incinta școlii.
În Octombrie s-a realizat un schimb de experiență cu Maaske, un logoped din Olanda,
specializat în probleme de alimentație la copii cu nevoi speciale. A avut loc un workshop
pe această temă în incinta școlii.

Liceul Special Moldova Tg. Frumos
Elevii din clasele speciale au reușit să vină de câteva ori în acest an la Parcul
Bucuriei din Strunga, iar în luna decembrie am avut o întâlnire de lucru manual cu
tema Crăciunului în incinta școlii. În septembrie a avut loc pentru a doua oară un
schimb de experiență cu Thea, o învățătoare din Olanda care a lucrat mulți ani
printre elevi cu deficiență de vedere, fiind ea însăși nevăzătoare.

Școală Gimnazială Specială Pașcani
Săptămânal au avut loc fie întâlniri de consiliere prin clase, fie workshop-uri
pentru cadre didactice sau întâlniri de suport pentru părinți. În Octombrie am
colaborat organizând la Parcul Bucuriei din Strunga, timp de trei zile, un program
de evaluare și consiliere pentru două grupuri de câte 5 familii: primul grup era
pentru familii cu copii cu TSA (Autism) și al doilea pentru cei cu Pareze Cerebrale.

Fundația Reprezentantă în Moldova
Din 2008 colaborăm cu Asociația de părinți ‚Pro Vita’. Din 2014 avem o fundație
reprezentantă în Moldova și am avut diferite proiecte cu scopul de a informa
specialiștii, cadrele didactice, medicii și părinții despre modalități de intervenție
în Autism, cu metodele consacrate internațional în educare adaptată. În acest an
am cumpărat o casă nouă lângă tabăra bisericii Vifania din Bălți. Împreună dorim
să oferim momente de neuitat familiilor cu un membru care are o dizabilitate
sau boală cronică printr-un program de tabără dar și suportul necesar, care
poate consta în oferirea și adaptarea materialelor ortopedice, sugestii practice în
procesul îngrijirii și a creșterii și înlesnirea contactului cu instituțiile de profil.

Evenimente speciale
26 Februarie – 4 Martie: Hester, fizioterapeut pediatric din Olanda, a consiliat
diferiți copii cu diferite probleme locomotorii și au fost oferite diverse materiale
ortopedice aduse din Olanda: verticalizatoare, orteze, ghete semi-ortopedice,
scaune de duș. Activitatea s-a desfășurat în București, Brăila, Iași și Bălți, în
cooperare cu Fundația Ancora Salvării.
2 – 9 Martie: întâlniri speciale cu mamele beneficiarilor, desfășurate în Strunga,
Tg. Frumos, Pașcani și Bălți.

29 Martie – 4 Aprilie: Organizarea activităților cu ocazia Zilei Internaționale de
conștientizare a Autismului și a Serbării de Paște; am fost implicați într-un
proiect de colaborare cu Școală Gimnazială Specială Pașcani cu o expoziție de
lucrări ai beneficiarilor și un workshop. De asemenea am avut un concert de
Paști în Parcul Bucuriei din Strunga.
30 Mai – 5 Iunie: Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului am avut mai multe
întâlniri în Parcul Bucuriei din Strunga cu elevii din Tg. Frumos și Pașcani
împreuna cu beneficiarii noștri. De asemenea am vizitat acasă copii cu
dizabilități multiple din Bălți pentru a le aduce bucurie.
18 – 30 Iunie: Grupul Spakenburg; am avut un grup de voluntari din Olanda
care au ajutat la vopsirea gardurilor și porților în Parcul Bucuriei din Strunga.
De asemenea s-au organizat mai multe activități de integrare socială cu
beneficiarii noștri.
9 – 16 Iulie: tabăra Bălți; președintele fundației a fost implicat în activitățile
dintr-o tabără pentru persoane cu probleme auditive. În acest timp a fost
achiziționată și o casă de tabără pentru a extinde lucrarea în viitor.
6 – 18 August: Auto-rulota fundației a fost folosită în cadrul unui program de
vară oferit copiilor din diverse sate de către voluntari locali.
6 – 8 Septembrie: Zilele Porților Deschise la Parcul Bucuriei în Strunga; prin
diferite activități pe parcursul acestor trei zile am arătat ce activități oferim. Sa organizat o expoziție cu lucrări ai beneficiarilor și a pozelor, un tur prin Parcul
Bucuriei, activități ludice și recreative cu beneficiarii.
19 – 26 Septembrie: Thea, o învățătoare specializată în educarea elevilor cu
deficiențe de vedere, ea însăși nevăzătoare, a fost implicată în diferite activități
cu elevii Liceului Special Moldova Tg. Frumos și în organizarea unui workshop
pentru cadrele didactice ca schimb de experiență.
10 – 14 Octombrie: Maaske, Logoped olandez, specialistă în probleme de
masticație, înghițire și de alimentație, a susținut un workshop pentru părinți și
specialiști la Școala Profesională Specială Tg. Frumos cu tematica autism și
probleme de alimentație. De asemenea, ca profesor de logopedie la Fontys
Hogescholen Eindhoven ne-a ajutat cu pregătirile pentru o bună desfășurare a
perioadei de practică a studenților din Olanda
10 – 28 Octombrie: Am avut în practică două studente din Olanda care s-au
implicat în programul de consiliere pentru două grupuri de la Școală Gimnazială
Specială Pașcani (familii cu copii cu autism/ paralizie cerebrală). Ele studiază la
Fontys Hogescholen Eindhoven, secția de logopedie și fizioterapie.

