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COMUNICAT DE PRESĂ  
 

Micii sportivi de la FAS continuă seria trofeelor importante pe anul 2016 
 

Din nou campioni!  
 

 Recent, numele Fundației de Abilitare 

”Speranța” s-a auzit din nou pe podium în cadrul 

celui mai mare eveniment sportiv din 2016 pentru 

persoanele cu dizabilități intelectuale. Jocurile 

Naționale Special Olympics România, organizate sub 

egida Fundației Special Olympics din România, au 

avut loc la Arad în perioada 27 – 29 mai 2016 . 

Evenimentul s-a bucurat de o largă participare, inclusiv la nivel internațional: au luat parte la 

competiție  un număr de 300 de sportivi cu dizabilități intelectuale din toată țara, sumarizând un total 

de 62 de delegații din România și din Ungaria.  

 Fundația de Abilitare ”Speranța” a fost reprezentată cu succes de o delegație de 6 sportivi, 

conduși de antrenorul Marius Pârjol și sprijiniți de voluntarul Marius Similie. Copiii Claudiu 

Popovici, Mario Silvestru, Alexandru Toma, Cristian Mărculescu, Alexandru Țurcanu și Călin 

Cîrșmar au adăugat în portofoliul Fundației un număr de 10 medalii, dintre 

care cinci de aur, patru de argint și una de bronz. Rezultatele obținute sunt 

onorante pentru întreaga echipă:  

 Silvestru Mario: locul 1 - atletism 50 m, locul 2 – înot 25 m bras, 

locul 1 – înot 50 m craul; 

 Cîrșmar Călin: locul 1 – atletism 50 m, locul 1 – înot 25 m spate, 

locul 1 – înot 50 m craul; 

 Toma Alexandru: locul 4 – atletism 100 m, locul 4 - înot 25 m 

craul;  

 Popovici Claudiu: locul 2 – atletism 50 m, locul 2 – înot 25 m 

craul 
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 Țurcanu Alexandru: locul 3 – atletism 50 m, locul 2 – înot 25 m spate;  

 Marculescu Cristian: locul 4 - atletism 25 m. 

 Felicitările adresate echipei sunt pe deplin meritate, mai ales că unii dintre membrii acesteia 

se află la prima participare la o competiție de asemenea anvergură. Cu sprijinul și încurajarea 

părinților, al antrenorului și al tuturor celor prezenți, copiii și-au depășit emoțiile și au reușit să ofere 

o mostră de voință și determinare. Succesul lor este obținut prin eforturi susținute, prin multă muncă 

și prin cultivarea unei atitudini de învingător.  

 Marius Pârjol, antrenor și kinetoterapeut FAS: ”Vreau să felicit întreaga echipă "Ambasadorii 

Speranței", să-i mulțumesc voluntarului meu de nădejde Similie Marius pentru implicare și dăruire, 

părinților pentru mobilizare și nu în ultimul rând sportivilor Fundației de Abilitare Speranța pentru 

fiecare progres pe care îl fac (fiecare reușită a voastră îmi umple sufletul de bucurie). Pentru mine 

astăzi toți ați urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului! Felicitări prichindei!!!!”          

 

Claudiu, Mario, Alex Toma, Cristian, Alex Țurcanu și Călin, suntem mândri de voi! 
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https://www.facebook.com/similie.marius
https://www.facebook.com/hashtag/funda%C8%9Biadeabilitaresperan%C8%9Ba?source=feed_text&story_id=1262016490505130
mailto:bletitia@csperanta.ro
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Cine este Fundaţia de Abilitare “Speranţa”? 
 

Fundaţia de Abilitare „Speranţa”(FAS) este organizaţie neguvernamentală cu aproape 25 de ani de 

activitate în sprijinul copiilor cu nevoi speciale şi al familiilor acestora, având ca misiune includerea 

acestor copii ȋn școli și grădiniţe obișnuite, precum și schimbarea mentalităţii și atitudinii faţă de ei. 

 

Prin activitatea sa, FAS a adus ȋn atenţia opiniei publice și a autorităţilor competente o problematică 

sensibilă și puţin cunoscută, care, trecută cu vederea, poate afecta semnificativ calitatea vieţii copiilor 

și a familiilor acestora. De-a lungul timpului, FAS s-a implicat la nivel local, ȋn sprijinirea copiilor, 

prin oferirea de servicii directe adresate copiilor, părinţilor și cadrelor didactice. Ȋn ultimii ani, am 

făcut pasul către un alt nivel, ȋnregistrând impact la nivel naţional, prin elaborarea de politici 

educaţionale adecvate, elaborând chiar Metodologia de înfiinţare, organizare și funcţionare a 

Centrelor de Abilitare și Suport Educaţional pentru copii și tineri (C.A.S.E.). 

Câteva rezultate ale activităţii fundaţiei:  

 a ȋnfiinţat primul centru de abilitare pentru copiii cu handicap mental mediu și lejer din 

România (actualul Centru de Resurse și Asistenţă Educaţională "Speranţa"  - CRAE 

"Speranţa" din Timișoara); 

 a ȋnfiinţat și a dezvoltat alte 6 centre de acest tip, ȋn mediul rural și urban din judeţele Timiș și 
Argeș; 

 a oferit servicii specializate pentru peste 4000 de copii și părinții lor; 

 a format peste 250 de profesori; 

 a fost recunoscută la nivel internaţional, ȋn cadrul celor două rapoarte de monitorizare 
prezentate la Bruxelles:               

- raportul de ţară 2002 - "Drepturile omului pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale", 

document al Inclusion Europe; 

- raport de monitorizare 2005, "Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi Intelectuale. Accesul la 

Educaţie și Angajare", document al Open Society Institute Mental Health Initiative. 

 

 

www.fundatia-speranta.ro 
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