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RAPORT  DE ACTIVITATE 
 

2010-2018 
  

Fundația de Abilitare ″SPERANTA″ 
 

Cine este Fundaţia de Abilitare “Speranţa”? 
 

Fundaţia de Abilitare „Speranţa”(FAS) este organizaţie neguvernamentală cu 
26 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. 

 
Fundaţia de Abilitare Speranţa a elaborat mai multe ghiduri pentru părinții şi 
profesioniștii implicați în activități  educaționale şi reabilitare pentru copiii cu 
dizabilități  care sunt folosite  de cadre didactice din țară: „Copilul cu autism”, „Ghid 
practic pentru educatorii și părinții copiilor cu tulburări de atenție şi 
hiperactivitate (sindrom ADHD)”,  
 
 

http://www.fundatia-speranta.ro/


 

2 | P a g e  
 

 

Timișoara, str. Aurel Popovici, nr. 17, 

 tel/fax: 0256 27 44 66, e-mail: office@fundatia-speranta.ro 

 www.fundatia-speranta.ro 

 

 

 
 
 

„Incursiuni în problematica tulburărilor de comportament la copii și 
adolescenți”, „Ghid practic pentru educatorii care lucrează cu copiii cu 
dizabilități multiple”, „Ghid practic pentru părinți privind intervenția timpurie” 
„Abilităţile copilului meu. Ghid de observaţie a copilului mic (0-4 ani )” etc. 
  

A fost creată,  Rețeaua de Educație Incluzivă (REI) on-line, ca răspuns la o 

necesitate prioritară a comunității în care trăim – aceea de provocare a unor 

schimbări pozitive în domeniul incluziunii educaționale şi sociale. Concepută inițial 

pentru a facilita comunicarea şi munca în parteneriat între instituțiile şi organizațiile 

implicate în educație. În prezent, REI este o rețea națională pentru cei care doresc să 

contribuie la deschiderea spre diversitate şi la construirea unei școli și a unei 

societăți pentru toți. 

 

Pentru asigurarea unei informări prompte, moderne, eficiente și transparente, FAS a 

creat site ul pe care le gestionează în prezent:  

www.fundatia-speranta.ro 

pagina de facebook: FundatiadeAbilitareSperanta 

grupul de facebook: Voluntarii Sperantei 

grupul de facebook: Fundatia Speranta 

 

 

Principalele proiecte derulate: 
 

1. Proiectului Un bun inceput 
 

Proiectul este realizat în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii- Filiala Timişoara, a 
fost finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – 
Componenta 4 Servicii sociale şi de bază (număr de referinţă RO2013_C4_30). 
-Perioada de desfăşurare: iunie 2014 - 31 martie 2016  
  
Scopul proiectului: 

Prevenirea şi reducerea riscului de excluziune socială şi educaţională pentru copiii cu 
dizabilități sau cu risc de apariţie a unei dizabilităţi și pentru familiile acestora, prin 
crearea unui serviciu complex de intervenție timpurie la Timișoara 

Obiectivul 1: 

Creșterea accesului la servicii multidisciplinare de depistare, intervenție, monitorizare 
pentru 150 copii cu vârste între 0-4 ani cu dizabilități sau cu risc crescut de apariție a 
unei dizabilități în cursul creșterii şi dezvoltării, prin înființarea unui serviciu inovativ 
de intervenție timpurie 
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Obiectivul 2: 

Creșterea competențelor parentale pentru 200 de părinți ai copiilor cuprinși în proiect, 

prin furnizarea de servicii de consiliere individuală şi workshop-uri tematice  

Obiectivul 3: 

Promovarea serviciilor multidisciplinare de intervenţie timpurie la nivelul comunităţii şi 

a factorilor de decizie implicaţi, ca sistem fundamental pentru sprijinirea dezvoltării 

copiilor născuţi cu risc şi a familiilor lor. 

În România lipseşte un cadru legislativ sau un program naţional coerent de asistare 

şi intervenţie timpurie. 

