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Creștem împreună indiferent de circumstanțe
Activitățile fundației în anul 2021
Suntem recunoscători că și în acest an am putut dezvolta serviciile noastre, am putut să facem
pași importanți în activitățile începute în 2020 dar și pentru faptul că am avut posibilitatea de a
crea proiecte noi. Astfel am crescut atât ca fundație cât și pe plan personal.
CONTINUAREA PROIECTELOR
Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii Tg. Frumos și Centrul Social Parcul Bucuriei
din Com. Strunga, Jud. Iași, România
Copii și tineri cu nevoi speciale vin săptămânal la Centre pentru participarea la programe de
dezvoltare personală în care îi pregătim pentru o viață activă, cât mai autonomă. Am creat cinci
ateliere: auto-gospodărire (îngrijire personală, curățenie, gătit), lucru manual, administrare
(xerox, laminare etc.), ludoterapie și grădinărit.
De asemenea familiile copiilor pot cere consiliere individuală iar lunar avem consiliere de grup.
Am organizat evenimente speciale cu ocazia diferitelor zile festive. Pentru Ziua Mamei am avut
o întâlnire specială dedicată mamelor în cadrul grupului de suport. De Paști am „colindat” toate
familiile cu o poezie și cadouri iar pentru Ziua Copilului am avut diferite clase de la școlile
speciale din zonă în vizită la noi în Parcul Bucuriei. De asemenea au fost organizate programe
de către voluntari pentru copiii cu nevoi sociale din sate și pentru beneficiarii noștri. Un
transport din Olanda a sosit cu lucruri necesare pentru proiectele noastre. În vacanța de vară
am avut un program special ce a cuprins tabere de zi organizate de voluntari, activități în piscina
noastră, ateliere de creație pentru mamele și frații mai mari. Pe lângă acestea am fost în excursie
în natură. Bineînțeles am avut și un eveniment special de deschidere a anului școlar, după care
am intensificat activitatea la atelierele desfășurate cu copii și pentru Crăciun am colindat toate
familiile beneficiare bucurându-ne că s-a încheiat anul cu bine!
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Mun. Bălți, Moldova
Cel puțin bilunar președintele fundației a mers în Bălți pentru a urmări desfășurarea proiectului
nostru, pentru a organiza, împreună cu echipa de acolo, activități la sediu (oficiu), biserică sau
tabără. De asemenea, pentru a face vizite la domiciliul beneficiarilor. Am avut momente speciale
de Ziua Mamei cu întâlniri pe grupe la sediu (oficiu), de Paști am avut o serbare la biserică
organizată de tineri voluntari iar la oficiu au venit cei care au dorit să facă lucru manual. De Ziua
Copilului am avut prima zi în tabără, urmate de încă 3 zile în Iulie, August și Octombrie. În
Decembrie am organizat un workshop de creare a materialelor didactice adaptate în grădinița
din Sat Recea, raionul Rîșcani. Crăciunul va fi celebrat în Ianuarie 2022.

Rezultatele obținute în 2021:
✓ Documentație cu noua situație în Strunga depusă la PSI, achiziționarea
aparatelor necesare și prima vizită de control;
✓ 2/3 din casa de tabără renovată din Sat. Sadovoe, Raionul Glodeni;
✓ Crearea platformei online, www.nevoispeciale.ro, unde poate fi găsit link-ul
către grilele de evaluare pentru elevii cu CES;
✓ Traducere terminată a site-ului, manualului și formularului de scorare a testului

C-BiLLT pentru validare; Testul „Computer-Based instrument for Low Motor Lanquage
Testing” (C-BiLLT) este un test care are la bază utilizarea calculatorului pentru testarea
limbajului la copiii cu motricitate deficitară, fiind un test normalizat și standardizat pentru
înțelegerea limbajului verbal. Testul C-BiLLT este dezvoltat pentru a satisface necesitatea
diagnosticării copiilor care, din cauza deficiențelor locomotorii, nu pot îndeplini condițiile
testelor existente de înțelegere a limbajului.

✓ Traducerea cărții „Acestea este Autismul”, de Colette de Bruin, ed. High 5,
Olanda;
✓ Obținerea acordului pentru traducere în limba română a cărții FLOORPLAY și
introducerea metodei în România și Moldova.
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Mulțumirile noastre merg la colaboratorii și susținătorii noștri!
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
- 2 Cabinete Individuale de Psihologie din Iași, ale foștilor angajați
- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
- Fundația Kaufland, prin platforma StartONG și Fundația Act for Tommorow
În Moldova:
# Asociația Obștească ProVita Bălți
# Tinerii de la Biserica și Tabăra Vifania
În Olanda:
* Fundația de Sprijin Ancora Salvării
* Fundația Sarfath
* Biserici locale
* Sponsori individuali
* Instituții de învățământ („De Brug” Rotterdam, „Ariane de Ranitz” Utrecht,
Universitatea Medical Amsterdam secția recuperarea pediatrică, Colegiul Fontuys
Eindhoven)
* Instituții de sănătate mintală (Autimaat Doetinchem, G-Kracht Delft)

Planuri pentru 2022:
✓ Obținerea avizului PSI pentru Centrul din Strunga și apoi licența serviciilor sociale;
✓ Terminarea renovării casei de tabără din Sat. Sadovoe, Raionul Glodeni;
✓ Extinderea platformei online: www.nevoispeciale.ro; Această platformă dorește să
pună la dispoziția persoanelor interesate informații utile pentru creșterea gradului de
autonomie a persoanelor cu dizabilități.

✓ Validarea testului C-BiLLT;
✓ Lansarea cărții „Acestea este Autismul”, de Colette de Bruin, Olanda;
✓ Traducerea cărții FLOORPLAY și introducere metodei în România și Moldova;
✓ Reluarea acțiunii de oferire a dispozitivelor ortopedice și de transmitere a
modalităților de comunicare alternative.
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