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„Ancora Salvării” 

 

Zbor spre noi orizonturi  



1 Sloganul fundației:    Unicitatea este o valoare! 

IMPRESII DIN 2022 

Am început anul 2022 ca mulți alții, însă în plus cu speranța de a lăsa în urmă 

perioada dificilă creată de pandemie, cu toate restricțiile ei și sperând că vom 

avea posibilitatea de a realiza activitățile la intensitatea anterioară, dorind de 

asemenea chiar să dezvoltăm și alte activități, adică să luăm un:  

Zbor spre noi orizonturi. 

După 24 februarie, dată la care totul s-a schimbat, în primul rând pentru 

ucraineni, vecinii noștri, ne-am reorganizat, dar de această dată după situația 

socială apărută, implicându-ne pe lângă activitățile desfășurate în mod obișnuit 

și în activități de ajutorare a ucrainenilor, care veneau în România sau Moldova, 

dar și a celor care au rămas în țara lor. Astfel am ajuns să descoperim noi 

orizonturi, însă nu neapărat într-un mod în care ne-am fi dorit să le descoperim.  

Am continuat serviciile noastre în România, cu finalizarea licenței pentru 

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii cu TSA din Tg. Frumos, 

după 5 ani de funcționare, și am obținut o nouă licență pentru Centrul de 

Consiliere și Informare „Parcul Bucuriei” din Strunga, jud. Iași. Am ales să nu 

prelungim licența anterioară ci să solicităm această schimbare deoarece în 

ultimii ani cererile nu au vizat doar Tulburarea de autism sau afecțiuni aferente, 

ci ni s-au adresat și familii care se confruntă cu alte nevoi speciale sau sociale 

și, de asemenea, familii cu copii în asistență maternală sau adoptați. Pe lângă 

aceasta am fost solicitați să oferim consiliere și informații în diferite instituții. 

Noi ne oferim serviciile acolo unde sunt necesare și de aceea ne bucurăm că 

am putut prelungi actul de colaborare cu Primăria Orașului Tg. Frumos, 

colaborare care implică folosirea sălii din Centrul Social Multifuncțional.   

Beneficiarii Centrului din Tg. Frumos pot beneficia de serviciile oferite de  

Centrul din Strunga, lucru care a fost și solicitat în mare parte. Consilierea 

persoanelor cu autism și a familiilor acestora va fi unul dintre serviciile pe care 

le vom oferi la Centrul din Strunga.     

Și în Moldova ne-am continuat serviciile, printre care: vizitarea beneficiarilor, 

organizarea activităților de socializare, renovarea casei de tabără și am început 

înființarea unei fundații proprii ,,Ancora Salvării Moldova”, conform noii 

legislații naționale.           

Cunoscătorii de limba română din aceste trei țări și nu numai, pot vizita 

platforma noastră online, www.nevoispeciale.ro, unde adăugăm, în mod 

regulat, informații și documente noi. De asemenea, se găsesc deja câteva 

documente și în limba rusă.   

 

ROMÂNIA 

În acest an am avut diferite activități pentru bunul demers al serviciilor și 

activităților sociale. Aici le prezentăm în ordinea cronologică: 

http://www.nevoispeciale.ro/
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 3 transporturi din Olanda au ajuns în Martie și Aprilie, multe dintre 

ajutoare au fost donate în Ucraina.  

 Din Martie suntem partener în proiectul „Vocea Comunității”, alături 

de Fundația „Bethany” și Asociația Română de Literație, proiect 

desfășurat în orașul Târgu Frumos dar beneficiari au venit și din 

comunele limitrofe.   

În acest proiect am oferit consiliere cu privire la drepturile omului și 

cele cetățenești, ateliere despre comunicarea eficientă cu autoritățile și 

consultanță juridică; scopul este facilitarea implicării active a 

cetățeniilor în viața comunității lor.      

 În Iulie am avut o săptămână de tabără pentru copii din zonă iar în 

August pentru adolescenții din zonă. 

 În zilele de 12 august (la Fundația „Star of Hope” Dorohoi), 16 și 17 

August (la Asociația „La Timp” Iași) am oferit evaluări recuperatorii 

realizate de un fizioterapeut pediatric din Olanda, Hester;  

 Pe 4 Octombrie am oferit dispozitive ortopedice, conform evaluărilor 

realizate în august în zona Dorohoi, dispozitive care nu le-am avut la 

noi în August.  