Fundaţia de Abilitare Speranţa şi Organizația Salvați Copiii Filiala Timișoara prin 

proiectul Un bun început a  înfiinţat un Centru inovativ de intervenție timpurie „Un bun 

început ”pentru copiii mici cu dizabilităţi sau care prezintă un risc crescut de apariție a 

unei  dizabilități  și familiile acestora.De serviciu inovativ, nou înființat au beneficiat  

162 copii mici cu dizabilități sau întârziere în dezvoltare dintre care 50 s-au adăgat 

cazuri noi din această perioadă de raportare repartizaţii astfel :16 copii cu Sindromul 

L. Down, 30 de copii mici diagnosticaţi cu Autism, 26 de copii diagnosticaţi cu 

afecţiuni neuromotorii, 32 cu tulburări de limbaj, 2 cu dificultăţi de auz, 4 copii cu 

dificultăţi de vedere severe, 52 de copii care prezinta alte tipuri de întârziere în 

dezvoltare. Copiii  participă la terapii de specialitate adaptate nevoilor specifice 

fiecărui copil.Terapiile derulate prin acest Centrul înfiinţat de noi  sunt: evaluare și 

intervenție psihologică, evaluare și intervenție logopedică, kinetoterapie, arterapie, 

ergoterapie şi de 8 luni am introdus terapia prin muzică .Toate documentele ,fișele de 

evaluare, programele de intervenție personalizate și alte documente se regasesc în 

Dosarul copilului . 

Părinții beneficiază de informare și consiliere prin activitățile derulate de cei doi 
consilieri parentali. Cei 217 părinți dintre care 177 din această perioadă de raportare 
au beneficiat  de 420 de întâlniri de consiliere individuale   adaptate nevoilor 
părinţilor. De asemenea 157 de părinţi au participat la 16 worshop-uri organizate de 
către consilierii parentali desfăşurate cu teme de interes pentru părinţi şi la 
propunerea acestora. Până in acest moment s-a remarcat că,activitatea de consiliere 
are un impact pozitiv asupra bunăstării familiei și a relației părinte – copil. 
În cadrul proiectului au fost implicate instituții și autorități locale responsabile pentru 

creșterea, educarea și integrarea în comunitate a copiilor , concretizată prin 

realizarea celor patru Protocoale cu : 

 Primăria Municipiului Timișoara, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Directia 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș şi Direcția de Sănătate 

Publică Timiș. 
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De asemenea Proiectul Un bun început a fost promovat în comunitate ca un serviciu  

multidisciplinar de intervenţie timpurie la care pot sa apeleze oricine are nevoie și 

care a implicat voluntari în diferite momente și etape ale Proiectului /sau activităților 

directe cu beneficiarii. 

Echipa de specialişti ai proiectului a elaborat un ghid pentru părinţii copiilor mici 

„Abilităţile copilului meu. Ghid de observaţie a copilului mic (0-4 ani )” 

Instrument cu ajutorul căruia părintele învață să-și observe copilul, pentru a 

depista cât mai timpuriu posibil eventualele abateri în dezvoltare și pentru a consulta 

un  specialist în cel mai scurt timp posibil. 

 Ghidul este structurat pe : 

- pe nivele de varstă, între 0-4 ani; 

- pe paliere de dezvoltare: abilități interpersonale, abilități cognitive,  motricitate   

    grosieră, comunicare și limbaj, motricitate fină. 

