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Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care urmăreşte 
îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor şi a familiilor acestora, oferind 
servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu peste 22 de ani de activitate în 
România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte 
de încurajare a educației în mediul rural și, în general, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu 
copiii care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, familii defavorizate). Nu în ultimul rând, 
Fundația Serviciilor Sociale Bethany promovează voluntariatul și filantropia ca modalități de implicare în viața 
comunității. Mai multe detalii se regăsesc pe www.bethanyiasi.ro, www.facebook.com/FundatiaBethany. 

Parteneri în proiect: 

A.N.C.A.A.R. (www.ancaar-iasi.ro) Iași este o organizație nonguvernamentală și non-profit înființată în 
2003, ce are ca misiune îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu autism și a familiilor acestora. Proiectele 
asociației urmăresc abordarea multidisciplinară în identificarea, cunoașterea și satisfacerea necesităților și 
drepturilor persoanelor cu autism. A.N.C.A.A.R. Iași este membră a Federației pentru Drepturi și Resurse 
pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, reprezintă o platformă de 
lobby și advocacy, care și-a propus ca misiune implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a 
serviciilor sociale. Federația reunește 21 organizații cu activitatea relevantă în domeniu: Asociația Alternative 
Sociale, Asociația Betania Bacău, Asociația Regională de Educare a Adulților Suceava (AREAS), Asociația 
Salvați Copiii Iași, Centrul de Dezvoltare Socială, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară Iași (CMSC), 
Centrul Diecezan Caritas, Filiala Iași a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România 
(A.N.C.A.A.R.), Fundația “Alaturi de Voi” România, Fundaţia ”Ancora Salvării” Iași, Fundația COTE, Fundația 
de Dezvoltare Locală “Speranța” Tg. Neamț, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău (FSC), Fundația Enable 
România, Fundația Inimă de Copil, Galați, Fundația Iosif, Fundația Păpădia Iași, Fundația Serviciilor Sociale 
Bethany, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iași, Fundația Star of Hope, Fundația World Vision România.

Această publicație nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru 
conținutul acesteia este asumată în întregime de Fundația Serviciilor Sociale Bethany.
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1

MODELE DE INTERVENȚIE ÎN INTEGRAREA 
SOCIO-EDUCAȚIONALĂ A COPILULUI CU TSA

 

I. 

Centrul ”Delfinul” pentru copii cu autism – model de bună 
practică în terapia copilului cu Tulburări de Spectu Autist al 

Asociației Betania

Material realizat de Camelia Coșa, Coordonator al Centrului "Delfinul" al Asociației 
Betania, Bacău

Înființată în anul 1995, Asociația Betania este prima organizație de utilitate publică din județul Bacău. 
Serviciile oferite acoperă o largă arie de interes în zona socială: terapie pentru copii cu autism în centrele 
din Bacău și Roman, recuperare fizică prin kinetoterapie și hidrokinetoterapie, logopedie, socializare pentru 
persoane cu dizabilități în cadrul Centrului Multifuncțional. Centrele de Integrare a Tinerilor din Bacău și 
București susțin 28 de tinere pentru a-și continua studiile sau pentru a deprinde o meserie care să le asigure 
un viitor. Investițiile în sănătate însumează construirea si reabilitarea de dispensare medicale în mediul rural, 
renovarea și dotarea unor secții de spital din județul Bacău. S-au efectuat importante investiții în educație 
(ateliere, laboratoare, construcția a două școli și o grădiniță), iar în proiectul social sunt asistate minim 120 
de familii în fiecare lună.

În anul 1998 a luat ființă Centrul de Zi pentru copii cu dizabilități. Pe lângă copiii cu deficiențe neuro-
motorii, care frecventau centrul, apăreau și copii diagnosticați cu Tulburari de Spectru Autist și alte tulburări 
de dezvoltare. În timp, incidența acestor cazuri a crescut, context în care, pentru a veni în sprijinul copiilor și 
al familiilor acestora, în anul 2005, s-a deschis, în Bacău, Centrul "Delfinul" pentru copii cu autism.

În anii 2005-2006, numărul celor care solicitau serviciile noastre era de aproximativ 30 solicitari/an, ca 
mai apoi, în următorii ani, acest număr să crească vertiginos. Până în prezent aproximativ 400 de cazuri din 
municipiul Bacău, localitățile limitrofe, cât și din alte județe, au găsit sprijin beneficiind de serviciile specializate 
din cadrul Centrului. În urma acestei experiențe de lucru, încă din primii ani s-a constat că este esenţial să 
se intervină prin terapii specifice, de la o vârstă cât mai mică (intervenţia centrându-se în această direcţie).
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În prezent Centrul “Delfinul” pentru copii cu autism, derulează  următoarele  tipuri de servicii: Centrul 
de Zi, Hidrokinetoterapie, Logopedie, Terapie ocupațională, Terapie comportamentală în sistem ambulatoriu, 
Program intensiv de terapie comportamentală, Evaluare psihologică - evaluare comportamentală și a 
abilităților, Consultanță, Informare și Consiliere pentru părinți. Toate aceste servicii sunt oferite la standarde 
ridicate de competență și de etică profesională, sunt adecvate nevoilor copiilor și sunt asigurate de către o 
echipă de profesioniști, cu experiență în lucrul cu copilul cu Tulburări de Spectru Autist,  experiența acumulată 
sub supervizarea directă atât a unei echipe de specialiști din Olanda cât și a unor formatori din România.

Centrul “Delfinul” are ca obiective:

 � Creşterea gradului de autonomie personală şi a nivelului de funcţionare intelectuală a beneficiarilor 
proiectului, în vederea inserţiei sociale;

 � Conştientizarea şi implicarea părinţilor în procesul de recuperare a copiilor;

 � Sprijin şi informare în vederea integrării copiilor în unităţi de învăţământ;

 � Promovarea intereselor copiilor cu autism în faţa autorităţilor;

 � Influenţarea opiniei publice în sensul unei atitudini de acceptare şi promovare a egalităţii de şanse;

 � Pregătirea continuă a specialiștilor care lucrează cu copiii, în scopul utilizării de noi metode de educaţie, 
noi terapii şi instrumente de evaluare.

În cadrul Centrului de Zi ”Delfinul” sunt înscriși 12 copii cu Tulburări de Spectru Autist, integraţi în  2 
grupe  a câte 6 copii. Fiecare copil beneficiază de un program terapeutic educaţional adecvat vârstei, nevoilor, 
potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor sale (profilului psiho-educaţional). Programul se desfăşoară 
între orele 9-15 şi cuprinde activităţi de grup, terapie individuală, serviciu de kinetohidroterapie și logopedie.

Programul beneficiarilor constă într-o îmbinare optimă şi adaptată a activităţilor educaţional-terapeutice 
individuale cu cele de grup. Intervenţia educaţional - terapeutică are la bază o abordare specială a copilului 
cu Tulburare de Spectru Autist, fiind foarte structurată, organizată, având la bază principiile intervenţiei 
comportamentale, a sistemului alternativ de comunicăre prin imagini şi organizărea timpului şi spaţiului în 
mod optim şi adaptat nevoilor copilului cu autism.

Programul individual presupune două ore pe zi de terapie comportamentală individuală pentru fiecare 
copil, desfășurată în camere special amenajate, adaptate specificului intervenției, conform unui plan de 
intervenție individualizat și detaliat sub următoarele aspecte: obiective (specifice și concrete), procedura 
de lucru (descriptiv, modul de adresare a cerinței, specificarea răspunsului așteptat, nivelele de prompt 
(ajutor din partea terapeutului), criterii pentru îndeplinirea obiectivelor. Fiecare răspuns al copilului pe durata 
ședinței de terapie este înregistrat în fișa zilnică de scorare care face ca demersul terapeutic să fie foarte bine 
organizat, iar nivelul de obiectivitate să fie unul ridicat. 

Membrii echipei lucrează prin rotație cu fiecare dintre cei 6 copii (fiecare membru al echipei va lucra 
pe parcursul unei zile cu 2 copii, fiecare copil beneficiind de 2 ședințe de terapie individuală). Terapeuții sunt  
responsabili de completarea fișelor de scorring și de transmiterea acestora către tutorele copiilor respectivi. 
De asemenea vor comunica tutorelui orice aspect observat în cursul zilei respective, considerat a interfera 
cu performanțele copilului.
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Programul de grup îmbină activitățile educațional-terapeutice cu cele de dezvoltare a autonomiei 
personale, servirea mesei, activități recreative și de socializare, stimularea comunicării funcționale și a 
abilităților de muncă independentă. În fiecare zi, programul de grup cuprinde 3 activități diferite ca scop și mod 
de organizare, cum ar fi: stimulare cognitivă, abilități artistico-plastice, activitate muzicală, concentrarea atenției, 
lucru la masă, stimulare senzorială, motricitate fină și globală, socializare și activități gospodărești.

Obiective generale:

 � Dezvoltarea unor abilități de grup necesare adaptării la mediul înconjurator și creșterea în frecvență și 
intensitate a comportamentelor acceptate social;

 � Formarea capacității de lucru independent în vederea dezvoltării abilităților de autonomie personală;

 � Dezvoltarea comunicării prin imagine, ca instrument pentru exprimarea dorințelor, nevoilor și a propriilor 
interese;

 � Stimularea interacțiunii sociale cu alți copii;

 � Stimularea achizițiilor cognitive în contexte funcționale.

Activitățile recreative și de socializare au scopul de a menține echilibrul psihic și fizic al copilului, 
contribuie la diminuarea anxietății față de spațiile/persoanelor noi, respectiv la creșterea capacității de adaptare 
a copilului necesară integrării în comunitate.

Aceste activități se desfășoară în cadrul Centrului de Zi și în afara acestuia (în comunitate) și constau în: 
ieșiri în parc, plimbări, excursii, vizite în diverse locații sau spații de joacă amenajate în interior, la circ, teatru 
sau alte manifestări destinate copiilor, sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor din centru. Părinții participă 
și sprijină desfășurarea acestor activități și sunt și ei sprijiniți și informați, la rândul lor de către personalul de 
specialitate, asupra oportunităților recreative și de socializare.

Serviciul de hidrokinetoterapie

Hidrokinetoterapia este folosită în cadrul Centrului “Delfinul” prin utilizarea unui bazin special amenajat, 
pentru recuperarea și reabilitarea copiilor din cadrul Centrului "Delfinul" și sistemul ambulator, făcând parte din 
programele de menținere a sănătății. Căldura apei reduce contractura musculară, atenuează durerile ceea ce 
favorizează executarea mișcărilor. Se mai adaugă vasodilatația, datorită temperaturii apei care îmbunătățește 
circulația, crește mobilitatea articulară și troficitatea țesuturilor. De aceea,  în apă se pot realiza, cu mult succes, 
corectarea atitudinilor sau pozițiilor defectuoase și reeducarea neuromotorie.

Durata unei ședinte de hidrokinetoterapie crește progresiv de la 15-20 minute, ajungând la 45 minute pe 
ședință. Hidrokinetoterapia trebuie privită ca o parte principală a complexului terapeutic balnear și realizată 
pe baza criteriilor generale ale metodologiei balneare, dozată și individualizată în raport cu starea clinică a 
bolnavului, caracterizată de felul și de stadiul bolii, de bolile asociate și starea lui generală.
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Serviciul de terapie logopedică

Rolul terapiei logopedice este oferit pentru a corecta defectele de pronunție și de emisie vocală. 
Ședințele de logopedie sunt desfășurate într-un cabinet amenajat corespunzător, pentru a oferi beneficiarilor 
un mediu plăcut și relaxant.

Conținutul ședintelor logopedice:

 � Exerciții și jocuri de scurtă durată, variante pentru corectarea pronunției, a ritmului și fluenței vorbirii, a 
tulburărilor de voce;

 � Formarea structurii perceptiv motrice de orientare temporală, spațială, forme, mărimi, culori;

 � Dezvoltarea structurii gramaticale;

 � Stimularea comunicării expresive;

 � Corectarea scris – cititului;

 � Creșterea încrederii în sine, reducerea agresivității și evitarea insuccesului școlar prin dezvoltarea 
capacității de comunicare.

Serviciul de terapie ocupațională

Serviciul de Terapie ocupațională pentru copiii cu Tulburări de Spectru Autist, vizează îmbunătățirea 
calității vieții și a abilităților cognitive, fizice, senzoriale și motorii, cu scopul formării, dezvoltării și consolidării 
deprinderilor de viață independentă. Beneficiarii proiectului sunt copiii din cadrul Centrului de zi, respectiv 12 
beneficiari, cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani. Programul zilnic se desfășoară între orele 9-15 și cuprinde 4 ore 
de terapie individuală și 2 ore de terapie de grup. În funcție de nevoia și nivelul fiecăruia, copiii au un program 
terapeutic personalizat, beneficiind de 1 – 3 ore pe săptămână. Metodele de evaluare pentru implementarea 
planului de interventie personalizat includ:  Chestionarul canadian de masurare a performanțelor ocupaționale 
(COPM), fișa de terapie ocupațională, profilul senzorial, interviu și observație.