 Am organizat Zilele Porților Deschise, pe 30 Septembrie și 1 

Octombrie, la „Parcul Bucuriei” Strunga, ca eveniment de aniversare 

a celor 20 de ani ai Fundației Ancora Salvării. 

 Test C-BiLLT, pentru pregătirea procesului de validare: 12 Mai cu 

elevii de la Școala Specială Pașcani, 20 Iunie și 4 Iulie cu beneficiarii 

de la Asociația „La Timp” Iași și   

pe 9 Decembrie, am prezentat despre cum se aplică acest test în Olanda 

la Centrul Școlar de Educație Inclusivă „Sf. Andrei” din Gura 

Humorului, unde am folosit câteva fragmente din filmările făcute cu 

elevii lor în data de 4 octombrie. Au fost prezenți reprezentanți ai 

tuturor instituțiilor din învățământul special și special integrativ din 

jud. Suceava.   

Testul „Computer-Based instrument for Low Motor Lanquage Testing” 

(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.  

 Am finalizat conceptul traducerii cărții Floorplay și în Septembrie a 

avut loc o ședință cu echipa de autori în Olanda. 

FloorPlay este o metodă de intervenție direcționată pe dezvoltare, în 

care elementele centrale sunt emoția și relația. Metoda este 

direcționată pe copii mici la care dezvoltarea nu merge ca de obicei.  
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Chiar dacă focusul este pe relația copil-părinte, metoda poate fi 

aplicată și în grupuri de intervenție. În acest mod aplică specialiștii 

principiile FloorPlay. 

 În Decembrie fundația noastră s-a înscris în Grupul de Acțiune Locală 

Sud Vest Iași (cu sediul în Strunga). 

 Pe 10 Decembrie am avut plăcerea să fim implicați în lansarea cărții 

Captivi între bine și rău, de Loredana Grosu, primul beneficiar al 

fundației noastre la centrul Ancora din Iași. Ne mândrim cu ea pentru 

efortul comun de a o învăța a citi, tipări și a se recupera cât mai mult 

fizic. Fiind o persoană puternică și având o familie suportivă, s-a 

dezvoltat foarte mult citind literatură și scriind un blog, astfel încât a 

putut deveni o scriitoare!      

 

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII CU 

TSA TG. FRUMOS, JUD. IAȘI 

Până pe 27 Noiembrie am lucrat în acest centru, în medie, cu 24 familii. De 

asemenea am avut colaborări cu școlile speciale din zonă.  

Săptămânal am avut activități de dezvoltare personală pentru copii și tineri cu 

nevoi speciale și lunar grupuri de suport pentru mamele lor. 

Activitățile speciale au fost:  

▪ Ziua Autismului: 8 aprilie am lansat oficial online cartea Acesta e 

Autismul, de Colette de Bruin, tradusă de fundația noastră din limba 

olandeză. Autoarea a fost prezentă online; iar în data de 1 aprilie la 

Școală Specială Pașcani și în ziua de 4 aprilie la Școala Profesională 

Specială „Trinitas”, Tg. Frumos am avut o prezentare introductivă 

pentru cadrele didactice și părinți.   

▪ 16 Aprilie am avut Serbare de Paști. 

▪ În luna Mai am fost invitată săptămânal pentru întâlniri cu părinții la 

Școala Profesională Specială „Trinitas”, Tg. Frumos. 

▪ Ziua copilului, 1 Iunie: Eveniment la „Parcul Bucuriei” Strunga cu 

joacă și muzică iar în următoarea zi, un grup de la Școala Specială 

Trinitas a venit la parc.  

▪ 9 Iunie, întâlnire la Școala Specială Pașcani pentru cadrele didactice 

cu o prezentare mai amplă a cărții Acesta e Autismul. 

▪ 14 - 16 Iunie; echipa centrului a urmat cursul „Îngrijire Competentă 

în Traumă”, organizat de Alianța „România Fără Orfani” – filiala Iași.  

Am ales acest curs fiindcă suntem căutați din ce în ce mai mult de 

familii de asistenți maternali sau adoptivi care au copii cu nevoi 

speciale,  deseori derivând și din traumele trăite în primele luni/primii 

ani de viață.  