Acest serviciu nou poate fi un exemplu de bune practici si poate fi  multiplicat in alte 

comunităţi din Romania care se apleacă asupra nevoilor acestor copii. De asemenea 

modelul creat de noi poate fi un punct de plecare pentru ajustarea legislatiei la 

nevoile copilului mic cu dizabilităţi şi crearea de reţele de servicii de recuperare atât 

de necesare şi in România şi pe care o regăsim în toate ţările europene dezvoltate 

.Prin evenimentele organizate in cadrul proiectului a cresut gradul de conştientizare a 

comunităţi asupra nevoilor speciale a acestor copii, respectul si toleranţa 

Rezultate: 

-162 copii beneficiari ai programelor de intervenție timpurie dintre care 50 s-au 

adăgat  cazuri noi din această perioadă de raportare  

-217   părinți mai bine informați și consiliaţi dintre care 177 doar în această perioadă 

de raportare  

-162 Dosare ale beneficiarilor cu documente personale şi fişe de evaluare cu 

programe de intevenţie personalizate 

-Un ghid pentru părinţi elaborat tipărit şi distribuit  

3299 de ore de voluntariat realizate în perioada de raportare din 5482 total ore 

realizate pe toată perioada de desfăşurare a Proiectului  

 23 voluntari implicați în activitățile Centrului în perioada de raportare din 60 de 

voluntari implicaţi în toată perioada de derulare a proiectului Un bun început 
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2. „Educația incluzivă – un drept al copilului cu dizabilități” 
 

 - proiect realizat ȋn parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice (IPP) 
București și finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 

România. Valoarea proiectului – 74.275,45 euro. Durata proiectului – 15 luni. 
 
           Având la bază precizările Art. 24, privind Educația, din Convenția ONU privind 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi , Fundația de Abilitare ”Speranța”, împreună cu 
partnerul său, IPP, și-au propus prin proiectul Educaţia incluzivă-un drept al copilului 
cu dizabilităţi să evalueze stadiul actual al includerii copiilor cu dizabilităţi în sistemul 
de învăţământ, să identifice barierele de punere în practică a  
Art. 24 din Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, să înfiinţeze 
şi să piloteze modele de bune practici de tip incluziv prin Clasa de diversitate şi să 
producă schimbări de percepţie şi atitudini referitor la copiii cu dizabilităţi indiferent de 
sex, religie, etnie prin experiența Fundaţiei de Abilitare Speranţa şi a Institutului de 
Politici Publice 

Pe tot parcursul proiectului, cât și în cadrul dezbaterii naționale au avut loc 
discuții și întâlniri de lucru cu reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării 
Știintifice, Inspectorate Școlare Județene, cadre didactice, părinți, ONG-uri, care au  
avut atât rolul de a evalua stadiul actual al incluziunii educaționale a copiilor cu 
dizabilități/CES în învățământul de masă, de a identifica deficiențele de sistem, de  
legislație sau cele legate de practica de lucru cât și de a propune soluții adaptate, de 
a facilita dezvoltarea de practici incluzive la nivelul școlilor vizate. 
 

Deși în 2010 România a ratificat Conventia ONU privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi, Raportul de analiza - Educația – (ne)șansa la integrare a 
copiilor cu dizabilități - elaborat în cadrul proiectului, reprezintă prima evaluare 
națională a stadiului actual al integrării copiilor cu dizabilități în școlile de masă și a 
nivelului de toleranță al părinților față de incluziunea educațională a copiilor cu 
dizabilități în școlile de masă. 

Pentru dezvoltarea practicilor incluzive au fost formate un număr de 57 de 
persoane resursă din 30 de școli, care, la rândul lor au oferit consultanță și informații 
actuale în materie de incluziune educațională  unui număr de 391 de profesori.  

Au fost constituite 22 grupuri de lucru în sprijinul incluziunii formate în cadrul a 
25 școli implicate în proiect. Grupurile de lucru au purtat discuții despre situația de 
sănătate/medicală/educațională/socială a copiilor din școală și au propus măsuri 
pentru 593 de copii cu dizabilități/CES pentru facilitarea dezvoltării maximului 
potențial. Au fost formulate sugestii personalizate pentru dezvoltarea practicilor 
incluzive pentru fiecare școală iar pentru punerea acestora în practică școlile au 
beneficiat de materiale de specialitate  în materie de incluziune educațională (format 
fizic și online )și consultanță. 