Obiectivele generale ale serviciului de Terapie ocupațională:

 � Educarea și reeducarea componentelor psihomotrice;

 � Dezvoltarea abilităților de autonomie personală;

 � Modelarea elementelor cognitiv - comportamentale;

 � Dezvoltarea abilităților de integrare și procesare a informațiilor vizual-auditive, în procesul de învățare 
din cadrul activităților zilnice;

 � Îmbunătățirea abilităților de motricitate fină și grosieră;

 � Dezvoltarea funcțiilor psiho-sociale, necesare integrării în medii diferite: social, familial, instituțional;

 � Integrarea și stimularea funcțiilor senzoriale;

 � Dezvoltarea abilităților necesare explorării jocului;

 � Dezvoltarea abilităților de viață independentă.
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Serviciul de terapie comportamentală intensivă

În cadrul serviciului de terapie comportamentală intensivă se asigură programe de terapie individuală 
comportamentală celor care se adresează cu solicitare pentru accesarea acestui serviciu. Programele 
terapeutice vor viza obiective specifice referitoare la abilitățile primare de învățare și de limbaj, stabilite în 
urma evaluării inițiale a fiecărui beneficiar. 

În urma evaluărilor inițiale realizate în cadrul serviciului de evaluare psiho-comportamentală se întocmește 
un raport pentru fiecare beneficiar, cuprinzând nivelul de dezvoltare a comportamentelor adaptative, nivelul 
de dezvoltare a comportamentului de comunicare precum și evaluarea comportamentală a limbajului și 
comunicării. Raportul de evaluare psiho-comportamentală este preluat de către membrii echipei care vor 
realiza, pentru o perioadă de maxim 2 săptămâni, evaluarea inițială în urma căreia se întocmesc planul 
individual de intervenție și programele terapeutice pentru fiecare beneficiar, cuprinzând obiective specifice 
conform protocolului de Evaluare a limbajului și a abilităților de învățare (ABLLS)/Carolina Curriculum.

Acest serviciu asigură un program terapeutic intensiv de 4 ore pe zi pentru fiecare copil, program ce 
se desfășoară conform terapiei comportamentale aplicate și implicit dezvoltării comportamentului verbal. În 
prezent în program sunt integrați 5 copii cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani, orele de terapie desfășurându-se 
individual, iar o dată pe săptămână au loc diferite activități de socializare. Echipa terapeutică este formată 
din 3 terapeuți și un coordonator.

Admiterea în cadrul acestui serviciu se face în funcție de urmatoarele criterii:  

 � vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani

 � diagnostic : Tulburări de Spectrul Autist sau alte tulburări de dezvoltare (natura manifestărilor clinice, 
nivelul de dezvoltare a comportamentelor adaptative ale copilului și așteptările familiei)

 � numărul de ordine a solicitării

Admiterea și acordarea de servicii se derulează respectând următorii pași:

a. Completarea formularului de solicitare 

b. Întocmirea dosarului de admitere.  

c. Informarea părintelui privind evaluarea inițială. 

d. Întocmirea și comunicarea planului de intervenție personalizat, a rapoartelor de evoluție (lunare, 
trimestriale), a programelor terapeutice și a recomandărilor către părinți/aparținători legali.

e. Asigurarea și realizarea ședințelor bilunare cu părinții/aparținătorii.

f. Informarea părintelui/aparținătorului legal privind aspectele pe care le presupune colaborarea și 
evaluarea modului de implicare a acestuia în demersul terapeutic.

Se vor urmări ca indicatori de evaluare:
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 � modul de gestionare a comportamentelor-problemă;

 � modul de încurajare și consecvență a părinților în dezvoltarea comportamentelor de autonomie personală;

 � modul în care părinții își împart responsabilitățile cu privire la creșterea și educarea copilului (prin observarea 
modului de interacțiune cu propriul copil și modul de rezolvare a unor sarcini împreună cu copilul);

 � timpul alocat zilnic lucrului cu copilul;

g. Semnarea contractului cu părinții :

Scopul intervenției terapeutice este însușirea de către copil a acelor abilități care îl ajută să se dezvolte, să 
atingă cel mai înalt grad al autonomiei și să dobândească o calitate cât mai bună a vieții.

Se vor urmări:

 � dezvoltarea abilităților de comunicare funcțională;

 � dezvoltarea abilităților abstracte și academice;

 � dezvoltarea abilităților de joc și relaționare socială;

 � dobândirea independenței în activitățile zilnice de rutină.

Conform principiilor terapiei obiectivele generale sunt:

 � evaluarea comportamentelor problematice, respectiv a barierelor întâlnite în procesul de învățare și intervenția 
specifică asupra lor;

 � creșterea în intensitate a comportamentelor funcționale;

 � dezvoltarea și stimularea limbajului expresiv și receptiv;

 � învățarea  abilităților  specifice vârstei cronologice, luând în considerare toate ariile de dezvoltare (limbaj 
și comunicare, socializare, cognitie, motricitate fină și grosieră), abilități necesare integrării cu succes a 
copilului într-o formă de învățământ.

Serviciul de evaluare inițială

 Se adresează tuturor celor care solicită servicii în cadrul Centrului “Delfinul”, indiferent de vârstă, diagnostic 
sau opțiunea exprimată pentru unul sau altul dintre serviciile oferite de Centrul “Delfinul”. Evaluarea nu are scop 
clinic (de diagnosticare) ci de identificare a dificultăților/problemelor concrete cu care copilul și familia acestuia se 
confruntă și de găsire a soluțiilor practice de ameliorare/eliminare a acestora.

Procesul de evaluare inițială cuprinde:

 � Evaluarea nivelului de dezvoltare a comportamentelor adaptative (comunicare, joc și socializare, autonomie 
personală)

 � Evaluarea abilităților primare de învățare, comunicare și limbaj și a barierelor în procesul de învățare

 � Analiza funcțională primară a problemelor de comportamentdentificarea/analiza altor dificultăți de adaptare 
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Procesul de evaluare inițială se desfășoară parcurgând următorii pași:

1. Interviu semistructurat cu părinții pentru anamneză, analiza climatului socio-familial, analiza 
comportamentelor adaptative, identificarea problemelor de comportament – 1 ședința

2. Ședințe pentru evaluarea directă a abilităților primare de învățare, comunicare și limbaj, pentru identificarea/
analiza funcțională primară a problemelor de comportament și pentru identificarea/analiza altor dificultăți de 
adaptare – 1-3 ședințe în funcție de complexitatea manifestărilor clinice

3. Întâlnirea finală cu părinții pentru prezentarea și explicarea verbala a concluziilor evaluării și înaintarea 
recomandărilor (orientare către unul din serviciile Centrului “Delfinul” și/sau orientare către servicii oferite de alte 
instituții de specialitate) – 1 ședință. 

Ulterior, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, părinților li se va transmite și raportul de evaluare scris 
(direct sau prin e-mail).

Serviciul de terapie comportamentală în sistem ambulatoriu

Oferă servicii de terapie specifică comportamentală, cognitiv-comportamentală și educațională copiilor ai 
căror părinți se adresează cu solicitare în acest sens, acoperind o gama largă de tulburari de dezvoltare (tulburări 
din spectrul autist, tulburări multisistemice de dezvoltare, ADHD, tulburări de comportament social, tulburări de 
comunicare socială, anxietate și fobii etc). Ședințele de terapie pot fi individuale și de grup, în funcție de obiectivele 
stabilite pentru fiecare client în parte.

Admiterea în cadrul serviciului de terapie în sistem ambulatoriu se realizează în baza următoarelor criterii:

1. Vârsta: între 1,6 ani si 5 ani, cu excepția cazurilor în care dificultățile specifice, natura manifestărilor 
clinice, nivelul de dezvoltare a comportamentelor adaptative ale copilului și așteptările familiei pot conduce la 
stabilirea unor obiective specifice care să fie atinse prin programele de terapie oferite în cadrul acestui serviciu și 
pentru copii cu vârsta peste 5 ani.

2. Numărul de ordine al solicitării - se va lua în calcul data la care beneficiarii s-au înscris pe lista de așteptare, 
prioritatea stabilindu-se în funcție de ordinea înscrierilor.

Admiterea se derulează respectând următorii pași:

a. Completarea formularului de solicitare pentru servicii în sistem ambulatoriu

b. Întocmirea dosarului de admitere care să cuprindă : formularul de solicitare, copie după actul medical ce 
atestă diagnosticul (dacă este cazul), copie după certificatul de naștere al copilului, copie după buletinele părinților/
aparținătorilor legali, copie după certificatul de încadrare în grad de handicap(dacă există)

c. Informarea părintelui/aparținătorului legal privind aspectele pe care le presupune colaborarea în sistem 
ambulatoriu și evaluarea modului de îndeplinire a criteriilor de admitere

d. Stabilirea frecvenței întâlnirilor și duratei contractului în funcție de obiectivele vizate de planul de intervenție 
personalizat și de disponibilitățile financiare sau de altă natură a familiei
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e. Stabilirea orarului întâlnirilor

f. Organizarea întâlnirilor

g. Semnarea contractului

Programele de terapie specifică oferite în cadrul serviciului ambulatoriu vizează:

 � Analiza funcțională a comportamentelor, problema și intervenția comportamentală specifică, în primul 
rând prin predarea unor abilități specifice a căror însușire previne/diminuează comportamentele, problema 
(răspuns la instrucții/cooperare, comunicare funcțională, tolerarea amânărilor, abilități de socializare)

 � Însușirea/dezvoltarea abilităților de baza, de învățare, comunicare și limbaj

 � Terapie cognitiv-comportamental specifică tulburărilor de dezvoltare

 � Informarea/instruirea familiilor cu privire la specificul tulburărilor de dezvoltare, la tabloul clinic al tulburărilor, 
la metodologia și principiile intervenției terapeutice comportamentale, realizată în discuții libere individuale 
sau de grup sau prin intermediul materialelor scrise sau în format electronic

Contractul cu beneficiarii se încheie pe o perioada de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional 
la sfârșitul fiecărei perioade contractuale, pe o durata de maxim 2 ani. Ședintele de terapie au o durata de 50 
min, frecvența acestora variind de la 1 până la 3 pe săptămână, în forma ședințelor individuale și de grup. Nu se 
acordă ședințe de terapie în intervale orare consecutive, cu excepția cazurilor care impun acest lucru (prin natura 
manifestarilor clinice) la recomandarea echipei de terapeuți. La fiecare 3 luni, se organizează întâlniri ale echipei 
de terapeuți cu familia fiecărui beneficiar în parte, în vederea informării/consultării cu privire la desfășurarea 
procesului terapeutic (obiective atinse, obiective propuse, sugestii, recomandări) după urmatoarea structura:

 � 1 ședință de terapie specifică pe parcursul căreia părinții pot asista/observa  

 � 1 ședință de informare/consiliere cu privire la desfășurarea procesului terapeutic

Cele două întâlniri vor avea loc în intervalele orare în care sunt programate ultimele 2 ședințe de terapie 
pentru fiecare beneficiar în parte, la fiecare 3 luni.

Terapia de grup  pentru copiii cu TSA, ADHD și alte tulburări de dezvoltare se concentrează asupra abilităților 
esențiale de care orice copil are nevoie pentru a interacționa adecvat atât cu cei de-o vârstă cât și cu adulții. Sunt 
vizate abilitățile de joc și interacțiune socială, de comunicare/conversație în grupul de vârstă, dar și abilități mai 
complexe, de reglare a comportamentelor afectiv/emoționale, de reducere a anxietății în situațiile de grup. 

Copiii sunt împărțiți pe grupe de vârstă, dar și în funcție de nivelul de dezvoltare a abilităților sociale, de 
comunicare și afectiv/emoționale. 

Grupa de vârstă 4-7 ani - vizează însușirea/dezvoltarea abilităților de joc, interacțiune socială și comunicare 
în grupul de copii, cu obiective specifice, cum ar fi: comunicare funcțională, tolerarea amânărilor, abilități de 
socializare etc.

Grupa de vârstă 8-13 ani – vizează însușirea/dezvoltarea abilităților de petrecere a timpului liber dar și de 
reglare a comportamentului afectiv, reducerea stărilor de anxietate:
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 � Copiii învață să se joace și să lucreze 1 la 1, în echipe sau ca un grup

 � Învață să își identifice propriile emoții și cauzele acestora

 � Învață să  identifice emoțiile, gândurile și ideile participanților la grupul de terapie și să accepte că fiecare 
individ are propriile moduri de gândire, idei, credințe,  astfel încât să ajungă să înțeleagă atitudinile, acțiunile 
și emoțiile celorlalți (Teoria Minții)

 � Învață/dezvoltă strategii de rezolvare a problemelor

Serviciul de consiliere și sprijin pentru părinți

Acest serviciu oferă posibilitatea de a-i ajuta pe părinți să rezolve problemele cu care se confruntă în ceea ce 
privește dezvoltarea fizică și psihică a copilului și diverse aspecte medicale, sociale etc. Centrul  oferă consiliere și 
sprijin la cerere sau ori de câte ori personalul de specialitate consideră că este în beneficiul copilului și al familiei 
sale.

Personalul de specialitate identifică nevoile părinților pornind de la etapele de dezvoltare pe care le parcurge 
orice copil și ținând cont de personalitatea și particularitățile fiecărui copil în parte. Activitatea de consiliere se 
desfășoară individual sau în grup în funcție de caz. De asemenea se organizează “grupuri de suport” pentru 
părinți, aceste activități având ca scop îmbunătățirea cunoștințelor părinților despre diagnosticele copiilor și modul 
în care ei pot să intervină în procesul terapeutic. S-a dovedit că intervenția timpurie este foarte importantă în 
recuperarea persoanelor cu autism, care au nevoie la fel de mult ca oricine, de iubire si acceptare, de înțelegere 
și încurajare, de apartenența la un grup și de educație.