▪ Program de vară la „Parcul Bucuriei” Strunga: activitățile de 

socializare pentru copii și tineri cu nevoi speciale. 
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CENTRUL DE CONSILIERE ȘI INFORMARE „PARCUL BUCURIEI” 

STRUNGA, JUD. IAȘI 

▪ Înscrierea primului grup de beneficiari (14 familii preluate din Centrul 

Tg. Frumos dar și 6 familii noi) în zilele de 28 și 29 Noiembrie. 

▪ 7 Decembrie: grupuri de suport pentru mamele (maternale sau 

adoptive ale) copiilor cu nevoi speciale.  

▪ 14 Decembrie, un grup de elevi de la Școala Profesională Specială 

„Trinitas” și un elev din Școala Integrativă „Ion Creangă” , Tg. Frumos 

au fost în Strunga și am făcut fursecuri de Crăciun.  

▪ 15 Decembrie la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava am 

organizat o prezentare a cărții Acesta e Autismul; Autoarea cărții 

Colette de Bruin a fost prezentă online la începutul întâlnirii.   

▪ 21 Decembrie a avut loc Serbarea de Crăciun.  

 

MOLDOVA 

(Bi)lunar am realizat vizite acasă, după un program prestabilit și activități 

sociale organizate la oficiul fundației sau în parcul orășean.  

 15 Ianuarie, a avut loc evenimentul de Crăciun la biserica „Vifania”, 

organizat de voluntari tineri.   

 12 Martie, am celebrat Ziua mamelor la biserica „Vifania”.  

 Serbarea de Paște a fost pe 16 Aprilie la biserica „Vifania”.  

 11 Iunie,  10 Iulie și 28 August, 24 Septembrie: activități sociale în 

parcul orășean.  

 3 – 10 August, evaluări recuperatorii cu fizioterapeut pediatric Hester 

și 8 – 10 Octombrie, oferirea dispozitivelor ortopedice aduse din 

România conform evaluării efectuate.  

 10 Octombrie, întâlnire la Facultatea „Alecu Russo” Bălți pentru a 

stabili reluarea activităților realizate în parteneriat; a doua întâlnire a 

fost pe 16 Decembrie (pe 3 Februarie 2023 va fi prima întâlnire 

publică).  

 29 Octombrie, întâlniri de toamnă (Ziua Mulțumirii) la biserica 

„Vifania”; 18 – 20 Noiembrie și 16 – 18 Decembrie vizitarea cazurilor 

noi, care au venit pe 29 Octombrie.   

 Am colindat familiile din Mun. Bălți și Raioanele Rîșcani și Glodeni 

în zilele de 26 și 27 Decembrie. 

 

CASA DE TABĂRĂ ‚,ANCORA”, SAT SADOVOE, MUN. BĂLȚI 

▪ Continuarea renovării casei, o parte importantă este terminată, gata de 

utilizat. 

▪ Zile de tabără la „Vifania”: 26 Iunie, 18 – 22 Iulie, 5 și 6 August. 
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UCRAINA 

 Refugiați cazați pe perioade temporare în Strunga, România. 

 Tabără pentru refugiați surzi în Sadovoe, Mun. Bălți, Moldova și 

copii refugiați integrați în activitățile sociale în parcul orășean Bălți.  

 

AJUTOARE ȘI TRANSPORTURI 

Au ajuns două transporturi din Olanda în luna martie și în luna aprilie.  

Au venit în Strunga după ajutoare pentru zona Hust și Kiev.  

La Odesa și Cernăuți am dus noi marfa, cu microbuzele noastre.  

 

CERNĂUȚI (CERNIVITSCHI) 

Ajutor oferit prin biserici, vorbitori de limba română (Bucovina).  

Prin intermediul Facultății de Științe educaționale din cadrul Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, am comunicat Universității din Cernăuți, 

Secția Limba Română, Facultatea de Pedagogie, deschiderea noastră de a 

colabora în anul 2023 și am oferit bibliotecii lor cărțile traduse de noi în limba 

Română. 

 

KIEV 

Prin pastor Igor, care a stat cu familia sa în Suceava, am putut oferi o varietate 

mare de ajutoare pentru lucrarea lor la biserica „Învierii” din Kiev dar și pentru 

activitățile lor sociale din Kiev și comunele limitrofe.  