17 – 19 Octombrie: trei zile de evaluare și consiliere pentru 5 familii care au
copil cu TSA (Autism) de către o echipă multidisciplinară, cu practicanți,
studenți masteranzi de la Facultatea de Psihologie din Iași și studente de la
secția de logopedie și de fizioterapie din Olanda. A fost o colaborare dintre
fundație, care s-a ocupat de organizare și consiliere, Cabinetul individual de
psihologie Cătălina Coșuță pentru evaluare și testare psihologică și Școala
Gimnazială Specială Pașcani, care a ales elevii și a trimis un specialist de la
cabinetul școlar.
22 – 24 Octombrie: trei zile de evaluare și consiliere pentru 5 familii care au
copil cu deficiență mintală și probleme locomotorii, realizate de către o echipă
multidisciplinară, cu practicanți, studenți masteranzi de la Facultate de
Psihologie din Iași și studentele de la secția de logopedie și de fizioterapie din
Olanda. A fost o colaborare dintre fundație, care s-a ocupat de organizare și
consiliere, Cabinetul individual de psihologie Cătălina Coșuță pentru evaluare
și testare psihologică și Școala Gimnazială Specială Pașcani, care a ales elevii
și a trimis un specialist de la cabinetul școlar. Fiecare familie participantă a
fost evaluată psihologic, s-au completat chestionare din domeniul
comunicării și autoservirii, astfel încât familiile au plecat cu obiective
concrete, dar și cu materiale de lucru. Considerăm important să păstrăm
legătura prin întâlniri cu părinții și cadrele didactice, desfășurate la școală,
obiectiv ce este stabilit deja pentru 2019.
20 Octombrie + 17 Noiembrie: Informare despre importanța igienii dentare.
În aceste două zile, trei studenți de la Facultatea de Medicină Stomatologică
din Iași au organizat o prezentare interactivă pentru elevii școlii din Comuna
și Satul Lungani și satul Vascani, Comuna Ruginoasă – Jud. Iași.
28 Octombrie – 2 Noiembrie: Conferință cu Olga Bogdashina, un specialist
recunoscut internațional a prezentat cartea scrisă de ea „Explorând lumea
senzorială a Autismului”, tradusă de către fundația noastră. Conferința a avut
loc la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, la Universitatea Stefan cel
Mare din Suceava – România, la Chișinău și la Serviciul de Asistența
Psihopedagogică în Comrat – Moldova.
6 – 8 Noiembrie: Simone, membra unei organizații din Anglia care se ocupă
de organizarea activităților de ajutor practic cu voluntari în perioada de vară,
a fost în Bălți – Moldova pentru a stabili detalii necesare pentru a demara
proiecte comune în vara 2019, legate de renovarea casei de tabără și a
activităților cu beneficiarii.
30 Noiembrie – 3 Decembrie: Târg de Crăciun la Centrul Creștin „La Răscruce”
din Iași pentru strângerea fondurilor destinate activitatea fundației.