Centrul “Delfinul” este acreditat de către Comisia de Acreditare a furnizorilor de servicii sociale din Bacău 
să furnizeze servicii de specialitate și de asemenea deține Licența de funcționare din partea Ministerului Muncii, 
Familiei și Protecției Sociale, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului. 
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II. 

Metoda „Give me 5”, "Dați-mi o mână de-ajutor" pentru persoanele 
diagnosticate cu TSA

A oferi întregul printr-un “puzzle din 5 piese” -  Material realizat de Inge Smelik, președinte 
Fundația Ancora Salvării, Iași

Datorită diferenţei în modul de gândire şi perceperii fragmentate care înfluenţează întreaga dezvoltare a 
copilului cu autism, cei din jur trebuie să ţină cont de ea şi să se adapteze. Creierul lui percepe în piese de puzzle 
şi întâmpină dificultăţi în observarea întregului, a legăturilor. Tradus în viaţa de zi cu zi înseamnă că acest copil 
nu poate lega toate impresiile pe care le experimentează la un moment dat. El are o percepție limitată a relației 
cauză–efect şi astfel relaţiile dintre oameni trec pe lângă el neobservate. Copilul nu înţelege ce legătură este între 
geografie și vacanţe şi de ce trebuie să poarte geacă de vară după ce toată iarna a purtat o altă geacă care era 
comodă. 

Fiecare copil trebuie să se simtă în siguranţă, pentru a se dezvolta bine. Atunci când copilul poate percepe 
întregul, acest lucru îi dă un sentiment de siguranţă (de bază). Pe lângă mâncare, haine şi locuinţă, siguranţa 
este o nevoie primară a omului (A.H. Maslow). Când ea nu este implinită, copilul nu se poate dezvolta. Atunci, 
el supravieţuieşte în loc să trăiască. De aceea, este de o importanţă uriașă să oferiți întregul copiilor cu autism, 
deoarece ei nu-l percep singuri şi din această cauză se simt nesiguri. Părinţii şi educatorii observă deja rapid 
că metodele obişnuite de educare nu funcţionează în cazul copilului cu autism. Pedepsele, recompensele sau 
laudele nu-l învaţă pe copil să-şi schimbe comportamentul, în cazul cel mai fericit, îi încurajează să mai repete 
comportamentul dorit după ce l-a învățat. Practica ne învaţă că multe tulburări de comportament dispar când sunt 
clar stabilite întregul şi legăturile din viaţa copilului cu autism. Astfel, el va fi în stare să indeplinească sarcinile pe 
care altă dată nu le facea, sau mai bine zis, nu le putea face pentru că nu percepea întregul. 

După ce face baie, se sterge întreg corpul: sunt lucruri unite. Dar dacă nu observă această legătură, copilul 
le poate inversa cu uşurinţă sau poate sări o etapă. 

A clarifica întregul prin legăturile sale se bazează pe 5 puncte: CE, CUM, CÂND, UNDE şi CINE (şi mediul 
trebuie să fie clar şi previzibil în aceste 5 puncte). A oferi întregul înseamnă a-l ajuta pe copil să refacă mai uşor 
acest puzzle. Copilul gândește în piese de puzzle și, răspunzând tot prin piese de puzzle, te adaptezi la acest 
mod de gândire. Atunci când apare o problemă cu copilul, vezi acest lucru ca pe un puzzle care trebuie rezolvat. 
Această formă este baza acestei metode, adică o intervenţie totală pentru educarea/însoţirea copilului cu autism. 
Prin aplicarea corectă a acestui puzzle, puteţi fi foarte clar pentru acest copil, pentru că vă adaptaţi la gândirea 
lui direcţionată pe sarcină. Mulţi oameni au o agendă unde îşi scriu notițele, uneori folosindu-se de informaţii 
suplimentare pentru a-şi aminti mai ușor. Astfel pot vedea ce au de făcut. Copiii cu autism, din cauza tulburării lor, 
au mai multă nevoie de asemenea liste. Ei nu observă legăturile dintre zi sau săptămână şi nu înţeleg paşii în care 
este înpărţită piesa de puzzle CE (ceea ce trebuie să facă). Un “Puzzle de 5” este o agendă mai specială făcută 
pe măsura nevoilor acestui copil și este mult mai detaliată decât agenda pe care o utilizăm noi. În loc de modelul 
cu agenda folosim modelul de puzzle, ca să ne adaptăm mai bine la nevoile copiilor cu autism. Cele patru piese 
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din colţuri lângă cea cu CE (care este în mijloc) sunt: CUM, UNDE, CÂND şi CINE; acestea oferă suport pentru 
execuţia piesei “CE”. Ele trebuie să conţină, pentru copil, înformaţii care se potrivesc una cu celelaltă şi care 
clarifică legăturile din întreg. Fiecare aspect în ordinea sa de zi este format dintr-un “puzzle de 5”. Astfel, pentru 
el ziua este un lanţ neînterupt de sarcini, la care pentru fiecare sarcină este clarficat CE (ceea ce trebuie să facă) 
într-un “puzzle de 5”.

Pentru fiecare piesă a acestui puzzle este dată explicația a ceea ce înseamnă. Piesele separate formează 
împreună suportul-piesă „CE” (sarcina). 

 � CE. Tot ce trebuie să facă un copil (sarcina).

 � CUM. Modul în care trebuie să o facă. 

 � CÂND. Când începe o sarcină şi când se termină? 

 � UNDE. Pe ce loc trebuie să facă această sarcină? 

 � CINE. Sarcina o va face el? Ce face celălalt? Acestea sunt datele reale de care are nevoie un copil cu autism 
ca să poată porni să facă ceva.

Metoda „Give me 5” este dezvoltată de Colette de Bruin din Olanda.  Cărțile ei („Dați-mi o mână de-ajutor” și 
„Auti-comunicare” ), în care prezintă pe larg această metodă practică, sunt traduse de Fundația Ancora Salvării.

Date de contact:

 ancorasalvarii@yahoo.com        

www.ancorasalvarii.ro
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2

TÂNĂRUL CU DIZABILITĂȚI - ÎNTRE RECUPERARE/
REABILITARE ȘI INTEGRAREA ÎN MUNCĂ

I. 

Dizabilitatea – cauză pentru performanță: descoperirea și 
creșterea potențialului tânărului cu dizabilități

Material realizat de Veronica Vîlcu, Președinte al Asociației pentru Sprijin Comunitar și 
Integrare Socială, Iași

Dacă ar fi să întrebi orice tânăr ce își dorește, indiferent dacă are sau nu o dizabilitate, a avea un loc de 
muncă este printre preferințe. Aceasta, dincolo de aspectele materiale ale dorințelor, pentru că este cunoscută 
atracția pe care o manifestă noile tehnologii, în special în materie de telefoane și/sau alte gadgeturi.

A avea un loc de muncă, a fi angajat și a avea acest statut mult râvnit, le-ar conferi o recunoaștere 
socială a capacităților și abilităților, dar le-ar aduce și resurse financiare pentru a-și îndeplini alte dorințe.  
În momentul în care tânărul se confruntă cu anumite limite de dezvoltare, fie ele fizice, psihice sau de altă 
natură, posibilitățile de a-și demonstra potențialul nu sunt foarte generoase.

Din păcate, încă există percepția socială potrivit căreia personele cu dizabilități ”nu sunt capabile de 
nimic” sau ”lucrurile făcute de persoane cu dizabilități nu sunt de calitate”. Această percepție este determinată 
de anumite practici, prin care persoanele cu dizabilități (copii sau adulți) sunt încurajate să realizeze diferite 
obiecte, în special lucrate manual, dar care nu au acea calitate care să le facă și vandabile, fiind apreciate 
doar pentru că sunt realizate de persoane cu dizabilități, nu pentru că ar fi cu adevărat niște produse 
deosebite. Problema este reprezentată de modul de orientare a acestor persoane, pentru că nu li se oferă 
șansa de dezvoltare în direcția în care ei să poată performa. Și apoi, nu toți oamenii pot să coase frumos sau 
să picteze … Dizabilitatea nu trebuie să reprezinte o concesie, iar singurul criteriu de valorizare ar trebui să 
fie calitatea produsului. 

În acest context, tânărul cu dizabilități se află suspendat între starea de limitare impusă de problemele 
cu care se confruntă și imposibilitatea de a demonstra ceea ce poate să facă și/sau ar putea să facă. Acesta 
este motivul pentru care, beneficiarii Asociației pentru Sprijin Comunitar și Integrare Socială sunt îndrumați și 
formați în realizarea unor produse de foarte bună calitate, respectându-se potențialul fiecăruia – de exemplu, 
pentru realizarea unei sacoșe de hârtie, unul dintre ei lipește banda dubluadezivă, altul este cel care încheie 
sacoșa, și acesta pentru că nu pot realiza corect ambele operații. Îndeplinirea acestor sarcini din care rezultă 
niște produse de calitate le dă acel sentiment plăcut de utilitate. 
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Limitele de dezvoltare care determină o anume dizabilitate nu sunt intercondiționate în mod necesar, ceea ce 
determină surprinzătoare abilități într-un domeniu, în pofida unor deficiențe fizice, intelectuale sau de altă natură. 
Acest fapt este demonstrat de talentele descoperite la persoane cu dizabilități auditive sau vizuale, cu deficiențe 
locomotorii sau intelectuale. 

În luna mai 2016, ASCIS în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, DGASPC Iași și Universitatea de Arte 
”G. Enescu” din Iași, a organizat evenimentul PERFECTUL SIMPLU – despre artă fără limitare, prin care a adus 
în prim plan conceptul de integrare în societate a persoanelor cu dizabilități prin corectarea unei percepții colective 
conform căreia dizabilitatea este privită și ca limitare a expresiei artistice. Acest eveniment și-a propus să scoată 
eticheta de dizabilitate de pe operă, să faciliteze întâlnirea directă între artist și produsul său artistic și consumatorul 
de cultură. Pe termen lung, Perfectul simplu formează un reflex natural de integrare a artistului cu dizabilități în 
cultură, singurul argument fiind produsul artistic livrat. 

Evenimentul "Perfectul Simplu" reprezintă o nouă perspectivă asupra dizabilității, prin faptul că promovează 
acte artistice de o calitate înaltă, susținute de specialiști și profesioniști în domeniu. Persoanele cu dizabilități se 
confruntă cu mentalitatea conform căreia dizabilitatea, indiferent de forma ei, limitează și de aceea, manifestările, de 
genul evenimentului PERFECTUL SIMPLU, sunt cadre potrivite pentru a demonstra exact contrariul – dizabilitatea 

nu impune limite și poate naște performanță.

Potențialul fiecărui tânăr cu dizabilități trebuie descoperit și 
cultivat, astfel încât procesul de integrare profesională să fie un 
succes. 

Cum se face identificarea potențialului, cum se poate 
dezvolta potențialul unui tânăr cu dizabilități? 

Rețeta succesului este scrisă de fiecare persoană cu 
dizabilități în parte, atunci când i se acordă încredere și este 
privită dincolo de limite. Programele de recuperare sunt eficiente 
atunci când încrederea este reciprocă. Dezvoltarea unei relații de 
încredere este esențială – comunicare, ascultare, respect, aceștia 
sunt indicatori ai unei colaborări eficiente. Este surprinzătoare și în 
același timp de un real impact afirmația unui tânăr cu dizabilități, 
beneficiar al ASCIS: ”îmi place să vin aici, pentru că aici sunt lăsat 
să râd” (I.N., 21 ani, dizabilitate intelectuală).

Un aspect deosebit de important în procesul de recuperare 
este acceptarea limitelor, atât de către persoana cu dizabilități cât 
și de către cel care lucrează cu o astfel de persoană. Aceasta nu 

înseamnă că nu se întreprind anumite acțiuni de depășire a limitelor, în sensul de evoluție, dar pentru o integrare 
corespunzătoare primul pas este acceptarea.

Foarte importantă este și realizarea unei evaluări corecte a potențialului fiecărui tânăr cu dizabilități, deoarece 
erorile în această fază pot periclita întreg procesul, orientările ulterioare putând fi făcute în mod greșit. Perioada de 
evaluare poate fi destul de îndelungată, fiind în dependență de deficiențele cunoscute sau mai puțin cunoscute. În 
cadrul asociației, evaluarea potențialului fiecărui beneficiar a relevat surprize deosebit de plăcute atunci când am 
identificat abilități manuale de o finețe remarcabilă la un tânăr căruia nu-i plăcea decât să facă curățenie. Astfel, 
tânărul respectiv a fost implicat în realizarea mărțișoarelor, activitate ce necesita foarte multă îndemânare.
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Dobândirea sau redobândirea anumitor abilități se face în timp și programele de recuperare și reabilitare 
trebuie să reprezinte o constantă. Tocmai de aceea se recomandă ca recuperarea să nu fie întreruptă odată 
cu integrarea în muncă. Practic, angajarea asistată este recomandarea specialiștilor și practica demonstrează 
eficacitatea acestui mod de lucru. 

Integrarea în muncă a unei persoane cu dizabilități 
presupune o abordare atipică a procesului de angajare, în 
condițiile în care pe piața liberă a locurilor de muncă se solicită 
experiență în domeniu, nu există condiții de muncă adaptate 
nevoilor persoanelor cu dizabilități sau nu există deschidere din 
partea angajatorilor pentru a lucra cu persoane cu dizabilități. 

Angajarea cu succes a unui tânăr cu dizabilități se poate 
realiza atunci când se investește timp în formarea și susținerea 
acestuia la locul de muncă. Asistarea acestuia pe întreg parcursul 
zilei de muncă îi conferă și acea siguranță a activității pe care o 
desfășoară. 