El a fost de mai multe ori în Strunga sau ne-am întâlnit în zona Sucevei pentru 

a îi oferi medicamente, bandaje, saci de dormit, lenjerii de pat, plăpumi, perne, 

haine de iarnă, alimente, materiale de igienă personală, detergenți de rufe, 

pampers ș.a.m.d. Un generator i-a fost trimis direct din Olanda.   

 

ODESA 

În colaborare cu mai multe organizații, responsabil fiind Asociația „La 

Răscruce”, am putut ajuta Asociația „Copii Speciali” din Odessa, familii cu 

copii cu nevoi speciale, și de asemenea Biserica „Iubire lui Hristos” care ajută 

oameni în nevoi dar mai ales se duc pe front pentru a-i sprijini pe soldații și 

cetățenii abia eliberați din zona Herson și Nikolaiev.   
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HMELNIȘKII 

Deja, din anii anteriori, îl cunosc pe Vecislav care vine anual cu grupul său de 

persoane cu dizabilități auditive în tabără în Sadovoe, Mun. Bălți. I-am ajutat 

să vină și în acest an în Iulie dar i-am ajutat și prin donarea unui generator nou 

care poate fi luat la diferite activități pe care le organizează pentru grupul lui, 

am oferit pachete de alimente, cu paracetamol și vitamine. Pentru acestea ne-

am întâlnit în Cernăuți.  

 

 

 

VIZIUNE DE VIITOR 

 

 Extinderea grupurilor țintă și a pachetului de servicii la Centrul de 

Consiliere și Informare Parcul Bucuriei din Strunga;  

Astfel: 

❖ activități pentru persoane cu deficiențe locomotorii deoarece 

dispunem de un microbuz cu lift;  

❖ grupuri de suport pentru părinți (asistenți maternali sau adoptivi) ai 

copiilor cu nevoi speciale;  

❖ ajutor juridic pentru persoanele cu analfabetism funcțional prin 

oferirea informațiilor într-un limbaj accesibil.  

Toate aceste idei s-au dezvoltat din observația nevoilor existente lucrând cu 

beneficiarii noștri și în instituțiile cu care colaborăm.    

 

 Terminarea casei de tabără Sadovoe, Mun. Bălți și organizarea programului 

taberei din Mai până în Octombrie, pe lângă activitățile obișnuite în 

Moldova.  

 

 Intensificarea colaborărilor cu universitățile din Suceava România, Bălți 

Moldova și Cernăuți Ucraina, cu facultățile de Științe Umane. 

 

 Implementarea metodei Floorplay. 

 

 Validarea testului C-BiLLT.  

 

 Oferirea tot mai multor materiale pe platforma online: 

www.nevoispeciale.ro și traducerea cât mai multor informații în limba Rusă 

(și/sau Ucrainene).  

 

 

 

 

 

http://www.nevoispeciale.ro/
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PARTENERI ȘI COLABORATORI  

 

 

 

 

 ROMÂNIA 

 

✓ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului 

Jud. Iași 

✓ Primăria orașului Tg. Frumos 

✓ Primăria Comunei Strunga 

✓ Grupul de Acțiune Locală Sud Vest Iași 

✓ Școala Profesională Specială Trinitas, Tg. Frumos 

✓ Liceul Special Moldova, Tg. Frumos 

✓ Școala Gimnazială Specială Pașcani 

✓ Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de 

Științe educaționale și Facultatea de Psihologie    

✓ Asociația „La Răscruce” 

✓ În proiectul ‚,Vocea Comunității’ cu Fundația „Bethany” și 

„Asociația de Literații Române” 

 

 

 MOLDOVA 

 

✓ Biserica „Vifania” Bălți 

✓ Tabăra „Vifania” Bălți 

✓ Universitatea „Alecu Russo” Bălți 

✓ Direcția de asistență socială Raioanele Glodeni și Rîscani 

 

 

 OLANDA 

 

✓ Fundația „Sarfath” 

✓ Sponsori: persoane fizice, diferite biserici reformate și  

organizații.  

✓ Echipa test „C-BiLLT” 

✓ Echipa metodei „Floorplay”  

✓ Organizația „Geef  me de 5”  

 

 

 ANGLIA  

 

✓ Fundația „Mission Direct” 