5 Decembrie: Ziua pentru persoanele cu dizabilități; în cadrul acestei zile s-a
organizat o activitate comună de lucru manual la Liceul Tehnologic Special Tg.
Frumos, cu tema Sfântul Nicolae.
12 Decembrie: Activități cu lucru manual cu tema Crăciunului la Liceul Special
Moldova Tg. Frumos;
21 Decembrie: Concert de colinde organizat de Fundația Ancora Salvării la Casa
de Cultura din Tg. Frumos
26 Decembrie: Am colindat la casele familiilor unde sunt beneficiari imobilizați
la pat, în Comuna Strunga.
28 Decembrie: Program de Crăciun pentru beneficiarii din Bălți; dimineața am
fost la domiciliul familiilor care au beneficiari imobilizați la pat, iar după masă sa desfășurat un program cu un grup de colindători, lucru manual și jocuri la
Biblioteca orașului pentru copii și tinerii cu dizabilități ce fac parte din Asociația
Pro Vita.
Realizări în 2018
 Obținerea licenței pentru Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și
copii cu TSA din Târgu Frumos, după un demers de doi ani.
 Organizarea cu succes a două serii de 3 zile de evaluare și informare
pentru 5 familii, prima serie pentru cei cu autism și a doua serie pentru cei
cu probleme locomotorii, unde au fost implicați studenți de la facultăți din
Iași și din Olanda. Au fost zile frumoase cu rezultate palpabile prin
evaluarea situației actuale a copilului și stabilirea unor obiective pe termen
scurt și pe termen lung. Atmosfera a fost una specială, iar condițiile din
parc au ajutat la dezvoltarea relațiilor și la relaxare. Acest tip de program,
cu unele modificări, ajută mult la încurajarea și dezvoltarea beneficiarilor.
 Organizarea și desfășurarea Zilelor Porților Deschise în Strunga.
 Workshop-uri cu specialiști din Olanda: Thea (lucrul cu elevii care au
deficiență de vedere și întârziere mintală) și Maaske (specialistă în
probleme de alimentație la copii cu dizabilități)
 Seminarii la Facultățile de Psihologie în diferite orașe cu Olga
Bogdashina

Dificultăți întâmpinate în 2018
 Stagnarea obținerii licenței pentru proiectul „Parcul Bucuriei” din Strunga din pricina lipsei avizului
de la ISP; am depus documentele în Ianuarie 2018 dar nu am primit un răspuns definitiv. Juristul cu
care avem colaboram prin contract de prestări servicii ne ajută să ieșim din această situație.

Un an de tranziție
Fundația noastră încearcă mereu să fie aproape de nevoile existente în
societate, care sunt neîmplinite (pe deplin) de alte persoane sau
organizații/instituții, indiferent dacă sunt de stat sau private. În anul 2018 neam concentrat pe menținerea contactele cu colaboratorii de până acum, dar
și pe inițierea de contacte noi, unele cu mai mult succes decât altele. De
asemenea am înregistrat problemele întâmpinate de persoanele în nevoie și a
celor din jurul lor și s-au creionat idei de viitor. Aceste acțiuni au nevoie de
analiza și planificare, însă cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua să aducem
informații și materiale de specialitate.

Planuri de viitor pentru 2019
Finalizarea procesului de licențiere a proiectului „Parcul Bucuriei” din Strunga
Organizarea a mai multor grupuri pentru proiectul de 3 zile de evaluare și
consiliere în Strunga.
Renovarea noii case din Satul Sadovoe, raionul Bălți
Introducerea unor teme noi legate de îngrijirea și educarea persoanelor cu
nevoi speciale în activitățile noastre de informare și de consiliere desfășurate
în ambele țări.

Colaboratori
In România









FONSS (Federație Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale) în care suntem membru
Inspectoratul Școlar Jud. Iași
Consiliul local al orașului Târgu Frumos,
Consiliul local al Comunei Strunga
Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, Iași
Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, Jud. Iași
Biserica Baptistă „Emanuel” din Ruginoasa
Centrul Creștin „La Răscruce” Iași

In Moldova





Asociația Obștească Pro Vita Bălți
Biserica Vifania, Bălți
Consiliul local, Bălți
Facultate „Alecu Russo” din Bălți

In Olanda
 Stichting „Sarfath”
 Steunstichting „Ancora Salvării”
 Fontuys Hogeschool Eindhoven
Alte
 International Autism Institute, Rusia
 Olga Bogdashina, Anglia
 Vzw „Prieteni pentru Prieteni”, Belgia
Adolescenții ajută la
pregătirea ajutoarelor

Transporturi din Olanda prin
Fundația Sarfath

Licența pentru Centrul de
zi pentru Consiliere și
Suport pentru Părinți și cu
Copii cu TSA din
Tg. Frumos, Jud. Iași