Acesta este poate motivul pentru care puțini angajatori 
aleg să lucreze cu persoane cu dizabilități, deoarece ar trebui 
să investească și în angajarea unor persoane de sprijin pentru 
acestea. 

Persoanele cu dizabilități, angajate în secția de producție 
care funcționează în cadrul asociației beneficiază de personal de suport, care are rolul atât de îndrumare și 
verificare cât și de asigurare a condițiilor potrivite pentru desfășurarea activității. 

În condițiile în care un tânăr cu dizabilități beneficiază de sprijin, încredere, acceptare și respect, se poate 
dezvolta atât social cât și profesional, demonstrând că o nouă dimensiune a dizabilității – performanța.

Date despre organizație

Asociația pentru Sprijin Comunitar și Integrare Socială (ASCIS) este o organizație românească non-
guvernamentală, înființată în mai 2015, care oferă servicii sociale și comunitare pentru persoanele cu dizabilități 
și familiile acestora.

Misiunea – integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile.

Viziunea noastră este de a deveni unul dintre cei mai importanți angajatori de pe piața locală pentru  
persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.

Programele sociale ale asociației sunt dedicate atât copiilor, cât și adulților, persoane cu dizabilități și din alte 
grupuri vulnerabile, în vederea stimulării dezvoltării fizice, psihice și sociale a acestora și îmbunătățirea calității 
vieții acestora. Programele asociației vin în sprijinul comunității și autorităților locale prin implicarea activă în 
rezolvarea unor probleme de ocupare și integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri 
vulnerabile.
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Centru de zi

 � Consiliere psiho-socială: sprijinirea persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora, vizând în special 
mobilizarea persoanelor cu dizabilități, atât înspre comunicare și socializare, cât și spre dezvoltare personală

 � Terapie prin artă combinată, atât la domiciliu cât și în centrele rezidențiale sau la sediul asociației, scopul 
acestui tip de intervenție fiind acela de motivare a beneficiarilor în vederea dezvoltării abilităților

Cursuri de formare profesională în domenii în acord cu potențialul de muncă al beneficiarilor

Promovarea talentelor persoanelor cu dizabilități prin susținerea acestora în dezvoltarea unei cariere 
profesionale

Angajare protejată în cadrul secției Pro Ability, secție autorizată ca unitate protejată (în prezent, 7 persoane 
cu dizabilități sunt angajate în această secție). Dezvoltarea activității economice din cadrul asociației permite 
crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități, locuri de muncă adaptate nevoilor acestora.

Intervenție în situație de criză

Date de contact: 

programe@proascis.com, Tel: 0745255557; 0232273578

vanzari@proascis.com, Tel: 0722654118; 0787529372

http://www.proascis.com
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3

SPRIJIN COMUNITAR 
PENTRU PERSOANA CU DIZABILITĂȚI

I. 

Incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități prin 
strategia Reabilitare Bazată pe Comunitate (Community Based 

Rehabilitation)

Model dezvoltat de către Fundația Star of Hope România

Justificare

Dreptul copiilor cu dizabilităţi de a avea aceleaşi oportunităţi ca ceilalţi membri ai comunităţii este deja 
unanim şi larg recunoscut. Deşi s-au făcut paşi importanţi în respectarea drepturilor lor, totuşi sunt încă 
multe bariere în calea incluziunii lor, mai ales pentru copiii cu dizabilităţi din mediul rural şi oraşe mici. Mai 
mult de 50% dintre copiii cu certificat încadrare în grad de handicap, sunt copii cu grad grav şi accentuat, 
categorie expusă cel mai mult riscului marginalizării, excluziunii sociale. Aproximativ jumătate dintre copiii 
cu dizabilităţi nu beneficiază de servicii de recuperare/reabilitare. În special pentru zonele rurale sau oraşele 
mici, centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi care oferă servicii de diagnoză şi intervenţie timpurie sunt 
aproape inexistente; cele din municipii nu acoperă nevoia existentă.

Mulţi dintre copiii cu dizabilităţi nu au acces la educaţie, cultură şi joc. Această situţie se regăseşte 
mai ales în zonele sărace sau rurale. De obicei, copiii nu sunt implicaţi activ în viaţa comunităţii. Copiii şi 
părinţii lor nu sunt implicaţi în totalitate în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct. Slaba implicare în 
viaţa comunităţii este şi rezultatul atitudinii pe care o au membrii comunităţii. Atitudinea membrilor comunităţii 
faţă de copilul cu dizabilităţi şi familia acestuia este încă tributară mentalităţii comuniste, perioada când mulţi 
dintre copiii cu dizabilităţi erau „îngrijiţi” izolat de comunitate. 

Mulţi părinţi care au copii cu dizabilităţi se simt vinovaţi, frustraţi, ruşinaţi, izolaţi, lipsiţi de speranţă. 
Unii luptă de unii singuri fără să cunoască alţi părinţi cu care să se unească. Naşterea unui copil cu nevoi 
speciale duce la un “dezechilibru” în sânul familiei, nu de puţine ori tatăl părăsind soţia şi copiii. În colaborare 
cu părinţii putem influenţa şi alte medii în care copilul va desfăşura o parte din activităţi: şcoala, grădiniţa, 
comunitatea. În acelaşi timp, părinţii sunt cei care cunosc cel mai bine nevoile copilului, şi astfel pot să fie cea 
mai importantă resursă în procesul de integrare a copiilor.
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Proiectul a debutat în anul 2002. Începând cu acest an, organizaţia noastră s-a orientat către susţinerea 
familiilor care au copii cu dizabilitati. Am beneficiat de sprijin, instruire, consultanţă din partea dr Einar Helander, 
iniţiatorul acestei strategii, director al Institutului Internaţional de Managementul Reabilitării, Portugalia; instruire cu 
Ture Jonsson, expert internaţional în educaţie incluzivă; instruire/formare cu specialişti din SUA, Suedia, Norvegia, 
Iran. 

Prezentare succintă a modelului de bună practică

Dizabilitatea este un aspect care ţine de drepturile omului. Incluziunea şi participarea sunt esenţiale pentru 
demnitatea fiecărui copil şi tânăr cu dizabilităţi.

Reabilitarea Bazată pe Comunitate (Community Based Rehabilitation - CBR) este o strategie din cadrul 
dezvoltării generale a comunităţii, pentru reabilitarea, egalizarea şanselor şi de incluziunea socială a tuturor 
copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi; această strategie este promovată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 
CBR se implementează prin eforturile concertate ale persoanelor cu dizabilităţi, ale familiilor acestora şi ale 
comunităţilor, precum şi cele ale serviciilor aferente de educaţie, medicale, sociale, etc. Este benefică pentru toţi 
membrii comunităţii, nu numai pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Principalele obiective urmărite:

 � Împuternicirea părinţilor care au copii cu dizabilităţi; părinţii primesc ajutor pentru împlinirea responsabilităţilor 
părinteşti. Parte integrantă din acest proces este prezentarea informaţiilor, resurselor şi oportunităţilor care 
sunt necesare pentru implicarea deplină a copilului în viaţa comunităţii. Implicarea părintelui ca partener în 
procesul de integrare socială şi şcolară a copilului reprezintă un factor determinant. 

 � Creşterea şanselor de participare la viaţa comunităţii a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi

 � Conştientizarea comunităţii locale privind drepturile, valoarea copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi

Acţiuni întreprinse 

Fundaţia Star of Hope Romania abordează incluziunea socială a copilului cu dizabilităţi din mai multe 
perspective:

 � Oferirea de terapii de recuperare, reabilitare a copiilor cu dizabilităţi (Autism, sindrom Down, deficienţe 
intelectuale, tulburări de comportament, pareze/paralizii cerebrale): terapie educaţională, terapie 
comportamentală, artterapie, ludoterapie, terapia limbajului şi comunicare, formare abilităţi de viaţă 
independentă, stimulare senzorială, kinetoterapie.
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 � Activităţi recreative şi de socializare pentru copii/adolescenţi /tineri cu dizabilităţi

 � Clubul Special Kids/Clubul tinerilor au devenit modele de integrare socială datorită participării adolescenţilor 
şi copiilor cu disabilităti dar şi a prietenilor sau colegilor lor, a vecinilor care, prin prezenţa lor, dovedesc 
acceptare şi spirit comunitar. 

 � Instruirea, informarea cadrelor didactice, părinţilor, specialiştilor privind aspecte de bază ale dizabilităţilor, 
metode de lucru. Începând cu anul 2004 au fost organizate cursuri de instruire pentru cadre didactice din 
judeţele Iaşi, Botoşani, Vaslui. Lector principal a fost Inger Lilja, specialist în domeniu din Suedia. Demersurile 
pentru integrarea în sistemul de învăţământ a copiilor cu dizabilităţi se concretizează în: menţinerea legăturii 
cu şcolile, grădiniţile unde sunt integraţi copiii din programul fundaţiei; întâlniri periodice cu educatorii, 
învăţătorii în grupele cărora sunt integraţi copii cu dizabilităţi în vederea discutării dificultăţilor pe care aceştia 
le întâmpină pe parcursul procesului de integrare şi a modalităţilor de intervenţie.

 � Activităţi de informare la nivelul comunităţii.

 � Organizare campanii sociale

 � Programul „Dialog la distanţă” derulat în parteneriat cu radio Iaşi „Şanse egale” în anul 2007. Fiind un 
program derulat în colaborare cu un post de radio cu acoperire şi în mediul rural, am atins şi acei părinţi care 
locuiesc departe de oraş, cu acces mai redus la servicii. Dialogul la distanţă este o metodă prin care părinţii, 
comunitatea sunt informaţi cu privire la: 

 � cunoştinţe privind dizabilitatea, comportament, reabilitare

 � descrierea/demonstrarea unor metode simple de educare/instruire a coilului pe care părinţii le pot folosi 
acasă 

 � Activităţi de lobby and advocacy pentru îmbunătăţirea / schimbarea legilor, sistemului educaţional /social şi 
politic

 � Înfiinţarea şi susţinerea a 11 asociaţii de părinţi care au copii cu dizabilităţi; înfiinţarea Federaţiei Organizaţiilor 
de Părinţi care au Copii cu Dizabilităţi. Această federație este prima iniţiativă în acest domeniu în ţara noastră; 
sunt multe reţele ale organizaţiilor active în domeniul dizabilităţilor, deşi niciuna nu acoperă toate categoriile, 
însă este prima Federaţie a organizaţiilor de părinţi care au copii cu diferite dizabilităţi. Această federaţie 
este importantă deoarece părinţii sunt cei care, deseori, au o perspectivă unică, specifică asupra dizabilităţii 
copilului, sunt cei care ştiu cel mai 
bine barierele cu care se confruntă 
copilul lor, nevoile pe care acesta 
le are. De asemenea, părinţii sunt 
cei cărora le bate inima cel mai 
tare pentru copilul lor, care doresc 
îmbunătăţirea legislaţiei, politicilor, a 
serviciilor accesibile.

 � Dezvoltarea parteneriatului cu 
autorităţile locale din judeţele Iaşi, 
Vaslui şi Botoşani (DGASPC Vaslui, 
DGASPC Iași, ISJ Iași, ISJ Vaslui, 
ISJ Botoșani, Primăria municipiului 
Dorohoi, Primăria municipiului 
Iași, CJ Iași, Direcția Asistență 
Comunitară Iași)
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Aspectele specifice pe care am dorit să le rezolvăm/diminuăm

 � În special pentru copiii încadraţi în grad de handicap grav şi accentuat se evidenţiază următoarea constrângere: 
nu este asigurată deplina lor integrare în comunitatea unde trăiesc. Principalele probleme pe care am dorit 
să le îmbunătăţim/soluţionăm :

 � Insuficienta informare, asistenţă, susţinere, consiliere a familiei copilului cu dizabilităţi; teama părinţilor de 
a-şi expune copiii dispreţului şi indiferenţei din partea unor actori sociali, teama de a nu fi înţeleşi a creat 
un fenomen de autoizolare din partea acestora. Considerăm că părinţii bine informaţi privind dizabilitatea 
copiilor lor vor şti cum să acţioneze pentru respectarea drepturilor copiilor, cum să se implice în procesul 
de recuperare/ reabilitare a copiilor cu dizabilităţi; toate acestea vor scădea considerabil riscul separării de 
familie a copilului.

 � Insuficienta “deschidere” a comunităţii către nevoile copilui, astfel încât să-i “fie înapoiate” drepturile de care 
a fost lipsit.

 � Pentru tinerii cu dizabilităţi sunt dezvoltate foarte puţine servicii sociale. 

 � Sistemul de învăţământ nu este încă deplin pregătit pentru o integrare reală a copiilor cu dizabilităţi. 

Rezultate obţinute

 � Consultanţă, sprijin şi asistenţă pentru aproximativ 300 copii anual şi familiile acestora din toate judeţele din 
regiunea de nord est a României. 

 � Diminuarea gradului de izolare a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi şi a părinţilor acestora

 � Înfiinţarea, în 4 județe (Iași, Vaslui, Botoșani, Suceava), a 11 asociaţii de părinţi care au copii cu dizabilităţi

 � Înfiinţarea și dezvoltarea Federaţiei Organizaţiilor de Părinţi care au Copii cu Dizabilităţi

 � Inițiative, modificări, puncte de vedere privind proiecte lege, legi în vigoare, etc.

 � Formarea, la acea vreme, a celui mai mare grup de asistenţi maternali profesionişti pentru copii cu dizabilităţi 
din mediul rural – Fălciu, judeţul Vaslui

 � Instruirea şi informarea a 350 de cadre didactice cu privire la aspectele principale ale dizabilităţilor şi metode 
de lucru

 � Instruirea a 250 de specialişti cu privire la Strategia CBR

 � Îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă independentă pentru 500 de copii/tineri cu dizabilităţi

 � 200 de copii cu dizabilităţi au fost integraţi în grădiniţe şi şcoli

 � Elaborarea de materiale informative 

Lecţii învăţate

 � Educaţia este unul dintre elementele principale care asigură integrarea în comunitate a fiecărui copil cu nevoi 
speciale. Fiecare copil are dreptul la o dezvoltare normală în cadrul comunităţii în care se naşte. 

 � Elaborarea oricărei strategii pentru protecţia copiilor cu dizabilităţi trebuie să ia serios în considerare faptul 
că, fiecare copil trebuie să locuiască cu familia. Orice formă de serviciu pentru această categorie care implică 
despărţirea pentru o anumită perioadă dintre mamă şi copil nu este benefică pentru acesta.

 � Implicarea părintelui ca partener în procesul de integrare socială şi şcolară reprezintă un factor determinant.

 � Incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi poate deveni realitate  în măsura în care se depun eforturi pentru 
schimbarea atitudinilor faţă de copiii cu dizabilităţi. Integrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi este 
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un proces care implică pe toţi membrii comunităţii. Fiecare sector în care încercăm să îi integrăm (educaţie, 
cultural-social, câmpul muncii) este compus din oameni care influenţează mai mult sau mai puţin integrarea 
lor. Astfel, dacă mentalitatea acestora nu este un favorabilă, nicio politică sau strategie gândită din spatele 
unui birou nu va avea succes. Noi lucrăm cu oameni şi între oameni şi din acest motiv schimbarea mentalităţii 
este primul lucru care trebuie neapărat urmărit. 

 � S-a evidenţiat nevoia de abordare a  egalizării de şanse pentru copiii cu dizabilităţi din mai multe perspective: 
reabilitarea copilului, integrarea în învătământ, împuternicirea părinţilor, sensibilizarea, responsabilizarea 
membrilor comunităţii privind drepturile copilului cu dizabilităţi, respectarea legislației, îmbunătățirea legilor 
care au influență asupra vieții lor.

Date de contact:

www.starofhope.ro, www.facebook.com/star.of.hope.ro

Persoana de contact: Gabriela Răducanu – Director programe – gabi.r@starofhope.ro ; tel 0745254692  
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II. 

Confecționarea dispozitivelor ajutătoare ortopedice folosind Tehnica 
Prelucrării Cartonului (TePreC)

Material realizat de Inge Smelik, președinte al Fundației Ancora Salvării, Iași

Noi toți avem nevoie de a ne schimba în mod regulat poziția. Cei mai mulți dintre noi facem acest lucru fără 
să ne gândim: stăm în șezut, în picioare și ne miscăm oriunde pe parcursul zilei. Aceasta ne conduce spre o stare 
de bine fizică și ne ajută în mod semnificativ în socializarea noastră și ca să putem participa activ în viața cotidiană. 
Copiii care au dificultăți în a sta în șezut și în picioare au nevoie de dispozitive potrivite pentru a-i stimula să facă 
lucrurile singuri, dezvoltândându-și astfel abilitățile și încurajându-i să ia viața în propriile mâini. Este important să-i 
ajutăm pe copii cu dificultăți locomotorii de la o vârstă cât mai fragedă. Lucrul cu cartonul face posibil acest obiectiv 
oriunde și pentru oricine, fiind ușor de utilizat și ieftin.

Tehnica  Prelucrării Cartonului (TePreC) nu este, bineînțeles, singurul mod de a oferi dispozitive ortopedice 
folositoare. Materiale precum metalul sau cauciucul sunt minunate pentru a face scaune cu rotile. Suporturile de 
stat în picioare, numite verticalizatoare, și scaunele adaptate se fac de asemenea din lemn și plastic. Dar în schimb 
TePreC are anumite avantaje. Dispozitivele se pot face exact după mărimea și nevoile persoanei. De asemenea 
pot fi adaptate ușor când copilul a mai crescut. Pe lângă aceasta poate fi aplicată pentru a confecționa obiecte 
ajutătoare la dispozitive ortopedice sau mobile (școlare) deja existente, de exemplu: măsuță la un scaun, suport 
lateral la un scaun școlar, înalțători pentru copii cu probleme de creștere și standuri de facilitare a comunicării sau 
învățării. 

Verticalizator   Control în timpul probei   Suport pentru a utiliza scaun  
           obișnuit

Pe lângă aceasta, cartonul este disponibil cam peste tot și oamenii sunt dispuși să ajute la colectarea lui 
când aud scopul pentru care va fi folosit. În cele mai multe spitale, cămine, centre sau alte instituții marfa vine în 
cutii de carton. Aceasta înseamnă că au resursele de cartoane pentru scaune adaptate, verticalizatoare și alte 
dispozitive. Și de aceea este o tehnică foarte ieftina și la care este implicată comunitatea în mod direct.

Cartonul are proprietățile lui utile. El poate fi îndoit și întărit ca să fie făcut mai puternic astfel încât obiectele 
de mobilă făcute din el să aibă o viață de lungă durată. De exemplu, canapeaua făcută din carton de către 
persoana care a dezvoltat această tehnică rezistă deja de 25 de ani și în parcursul acestor ani s-a îmbunătățit 
tehnica din ce din ce mai mult. Pentru prelucrarea cartonului pot fi utilizate uneltele obișnuite de lucru: ferestrăul, 
caterul și o linie, suficient ca să începeți. Lipici se poate face dintr-o combinație corectă din faină, apă rece și 
fierbinte. Pentru personalizare, dispozitivele pot fi pictate și pentru protejare, se va da cu lac. În obiecte de carton 
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utilizatorii sunt în siguranță fiindcă nu se pot lovi de ceva tare. Bineînțeles se poate combina cu perne sau curele 
speciale, numite și hamacuri. 

TePreC poate fi, și deseori este, aplicată la domiciliu. Îmbogățirea paletei de mobile și dispozitive adaptate 
depinde de creativitatea fiecăruia. Dar important este, când vorbim de lucrul cu persoane care au deficiențe 
locomotorii, să implicăm kinetoterapeuți, fizioterapeuți, ergoterapeuți, terapeuți ocupațional sau medici ortopedici 
care pot sfătui la o poziționare corectă. Fiindcă, de exemplu, unii copii pot avea șoldul dizlocat și de aceea nu pot 
avea un scaun drept pentru că astfel se pune prea multă presiune asupra șoldului. Aceste sfaturi sunt binevenite 
înainte de finalizarea dispozitivului astfel încât să se mai poată face ajustările necesare.    

Fundația Ancora Salvării are un atelier de lucru pentru TePreC în comuna Strunga, jud. Iași. Terapeutul 
ocupațional a făcut un curs la organizația menționata mai jos și dorim să oferim șansa persoanelor cu deficiențe 
(locomotorii) la o viața activă asistată de dispozitivele adaptate din carton. 

Dacă aveți de oferit cartoane mai mari dar chiar și cartoane mai subțiri, cum ar fi cutii de ceai, pe care le vom 
folosi la finalizare și îmbinări, și hârtie precum ziare vă rog să ne contactați la ancorasalvarii@yahoo.com.  

Bibliografie:

Assistive Cardboard Equipment using APT (Appropriate Paper Technology) by Jean Westmacott, published 
2015 (se găsește la Fundația Ancora Salvării)
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I. 

Atelierul de terapie prin artă

Material realizat de Gabriela Doru, psihopedagog și terapeut al Fundației Serviciilor Sociale 
Bethany

Culoare, sunet, mișcare, zâmbet, emoție, bucurie, prietenie - cuvinte și trăiri care definesc aproape 11 luni 
petrecute în cadrul Atelierului de Terapie prin Artă desfășurat în cadrul Fundației Serviciilor Sociale Bethany Iași, 
care și-a deschis porțile pentru copiii cu dizabilități, părinții acestora dar și pentru voluntarii inimoși care au dorit să 
dăruiască din timpul, energia și bucuria lor.

De ce terapie prin artă? Sau cum terapia se poate combina cu arta?  În artă beneficiarul este opera de artă, 
iar în terapia creativă beneficiarul este copilul, arta fiind un mijloc de dezvoltare pus la dispoziția acestuia. Și de 
ce nu, atâta vreme cât totul se face pentru interesul și bunăstarea copiilor cu dizabilități, pentru care acest tip de 
terapie reprezintă un mod mult mai ușor de a-și exprima nevoile și emoțiile care nu pot fi transmise prin cuvinte.

 Pictura, muzica, desenul, dansul, teatrul, modelajul, colajul sunt tehnici folosite în terapia prin artă. Dacă 
pentru cei mai mulți dintre noi aceste tehnici sunt accesibile, pentru copiii cu dizabilități ele sunt o formă de 
exprimare, dar doar atunci când sunt stimulați să le utilizeze și când se află într-un spațiu în care se simt în 
siguranță.

Timp de 11 luni, acest program a adus multă bucurie, responsabilitate, muncă și satisfacții copiilor, părinților, 
voluntarilor și specialiștilor implicați. Beneficiarii Fundației Serviciilor Sociale Bethany sunt copii cu dizabilități din 
județul Iași, care suferă de autism, sindrom Down, tetrapareză spastică, deficiență mintală moderată sau ușoară, 
tulburări de limbaj.  În cadrul atelierelor de terapie prin artă au participat 30 de copii, care, pe lângă terapia prin 
artă au beneficiat și de ședințe de logopedie și ședințe de kinetoterapie. În sprijinul specialiștilor și a copiilor au 
venit și 15 voluntari-studenți care au dăruit din timpul și bucuria lor pentru ca atelierele să se desfășoare cat mai 
bine și mai folositor pentru copii.

Atelierele au fost programate în fiecare zi a săptămânii și, în funcție de interesul copiilor, au existat ședințe 
individuale și ședințe de grup. Obiectivul urmărit în atelierul de terapie prin artă a fost stabilit în funcție de nevoile 
fiecărui copil, nevoi stabilite în urma unei evaluări inițiale prin care a trecut fiecare beneficiar. 

4

SERVICII INOVATIVE DE TERAPIE, 
PETRECEREA TIMPULUI LIBER 

ȘI PENTRU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 
A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
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Obiectivele principale ale acestei activități:

 �  dezvoltarea capacităţilor de exprimare verbală şi non-verbală a dorinţelor, trăirilor, emoțiilor; 

 �  dezvoltarea capacităţilor cognitive; 

 � spargerea blocajelor emoţionale; 

 � creşterea stimei de sine şi a încrederii în propriile forţe; 

 � dezvoltrea motricității fine.

Așa cum s-a menționat mai sus, terapia prin artă folosește mai multe tehnici creative deoarece fiecare are 
importanța și beneficiul său.

Colajul este o metodă prin care se stimulează creativitatea copilului, dexteritatea manuală, orientarea 
spațială, atenția și nu în ultimul rând comunicarea. 

Teatrul de marionete este o tehnică de 
eliberare a tensiunilor, dar și de clarificare a 
propriei stări de confuzie și durere a copilului care 
joacă viața unui anumit personaj, într-o anumită 
situație. Punerea în scenă a unui rol atrage atenția 
atât asupra limbajului verbal cât și asupra tuturor 
gesturilor și comportamentelor care sugerau o 
intenție sau o mișcare internă. 

Modelajul în lut, plastilină, cocă de făină și apă, este o modalitate în care copilul își spune povestea atât prin 
figurinele modelate cât și prin cuvintele, expresiile verbale care acompaniază activitatea de modelaj a copilului. 
Exercițiul cu lut oferă copilului atât o experiență tactilă, cât și una kinestezică. 

Prin desen și pictură copilul își exprimă 
sentimentele, trăirile, nevoile, se exprimă pe sine 
însuși, își descoperă astfel identitatea. Pictura, 
ca și desenul, este un joc, un dialog între copil și 
adult, este un mijloc de comunicare.
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Muzica conduce la realizarea unei stări de relaxare, destindere, provocarea unor reacții emoționale care pot 
fi exploatate terapeutic, stimularea tuturor elementelor pozitive ale individului, ameliorarea relațiilor de comunicare 
cu cei din jur, stimularea imaginației și a creativității.

Dansul este o modalitate de comunicare care-l face pe copil să se simtă în siguranță, diminuându-i anxietatea. 
Este un procedeu prin care ajutăm copilul să își recâștige propriul corp, să-și cunoască mai bine corpul și să se 
simtă confortabil în el.

Alături de copii, părinții au fost și eu angrenați în aceste activități. Ei au beneficiat de ședințe de consiliere 
individuale și de grup cu specialiștii fundației în cadrul cărora s-a explicat importanța acestui tip de terapie și au 
discutat despre nevoile copiilor și cum pot fi acestea acoperite cu ajutorul terapiei prin artă. Mai mult, părinții s-au 
convins de necesitatea lucrului în echipă și a continuării demersului terapeutic și acasă. În cadrul ședințelor de 
consiliere de grup, părinții au experimentat tehnicile utilizate în terapia prin artă și au realizat importanța acestor 
tehnici de terapie încercând să își dea seama de trăirile propriilor copii.

II.

Terapia asistată de cai pentru copiii cu dizabilități și probleme 
emoționale

Centrul de Hipoterapie și Echitație - Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, județul Iași - Material 
realizat de Cătălina Fădur, asistent social la Fundația Solidaritate și Speranță Iași

Hipoterapia se referă la terapia asistată de cai, atât pentru persoane cu dizabilități fizice, în scopul obţinerii 
unor răspunsuri la nivelul funcţiilor restante, cât şi în tratamentul dizabilităţilor pentru pacienţii cu disfuncţii 
neuromusculoscheletale. Beneficiile hipoterapiei se observă mai ales la copii, deoarece raportul copil-cal este 
unul foarte apropiat şi sincer. 

Centrul de Hipoterapie și Echitație Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, al Fundației Solidaritate și Speranță, 
este o structură de economie socială, înființată în anul 2015 printr-o finanțare POSDRU. Situat în inima comunei 
Bârnova, centrul acordă servicii de hipoterapie și echitație, în principal, copiilor cu deteriorări senzoriale severe 
sau probleme neurologice (autism, ADHD, Sindrom Down), copiilor cu dificultăţi perceptuale sau cu disfuncţie 
de integrare senzorială, precum şi copiilor cu dizabilităţi severe/profunde. Utilizatorii de scaun rulant, care nu au 
activitate motorie grosieră, pot de asemenea beneficia de hipoterapie. Centrul este deschis și pentru toți cei care 
doresc să încerce experiența inedită a călăriei.  

Centrul hipoterapeutic beneficiază de un manej spațios, de un grajd ce conține 10 boxe construite după 
normele în vigoare, iar echipa de specialiști este compusă dintr-un psiholog, doi instructori de echitație și 
hipoterapie, doi îngrijitori și un kinetoterapeut. 

De ce hipoterapie?

Calul e singurul animal confortabil de călărit și are mersul tridimensional, exact ca omul, are oscilațiile de 
bazin pe care le are și omul. O persoană cu dizabilitate urcată pe cal merge ca un om normal. E o stimulare pe 
care o poate face doar calul, fizioterapeuții n-o pot face. În plus, animalul are o temperatură mai ridicată decât cea 
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a corpului nostru; căldura stimulează corpul, îl relaxează, iar fizioterapia e mult mai ușor de făcut.

Faza iniţială a hipoterapiei presupune relaxare şi percepţie corporală, activitatea copilului fiind centrată pe 
exerciţii de echilibru static şi dinamic, pe coordonarea şi disocierea mişcărilor. Astfel, copilul în şa nu participă activ 
la conducerea calului, ci se bucură pasiv de beneficiile activităţii, la nivel senzoriomotor, conferite de stimularea 
prin pasul sinusoidal al calului. La aceste beneficii se poate adăuga obţinerea unui tonus muscular adecvat; iar ca 
urmare a mişcării simetrice în şa, se acţionează şi asupra părţii corpului atinsă de paralizie.

În faza a doua, după ce persoana urcă pe cal, se fac exerciţii pentru fiecare afecţiune în parte. Sunt exerciţii 
pentru cei cu probleme fizice – locomotorii sau neurolocomotorii, cu probleme de spasticitate, de echilibru și 
mobilitate.

Beneficii

 � Autocontrolul: pe partea psihică, există beneficii imediate și generale, de care au parte toți. Evoluția e foarte 
rapidă, de multe ori se pot vedea rezultate după 5-10 ședințe. Se lucrează pe anumite tipuri de dificultăți 
sau tulburări psihice, dar sunt câteva beneficii pe care le poate avea orice persoană. În primul rând, calul 
te învață autocontrolul, atât al posturii și al corpului, cât și al emoțiilor. Calul e foarte sensibil și îți oglindește 
reacțiile, mișcările. De exemplu, dacă ești pe cal și te-ai dezechilibrat sau dacă nu stai într-o poziție corectă, 
dacă stai aplecat spre stânga sau spre dreapta sau dacă coloana ta nu stă într-o poziție corectă, calul 
sesisează asta și se oprește. Funcționați împreună, așa că trebuie să mergi corect. Pe partea emoțională, 
dacă tu nu îți controlezi, gestionezi emoțiile, calul nu cooperează. El are și capacitatea de a reacționa față de 
o incongruență între ce e în interior și ce încearcă persoana care îl călărește să arate la exterior.

 � Stima de sine: poate fi tratată orice fel de fobie. Învățând relația cu calul, crește stima de sine. Acesta e 
următorul beneficiu pe care îl au toți clienții. Să fii capabil să urci pe un cal, să comunici cu un cal, să-l faci 
să răspundă la comenzile tale când el are sute de kilograme și e mai înalt decât tine, îți dă o stimă de sine 
crescută. Având efectul acesta, există beneficii foarte mari pe partea de anxietate, de depresie, care merg 
de multe ori împreună. Desigur, una din marile probleme care îi împiedică pe oameni să meargă la echitație, 
fie că e terapeutică, fie că e sportivă, e exact teama de cal. De aceea se lucrează în echipă cu un instructor 
care are o relație de lungă durată cu animalul, îl cunoaște. Fiecare cal are personalitatea și particularitățile 
lui, iar instructorul le știe și îi spune persoanei ce să facă și ce să nu facă.

 � Stimulare: la fel de importante și de general valabile sunt beneficiile legate de stimulare. Un cal stimulează 
omul și fizic, și psihic. Despre un cal se spune că e 50% fizic și 50% emoțional. Importantă e comunicarea 
pe care el o realizează. Spre deosebire de oameni, e mult mai vizibil când un cal reacționează. De exemplu, 
dacă te ascultă, își întoarce urechile spre tine sau își apleacă capul când ești pe pâmânt. De asemenea, dacă 
în timpul ședințelor de terapie calul suflă aer puternic și fierbinte, este clar că persoana care îl călărește se 
confruntă cu emoții foarte puternice. Echitația terapeutică e folosită cu succes pentru deficiențe de învățare 
sau memorare. Funcționează foarte bine la copiii care au probleme de învățare, la copiii autiști, cărora le e 
foarte greu să rețină anumite lucruri. 

 � Reabilitare: următorul beneficiu e reabilitarea. Fie o reabilitare fizică, fie o reabilitare emoțională. Un rezultat 
firesc al hipoterapiei este apariția emoțiilor pozitive autentice. Alături de cal, nu poți fi altfel decât autentic. Iar 
aceste emoții pozitive, psihologic vorbind, sunt contagioase.

Cum se desfășoară ședințele de echitație psihoterapeutică?

Tot timpul se are în vedere ritmul persoanei, nu este forțată să facă ceva. Nu se urmează niște pași clari: ai 
venit, ai văzut, ai mângâiat calul, te-ai urcat pe cal, te-ai dat jos, ai plecat. Dacă persoana nu se simte confortabil 
să călărească, nu călărește. Ea comunică ce ar dori să facă.
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Ce face psihoterapeutul?

Terapeutul, în primul rând, observă clientul și îl însoțește în plimbări și în procesul de interacțiune cu calul. 
Terapeutul are aceeași treabă pe care o are și în cabinet. Crează relația cu clientul, care trebuie să aibă încredere 
nu numai în instructor, ci și în terapeut. De cele mai multe ori, terapeutul cunoaște și calul și prin asta îi dă siguranță 
clientului. Singura grijă a instructorului este calul, în orice situație, pe când terapeutul este atent atât la persoana 
de pe cal, cât și la cal, trebuie să înțeleagă emoțiile și reacțiile atât ale persoanei, cât și ale calului. Uneori poate 
să fie un translator între cal și persoană. 

Ce tipuri de tulburări pot fi tratate prin intermediul echitației psihoterapeutice?

Sunt persoane care nu funcționează la alt tip de terapie, dar reacționează spectaculos la terapia cu calul. Un 
exemplu în acest sens îl constituie categoria persoanelor discriminate, defavorizate, excluse. Caii pot fi folosiți şi 
în terapia cu adolescenții problematici, cu tulburări de comportament, pe partea de reabilitare socială. 

Terapia asistată de cai este eficientă și pentru persoanele agresive sau care au tendința de a fi abuzive 
cu ceilalți, precum şi în cazul persoanelor cu tulburări alimentare și adicții, care țin de autocontrol. Totodată, 
persoanele autiste pot relaționa mai bine cu animalele decât cu oamenii. Creând o relație bună cu animalele, copiii 
cu autism pot s-o transforme apoi într-o relație cu oamenii. Echitația psihoterapeutică funcționează și în cazul 
tulburărilor de stres posttraumatic, depresie, anxietate și abilități de viață. Sunt persoane care, din anumite motive, 
ori de boală, ori sociale, nu au fost antrenate pentru viață, iar alături de cal învață să fie responsabile, atente. În 
momentul în care ajungi să ai grijă de cal, înveți să ai grijă și de tine.

Pe viitor, activitățile Centrului de Hipoterapie și Echitație Sfântul Mare Mucenic Gheorghe vor fi diversificate, 
incluzând plimbări cu trăsura, trasee de anduranță, workshopuri. 

Organizația

Înființată în anul 2002 de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Fundația Solidaritate și Speranță dezvoltă 
programe, proiecte și activități sociale, social-medicale, cultural-educative și de reintegrare socio-profesională în 
beneficiul diferitelor categorii de persoane vulnerabile din comunitate, cum ar fi copii și tineri defavorizați, adulți și 
vârstnici aflați în situație de risc, persoane cu dizabilități.

Date de contact: 

FUNDAȚIA SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ IAȘI, ROMÂNIA

Str. Costache Negri, Nr. 48, cod 700071                             

Tel: (+4) 0232 220548, (+4) 0332 805750

Fax: (+4) 0232 271228

Web: http://www.fundatiasolidaritatesisperanta.ro



32

III.

Importanța unui mediu senzorial semnificativ 

cu ofertă potrivită de stimuli

Material realizat de Inge Smelik, președinte al Fundației Ancora Salvării

1. Stimulii din jurul nostru

Deosebirile în prelucrarea informațiilor senzoriale cer un anumit stil de intervenție, activități, un program și un 
mediu adaptat pentru fiecare persoană. Ca și adult responsabil pentru grupul de copii (educator, cadru didactic, 
specialist, părinte, etc.), veți recunoaște copiii deranjați mai mult decât în mod obișnuit de informațiile senzoriale 
provenite din propriul corp sau din mediu. De exemplu, observați asta în momentul în care încearcă să se izoleze 
de grup prin a sta în fața sau în urma rândului, când își pun mâinile la urechi, gluga pe cap sau când sunt în 
continuă mișcare, ridicându-se mereu de pe scaun.  

Modul în care copiii prelucrează stimulii din mediul familial sau școlar cauzează tot felul de comportamente 
evidente sau deranjante. Pe parcursul zilei, fiecare om dobândește informații cu ajutorul organelor senzoriale. 
Când acest proces de prelucrare nu se desfășoară în mod adecvat, apar diferite dificultăți comportamentale sau 
de învățare. Acest lucru se întâlnește mai ales la copiii cu cerințe educaționale speciale, aflați în instituții de 
protecție a copilului sau în internate. Se dă cazul copiilor cu autism sau AD(H)D – probleme de concentrare – cu 
sau fără deficiență mintală. De cele mai multe ori, aceștia se exprimă cu greutate în legătură cu stimulii de care au 
nevoie sau care îi deranjează. Aceste deosebiri se regăsesc la orice vârstă. 

2. Cercetări 

Părinții, cadrele didactice, specialiștii sau ceilalți adulți împlicați în creșterea copiilor nu sunt întotdeauna 
conștienți de influența pe care prelucrarea informațiilor senzoriale o are asupra dezvoltării unui copil. Reacția 
neadecvată la stimuli sau imposibilitatea prelucrării stimulilor dobândiți pot fi un mare impediment în dezvoltarea 
copiilor, mai ales dacă se află într-un mediu plin de stimuli. 

Cercetările arată patru moduri de reacționare la experiențele senzoriale (Dunn, 1999):

 � Înregistrare limitată de stimuli: acești copii par mereu dezinteresați, obosiți și manifestă un comportament de 
retragere;

 � Sensibilitate la stimuli: acești copii sunt hiperactivi și distrași repede. Au tendința de a-și direcționa atenția 
spre fiecare stimul din jurul lor, astfel încât sunt imediat distrași de la ceea ce fac;

 � Căutare de stimuli: acești copii sunt dinamici și mereu agitați, nervoși și întotdeauna  implicați în mediul lor. 
Ei caută în mod activ stimuli și adăugă stimuli senzoriali pe lângă fiecare experiență zilnică; 

 � Evitare de stimuli: acești copii preferă ritualurile bine cunoscute și se opun oricărei schimbări, chiar în mod 
vehement. Astfel dețin controlul asupra stimulilor dobândiți. Modul de reacționare este legat mai ales de 
viteza de reacție și de cât de mult observă copilul stimulii.  

3. Prelucrarea informațiilor

Probabil că aveți deja o idee despre cum prelucrează fiecare copil experiențele senzoriale, dar cum trebuie 
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să le abordați când aveți de-a face cu mai mulți copii cu deosebiri în prelucrarea informațiilor senzoriale? Aproape 
de fiecare dată într-un grup vor fi copii cu diferite moduri de a reacționa la stimuli. Plecând de la cele patru moduri 
de prelucrare a informațiilor senzoriale, observați că nu este posibil să abordați în același mod toți copiii din grup. 
Pentru a stimula dezvoltarea și a crea o atmosferă de siguranță este nevoie de un mediu senzorial semnificativ (de 
Hoog, Stultiens-Houben & van der Heijden, 2015). Acesta este un mediu suport pentru activități, care stimulează 
creșterea / dezvoltarea copiilor prin oferirea cantității corecte de stimuli, prin a fi în concordanță cu organele 
senzoriale preferate și ținând cont de stimulii retrăiți neplăcut.   

4. Provocarea zilnică

Chiar dacă este o provocare zilnică să creați un mediu senzorial semnificativ pentru toți copiii din grup există, 
totuși, diferite aspecte care vă pot ajuta. În primul rând, trebuie să înțelegeți ce semnificație are comportamentul 
ieșit din comun. Când acesta este cauzat de modul prelucrării informațiilor senzoriale, trebuie să aflați nevoile 
senzoriale specifice „din spate”. Pe lângă asta, există tot felul de factori de grup pe care îi puteți influența, ca adult. 
Începeți cu o bază săracă în stimuli, în care copiii cu diferite forme de prelucrare a informațiilor se pot simți bine și 
în siguranță. Apoi creați stimuli în plus pentru fiecare copil în parte, potrivit nevoilor lui senzoriale.  

5. Oferirea activităților

Multe din activitățile zilnice sunt procurate destul de repede de către copii. Cum ar fi îmbrăcarea-dezbrăcarea, 
mersul la toaletă sau jucatul afară, ora de matematica, limba română, etc. Din păcate, acest lucru nu este 
întotdeauna valabil pentru copiii cu deosebiri în prelucrarea informațiilor. Modul în care se prelucrează stimulii 
creează probleme zilnic și în repetate rânduri. Fiindcă la multe dintre activități nu se poate renunța, o abordare 
direcționată pe soluții poate deveni alegerea potrivită. O puteți face prin eliminarea stimulilor sau prin diminuarea 
lor. Pe de altă parte, puteți oferi stimuli în plus. Aveți mereu în vedere ceea ce funcționează iar atunci când merge, 
extindeți modul de abordare. 

Pentru toate activitățile este bine să vă gândiți la următoarele două aspecte:

 � Cu cât copilul lucrează de unul singur, cu atât dobândește mai mulți stimuli și în acelați timp, are mai mult 
control asupra situației; 

 � În învățarea unei noi abilități, țineți cont de sistemele senzoriale puternice ale copilului și fiți în concordanță. 

Deseori, copiii mai mici au nevoie de mișcare și activități fizice. Jocul pe covor sau folosind cuburi îi vor 
ajuta în acest sens. Cu toate acestea, și adolescenții pot avea nevoie de mai multă mișcare decât există în orarul 
zilei. Așadar, puteți amenaja colțurile din încăpere după o  anumită temă cum ar fi tehnica, lucrul manual sau 
experimentele „fizice”.     

6. Stilul de abordare/intervenția

Adulții reprezintă o sursă importantă de stimuli pentru grup. Nici nu realizați cât de mulți stimuli aduceți în 
grup prin modul de a vă mișca (liniștit, pe neașteptate), hainele purtate (culoare, cu modele sau fără), tonul vocii 
(tare, încet, monoton), miros (parfum, mirosul corpului) etc. De asemenea, aveți propriul mod de a reacționa la 
stimuli. Cu alte cuvinte, un adult poate avea mai multă dificultate cu comportamentul unui copil decât un alt adult 
sau se creează diferite interpretări. Totul devine transparent și ușor de transmis către colegi dacă treceți în scris 
nevoile și modul de abordare al copilului.

7. Mediul înconjurător

Cum arată pereții încăperii, mesele copiilor, dulapurile (închise sau deschise?), ce culori folosiți în grup? 
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Cu cât se poate vedea mai mult, cu atât există mai mulți stimuli vizuali. Un copil deranjat de astfel de stimuli va 
fi distras repede de la sarcină. Ca adult, este bine să vedeți ce loc oferiți copiilor în încăpere. Unii se simt bine 
împreună, alții doresc să aibă locul lor. Un alt exemplu este aproprierea altor copii, care îi distrage prea mult și le 
aduce un sentiment de nesiguranță din cauza sunetelor sau a atingerilor neașteptate, imprevizibile.

Din când în când, așezați-vă în grup și observați împrejurarea de joacă/de învățare. Cât de luminată e 
încăperea, ce sunete se aud, cât spațiu de mișcare este? Într-un mediu previzibil, copiii pot funcționa în mod 
independent. Prin amenajarea încăperii astfel încât să provoace de la sine un anumit comportament, copilul cu 
probleme în prelucrarea informațiilor senzoriale știe ce trebuie să facă, unde anume și ce fel de stimuli vor urma 
(Peeters, 2009).

Cartea “Stimulii din jurul nostru” este dedicată celor care lucrează cu copiii și tineriii cu deficiență mintală. 
Se adresează și cadrelor didactice din învățământul obișnuit întrucât pot afla lucruri utile. Cartea vorbește despre 
copiii care nu pot indica singuri sau concret ceea ce-i deranjează și descrie pași mărunți care conduc la adaptări. 
Deseori copiii din învățământul obișnuit spun ce anume îi deranjează și, pe lângă asta, dezvoltă mult mai ușor 
strategii de supraviețuire cu ajutorul acestor deosebiri. Dar de fapt, la bază se află aceste deosebiri în prelucrarea 
informațiilor senzoriale și modul de abordare este același, indiferent de gradul de inteligență. Înțelegând această 
bază, veți dobândi mai multă îndemânare referitor la comportamentele manifestate de unii copii și veți învăța 
mijloace corecte de abordare. 

 Autorii cărții sunt: 

 � ROBERT DE HOOG (lucrează ca terapeut în integrare senzorială / fizioterapeut)

 � SANDRA STULTIENS-HOUBEN (specialist în autism / cadru didactic)

 � NGRID VAN DER HEIJDEN (pedagog special / psiholog în instituții de îngrijire și învățământ pentru elevii cu 
deficiență mintală)      

Bibliografie: 

 � Dunn, W. (1999), Sensory profile, San Diego – Ed. Harcourt Publisher

 � Peeters, T. (2009), Autismul - Teorie și intervenție educațională, Iași – Ed. Polirom

 � Hoog R. de, Stultiens-Houben S. & Heijden, I. van der  (2015), “Stimulii din jurul nostru”, Traduse din limba 
Olandeză de: Inge Smelik - Fundația „Ancora Salvării”  

Date de contact:

Email: ancorasalvarii@yahoo.com        

Web:  www.ancorasalvarii.ro 
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I.

Principiile economiei sociale în slujba ocupării în muncă 

a persoanelor cu dizabilități

Material realizat de Alina Pădureț, Director Agenție de plasare și asistență la locul de 
muncă, Fundația "Alături de Voi" România

1. Situația globală a integrării în muncă a persoanelor cu dizabilități

Toate strategiile guvernamentale au plasat integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi printre 
priorităţi. Atât în Uniunea Europeană cât şi în Statele Unite, persoanele cu dizabilităţi au o rată de ocupare 
mai mică decât a celor fără dizabilităţi, însă există variaţii mari între ţări. 

În Uniunea Europeană, o persoană din șase suferă de handicap, de la o formă ușoară până la o formă 
gravă, iar în total, aproximativ 80 de milioane de persoane nu pot, deseori, să participe din plin la viața socială 
și economică din cauza barierelor fizice și comportamentale. Nivelul de sărăcie a persoanelor cu handicap 
este cu 70% superior mediei înregistrate, fapt care se datorează parțial accesului lor limitat la ocuparea forței 
de muncă. Locurile de muncă de calitate asigură independența economică, favorizează reușita personală 
și oferă cea mai bună protecție împotriva sărăciei. Cu toate acestea, nivelul de ocupare a forței de muncă 
de către persoanele cu handicap se situează doar în jurul cifrei de 50%. Pentru a îndeplini obiectivele de 
creștere ale UE, este necesar ca mai multe persoane cu handicap să ocupe locuri de muncă remunerate 
pe piața deschisă a forței de muncă. (European Commission. Situation of disabled people in the European 
Union: the European Action Plan 2010-2020).

În România, rata ocupării persoanelor cu dizabilităţi este semnificativ mai scăzută comparativ cu 
populaţia generală. Doar 12,7% din persoanele cu dizabilităţi cu vârsta între 18-55 ani au un loc de muncă, 
în timp ce rata ocupării în populaţia generală pe acelaşi eşantion de vârstă este de 70%. Strategia Națională 
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2014-2020 are ca obiectiv cheie accesul la muncă a 
unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilităţi, în special pe piaţa liberă a muncii, Legea 219/23.07.2015 
– Legea economiei sociale pune acentul pe soluțiile pe care le oferă economia socială la creşterea gradului de 
ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil și face distincție între întreprindei sociale și întreprinderi 
sociale de inserție iar Legea 448/2006, actualizată, reglementează drepturile și obligațiile persoanelor cu 
handicap acordate în scopul integrării și incluziunii sociale a acestora. 
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2. Soluții oferite de Fundația “Alături de Voi” România la încadrarea în muncă a persoanelor cu 
dizabilități

Fundația „Alături de Voi” România (ADV) este o organizație neguvernamentală, românească și apolitică, 
înființată în februarie 2002 a cărei misiune este incluziunea persoanelor seropozitive HIV și din alte grupuri 
vulnerabile. 

ADV România oferă următoarele servicii:

 � Servicii sociale specializate pentru persoane din grupuri vulnerabile în special adolescenți și tineri: asistenţă 
psiho-socială și terapie vocațională - în cadrul centrelor de zi din Iași, Constanța și Tg. Mureș (Decizie 
de acreditare 641/19.05.2014, eliberată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice); 

 � Servicii de ocupare pentru tineri din grupuri vulnerabile aflați în căutarea unui loc de muncă: consiliere, 
orientare profesională și mediere pe piața muncii; formare profesională, internship, job coaching și angajare 
protejată - în cele trei întreprinderi sociale de inserție, organizate ca secții interne în cadrul fundației (Certificat 
de acreditare eliberat de catre ANOFM Iaşi, seria IS/nr. 25/00037 din 23.06.2014);

 � Servicii de prevenire în comunitate: caravane mobile în școli și licee, campanii de informare în domeniul 
educației sexuale; prevenirea bolilor cu transmitere sexuala, inclusiv HV/SIDA; violență domestică; abuz; 
trafic de persoane; consum de droguri ș.a.;

 � Servicii de promovare şi apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv ale celor infectate cu HIV;

 � Lobby şi advocacy pentru sectorul ONG, contractarea serviciilor sociale și dezvoltarea economiei sociale în 
România

ADV România este acreditată ca furnizor de Servicii de consultanță conform certificatului nr. 1360 / 
27.06.2016 (cod CAEN rev. 2 7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă și cod CAEN rev. 2 
7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management) și ca furnizor de Servicii specializate de stimulare 
a ocupării în baza HG nr. 277/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform certificatului seria IS nr. 
25/00037 din 23.06.2014.

ADV România vine cu soluții practice la integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități. Astfel, este prima 
organizație din țară care a înființat în anul 2008, trei întreprinderi sociale de inserție, organizate sub formă de 
unități protejate și dezvoltate sub brand-ul Util Deco, în care au fost create 85 de locuri de muncă, din care 36 
pentru persoane cu dizabilităţi. În cadrul Util Deco funcționează un centru de multiplicare, ateliere specializate 
pe legătorie manuală şi artă decorativă, confecţionare lumânări, servicii de arhivare și depozitare documente, 
croitorie, personalizare și nou înființata agenție de turism Util Deco Travel. 

Util Deco înseamnă activitate economică reinvestită în programe sociale și are drept obiective:

 � Crearea și menținerea locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități (36 de tineri cu dizabilități angajați);

 � Formare profesională continuă (peste 300 persoane anual);

 � Consiliere și orientare profesională (peste 500 de persoane anual);

 � Servicii sociale și de prevenire oferite în comunitate (peste 1000 de persoane anual);

Unitatea protejată autorizată Util Deco este producător sau distribuitor şi furnizor al următoarelor servicii şi 
produse:
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 � Arhivare fizică, electronică și depozitare documente. Util Deco poate oferi acest serviciu la sediul clienților, 
prin intermediul echipelor mobile sau la depozitul său de arhive din Iași, depozit echipat la standarde europene 
şi autorizat de către Arhivele Naționale. Detalii pe www.depozitarhivare.ro 

 � Croitorie și personalizare. Lucrăm pe baza de comandă: halate, salopete, jachete, pantaloni, tricouri ș.a. 
echipamente de protecție. Acestea sunt realizate și personalizate în propriile ateliere de croitorie Util Deco, 
respectând standardele de certificare și conformitate în domeniu. Prin intermediul parteneriatului pe care îl 
avem cu furnizorii în domeniu, putem completa oferta şi cu alte produse din aceeaşi gamă. Detalii pe www.
utildeco.ro 

 � Tipografie și legătorie. În Centrul de copiere și atelierul de legătorie Util Deco, pot fi realizate diferite printuri, 
cum ar fi: tipizate, pliante, broșuri, afișe, cataloage, agende, calendare, cărți de vizită ș.a. Gama poate fi 
completată cu alte tipuri de promoționale, realizate în atelierul de croitorie sau intermediate de la partenerii 
Util Deco. Detalii pe www.utildeco.ro 

 � Intermediere produse și servicii. Echipamente informatice, consumabile IT, echipamente de birou și tehnică de 
calcul, echipamente periferice și software, consumabile de birou, produse de papetărie, produse de curățenie 
și igienă, produse de protocol, articole de menaj, mobilier de birou, produse electrocasnice, echipamente 
de întreținere, alte mașini și echipamente, materiale publicitare și produse promoționale, echipamente de 
protecție ș.a sunt în lista noastră de produse ce pot fi intermediate.

 � Servicii de turism - singura unitate protejată din România care este inclusiv autorizată ca agenție de turism 
și care are ca servicii vânzarea de bilete de avion, cazări în țară și în străinătate, închirieri auto, asigurări 
medicale, servicii de masă și alte servicii de turism.

În vederea acoperirii costurilor cu resursele umane, consumabile, cheltuieli poştale, chirii și utilități pentru 
acest serviciu, susținerea locurilor de muncă a persoanelor cu dizabilități care lucrează în atelierile protejate ale 
fundației și pentru ca produsele și serviciile realizate de către aceștia să fie competitive pe piață, Util Deco face 
intermediere. 

Printre avantajele colaborării cu o unitate protejată autorizată se numără și posibilitatea de a utiliza pentru 
nevoile companiei, un capitol de buget care, de cele mai multe ori, se transformă într-o taxă plătită la bugetul de 
stat, pentru neangajare de persoane cu dizabilități. Ne referim la obligaţia stabilită prin Legea 448/2006, art. 78, 
alin.3, litera b), pentru angajatorii care au peste 50 de salariați și nu au în procent de 4% dintre aceştia, persoane cu 
dizabilități. Aceşti angajatori sunt obligaţi să plătească la bugetul de stat, o taxă pe handicap (jumătate din salariul 
minim brut pe economie x numărul de persoane cu dizabilităţi care trebuiau angajate) sau să cumpere produse 
și servicii de la unități protejate autorizate, care sunt angajatori de persoane cu dizabilități. De asemenea, legea 
achiziţiilor publice - OUG 34/2006, art. 43, dă dreptul autorităților contractante să achiziţioneze produse și servicii 
de la unități protejate, prin bifarea în caietul de sarcini a rubricii CONTRACT REZERVAT, oferind posibilitatea 
ofertării doar acestor tipuri de instituții.

Pentru a identifica dificultățile cu care se confruntă instituțiile/organizațiile ce au dezvoltate structuri de 
economie socială (întreprinderi sociale sau întreprinderi sociale de inserție), ADV România a realizat un studiu 
inclus în cadrul Raportului sintetic privind analiza structurilor de economie socială din România. Printre 
problemele identificate enumerăm:

 � Lipsa unor programe de susținere a UPA inclusiv a fondurilor nerambursabile destinate acestora;

 � Concurența neloială făcută de UPA de tip SRL care practică prețuri de dumping (vânzare de produse sub 
prețul de producție);

 � Greutăți în a compatibiliza cerințele clienților cu capacitatea și randamentul UPA;
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 � Birocrația;

 � Lipsa interesului agenților economici în încheierea de contracte pe legea 448 ;

 � Cadrul legislativ incert;

 � Slaba desfacere a produselor pe care UPA le produce;

 � Nescutirea plății impozitului pe profit;

 � Lipsa specialiștilor în anumite segmente: pe ateliere, în promovare, studii de piață

În luna septembrie 2013, modelul de angajare protejată Util Deco a fost recunoscut și publicat ca model de 
bună practică pe site-ul Comisiei Europene la secțiunea Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune 
(singurul model de bună practică din România). http://goo.gl/jACM58 

În decembrie 2015, fundaţiei i-a fost acordat premiul „Business cu impact social”, în cadrul Business Days, 
pentru dezvoltarea Util Deco- întreprindere socială de inserţie.

 O soluție complementară la Util Deco, este nou înființata Agenție de Plasare și Asistență la Locul de 
Muncă. Agenția este un serviciu ce oferă adulților din grupuri vulnerabile, aflați în căutarea unui loc de muncă, 
un pachet integrat de activități: evaluare a nevoilor și abilităților profesionale printr-o serie de teste specifice (de 
ex. Platforma CASPER, însoțită de bateria Ruward), consiliere și orientare profesională, internship. Serviciile 
dezvoltate în cadrul Agenției vin ca răspuns la o nevoie stringentă în rândul tinerilor din grupuri vulnerabile, inclusiv 
cu dizabilități, privind posibilitatea de a beneficia de o pregătire profesională în acord cu abilitățile și capacitățile 
personale, respectiv identificarea unor oportunități de angajare pe piața liberă a muncii. 

Pe lângă activitățile de recrutare, evaluare, consiliere și orientare, formare profesională, angajare protejată, 
antreprenoriat și angajare pe piața neconvențională a muncii, agenția aduce un serviciu inovativ pe piața din 
muncipiul Iași și anume serviciul de jobcoaching, preluat după un model filandez și adaptat la situația din 
România. In acest sens, ADV România lucrează după o metodologie proprie de lucru care sprijină în mod direct 
persoana din grup vulnerabil să se adapteze la locul de muncă, dar și angajatorul este învățat cum să relaționeze, 
să-și adapteze, pe de o parte, postul în funcție de potențialul de înțelegere și abilitățile persoanei angajate, iar pe 
de altă parte, să adapteze spațiul de lucru. Acest sprijin este oferit persoanei din grup vulnerabil pe o perioadă de 
minim o lună și maxim un an la același angajator. Dacă în această perioadă, persoana nu se acomodează sau 
intervin probleme care pun în pericol continuarea activității, se identifică un alt loc de muncă și începe din nou 
asigurarea serviciului de job-coaching de către specialiștii fundației. 

Un alt serviciu, nou, adaptat persoanelor din grup vulnerabil este cel de internship, care desemnează 
posibilitatea absolvenţilor de a învăţa direct de la profesionişti, la locul de desfăşurare a activităţii lor. Participanţii 
la internship se pot forma, pot vedea în ce constă activitatea companiei, ce presupune jobul dorit de ei şi, cel 
mai important, pot acumula cunoştinţe şi experienţă practică. Acesta poate fi part-time sau full-time, în funcție de 
cerințele postului. 

Scopul unui internship nu este acela de a-i garanta unui absolvent un loc de muncă, ci de a-l ajuta să 
acumuleze experienţă practică. Internshipul este, în cele mai multe cazuri, modalitatea perfectă de a deschide uşa 
unei companii, iar gradul de seriozitate al unui internship este cel puţin egal cu cel al unui job.
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Date de contact unități protejate ADV România:

 � Iași - str. Bazinelor nr.5, sat Uricani, com Miroslava, jud. Iaşi, telefon/fax – 0232275568; e-mail office.is@
utildeco.ro  web www.utildeco.ro  

 � Constanța – str. Decebal, nr. 49, loc. Constanța, jud. Constanța, telefon/fax – 0241670350; e-mail office.ct@
utildeco.ro  web www.utildeco.ro  

 � Mureș - str.George Coșbuc nr. 1, Oras Tîrgu Mureş, jud. Mureş, telefon/fax - 0265.254987; e-mail office.ms@
utildeco.ro  web www.utildeco.ro  

 � București – str. Piaţa Amzei nr. 7-9, sc. D, et. 6, ap. 34, sector 1, e-mail office@alaturidevoi.ro web www.
utildeco.ro
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6

FINANȚAREA PRIVATĂ A SERVICIILOR 
SOCIALE PENTRU PERSOANELE 

CU DIZABILITĂȚI

I. 

Dezvoltarea serviciilor sociale prin implicarea comunității

Material realizat de Diana Maria Păiuș, Manager Zonal al Fundației Serviciilor Sociale Bethany

Fundația Serviciilor Sociale Bethany este o organizație non-guvernamentală înființată în data de 10 ianuarie 
1994 a cărei misiune este de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor dezavantajate, în special a copiilor și a 
familiilor, oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste în asistență socială.  Fundația Serviciilor 
Sociale Bethany își desfășoară activitatea în Timișoara, Iași și București. 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany este unul dintre primii vectori ai schimbării practicilor în domeniul 
protecției copilului prin dezvoltarea și implementarea de programe și servicii specializate ca: adopție, prevenirea 
separării copilului de familia de origine, reintegrare, asistență maternală profesionistă, dezvoltare deprinderi de viață 
independentă. Prin misiunea pe care ne-o asumăm, ne propunem să devenim un catalizator deopotrivă pentru: 
voluntari, filantropi, organizații responsabile social, donatori și în general pentru toți cei care doresc o schimbare în 
comunitate. Cu fiecare dintre ei, cultivăm relații profesionale de durată și îi implicăm activ în programele noastre. 

În prezent, Fundația Serviciilor Sociale Bethany oferă următoarele servicii sociale și educaționale la 
nivelul județului Iași:

 � Servicii sociale specializate în cadrul Centrelor de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii - servicii 
psihologice, sociale, educaționale și de recuperare/reabilitare pentru părinți și copii cu vârstele cuprinse între 
0 și 18 ani care au dificultăți de dezvoltare sau de integrare 

 � Servicii de consiliere, orientare școlară și burse de performanță pentru elevi din mediul rural 

 � Servicii de consiliere psiho-socială pentru tineri cu vârste între 16-29 ani, cu tulburări de comportament, 
adicții și boli cronice

 � Programe de voluntariat – recrutare, instruire, specializare, plasare și monitorizare voluntari din județele 
Iași și Timiș, implicați în activități directe cu persoane aflate în dificultate: activități de acompaniere, sprijin, 
asistare a persoanelor vârstnice precum și sprijin educațional și acompaniere pentru copii spitalizați sau copii 
cu diferite tipuri de dizabilități.
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Finanțarea privată a serviciilor sociale furnizate de organizația noastră este un aspect deosebit de important 
în politica de dezvoltare organizațională, având în vedere caracterul permament pe care serviciile noastre îl au în 
comunitățile în care lucrăm. În acest sens, începând cu anul 2011, Fundația Bethany a testat și dezvoltat o serie de 
mecanisme de strângere de fonduri din comunitate pe care le-a investit în susținerea și dezvoltarea programelor 
sociale și educaționale.

Donații de la persoane fizice

 � Mecanismul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit - în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, persoanele fizice pot dispune asupra direcționării unei sume reprezentând până la 2% din 
impozitul pe venitul anual datorat impozabil către o organizație neguvernamentală.

 � Donația prin debit direct – oferă posibilitatea unei persoane fizice, în baza unui mandat de debitare directă 
încheiat cu banca la care aceasta deține un cont activ, să doneze lunar, direct din cont, o sumă prestabilită 
de bani pentru organizația neguvernamentală pe care alege să o susțină. Donația are astfel un caracter 
recurent, reprezentând un venit pe care organizația se poate baza până la o perioadă de 5 ani. 

Sponsorizări de la persoane juridice în baza Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și 
completările ulterioare. Legislația fiscală în vigoare prevede facilități fiscale pentru efectuarea sponsorizărilor și/
sau actelor de mecenat  pentru  plătitorii  de impozit pe profit, în limita a 20% din impozitul pe profit, respectiv 0,5% 
din cifra de afaceri.

Campanii și evenimente speciale organizate de Fundația Serviciilor Sociale Bethany 

 � Balul de la Castel – este cel mai mare eveniment de filantropic organizat la nivel local care susține aproximativ 
80% din costurile de funcționare a programului social dedicat recuperării și sprijinului copiilor cu dizabilități 
din Iași. Evenimentul mobilizează fonduri prin trei mecanisme: sponsorizări directe de la companii locale, 
regionale, naționale,  donații individuale și licitația caritabilă din seara evenimentului.

 � Serata Nobila – este un eveniment muzical dedicat susținerii programului educațional prin care sprijinim copiii 
din mediul rural. Evenimentul mobilizează fonduri atât prin donații individuale, cât și prin sponsorizări directe. 

 � Participarea la evenimente și competiții sportive  - Swimathon este o competiție de înot care mobilizează 
persoane din comunitate să devină ambasadori ai cauzelor pe care doresc să le susțină și să atragă donatori 
pentru acestea. 

Evoluția fondurilor totale mobilizate din comunitate la nivelul Biroului Zonal Iași în perioada 2013 - 2015:
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Evoluția fondurilor din campania 2% din impozitul pe venit mobilizate din comunitate la nivelul Biroului Zonal 
Iași în perioada 2013 – 2015

Evoluția fondurilor provenit din organizarea evenimentului special Balul de La Castel la nivelul Biroului Zonal 
Iași în perioada 2013 – 2015

Date de contact

Iași, strada Varianta Uzinei nr. 1, cod 700013

Telefon: 0232 278 535 email: iasi@bethany.ro

Web: bethanyiasi.ro facebook.com/FundațiaBethany



  



FUNDAȚIA SERVICIILOR SOCIALE BETHANY 

Strada Varianta Uzinei nr 1, Iași, C.P. 700013

Tel/Fax: 0232 278 535/ 0232 279 856

E-mail: iasi@bethany.ro

facebook.com/FundatiaBethany

www.bethanyiasi.ro

ASOCIATIA NAȚIONALĂ PENTRU COPII 
ȘI ADULȚI CU AUTISM DIN ROMÂNIA –  
(ANCAAR) - Filiala Iași

Iasi, str. Apelor nr. 6, Punct termic

Iasi, str. Sf. Andrei, nr. 67 

E-mail: contact@ancaar-iasi.ro

Tel: 0232 235598 / 0332 408826

FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR 
NEGUVERNAMENTALE PENTRU SERVICII 
SOCIALE

Web: http://fonss.ro/

https://www.facebook.com/VoceaONG

Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elvețiano-Român, vă invităm să vizitați:

http://www.swiss-contribution.ro    www.swiss-contribution.admin.ch/romania