Pentru depășirea barierelor ce vizează vizează incapacitatea instituțională a 
unor școli de a pune la disporiție cadrelor didactice instrumentele și materialele 
pentru activitățile educative curriculare și extracuriculare au fost acordate premii 
personalizate în produse/rechizite/materiale.  
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 A fost realizat și publicat un spot TV cu acoperire națională și 

internațională. Clipul de 31 de secunde a fost publicat pe toate stațiile societății  
 
Pro Tv (Acasa TV, Acasa Gold TV, Pro TV, Pro Cinema, MTV, Sport.ro și Pro 

TV Internațional) cu câte o apariție pe zi în intervalul orar 07-17, timp de o lună (23 
martie – 22 aprilie 2015), cumulând un număr total de 217 apariții. 

 

3.PROIECT ADHD 

ADHD este o tulburare 

psihiatrică gravă care afectează 

între 5-7% dintre copii şi între 4-

5% dintre adulţii din întreaga 

lume. Tulburarea reprezintă un 

subiect al cercetărilor ştiinţifice de 

mai bine de un secol. 

Trebuie subliniat faptul că ADHD este una dintre tulburările de sănătate 

mintală care perturbă cel mai mult ariile cheie ale vieţii celor afectaţi. În copilărie şi 

adolescenţă afectează grav performanţele educaţionale, adesea cauzând eşec 

şcolar. Perturbă, de asemenea, buna funcţionare a familiei, relaţia cu colegii, 

activităţile în comunitate, ca să nu vorbim despre efectul pe care îl are asupra 

sănătăţii în general. În viaţa de adult s-a demonstrat că afectează în mod negativ 

comportamentul: conducerea imprudentă a vehiculelor, gestionarea greşită a banilor 

şi, bineînţeles, activitatea la locul de muncă. În acelaşi timp are un impact 

semnificativ asupra vieţii de cuplu şi a creşterii copiilor. 

Există dovezi ştiinţifice care demonstrează că ADHD este cauzat în principal 

de factori genetici, deşi poate apărea şi ca urmare a unor leziuni prenatale în timpul 

dezvoltării creierului, iar ocazional poate fi efectul unor leziuni cerebrale postnatale. 

Factorii de mediu nu par să joace niciun rol important în etiologia iniţială a ADHD, cu 

toate că au un efect cristalizator asupra evoluţiei tulburării, lucru condiţionat de o 

înaltă comorbiditate cu alte tulburări comportamentale şi de învăţare, de un înalt grad 

de deteriorare la nivelul zonelor cheie din viaţa celor afectaţi, şi de accesibilitatea 

resurselor corespunzătoare de diagnostic şi tratament. 
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 Societatea trebuie să fie conştientă de faptul 

că gravele dificultăţi şi efectele cu care se confruntă 

persoanele cu ADHD nu se datorează inexistenţei 

tratamentelor sau medicamentelor ineficiente, ci sunt 

cauza insuficientei conştientizări cu privire la 

această tulburare.  

Flash-mob de conşientizarea ADHD-ului 

Fundația de Abilitare ”Speranța” a demarat campania  ADHD EXISTĂ, in cadrul 

careia, in data de 9 iunie 2013 a fost realizat in Piața Victoria din Timișoara un 

flashmob. 

Fundația de Abilitare ”Speranța” s-a afiliat mișcării la nivel mondial de stabilire 

a zilei mondiale de conștientizare a ADHD și sensibilizare a societății la dificultățile și 

obstacolelele pe care le întâmpină persoanele afectate de această tulburare. 

La  eveniment au fost implicate un numar de aproximativ 400 de persoane 

(elevi si profesori din 11 școli din Timișoara și județul Timiș, studenți voluntari, 

comunitatea locală, reprezentanți ai organizației ADDISS din Londra și grupul 

Zumba Suada care a pregatit coregrafia pentru desfasurarea evenimentului). 

Pe cladirea Operei Romane Timisoara a fost amplasat un mash de 21 mp., au 

fost realizate tricouri personalizate pentru acest eveniment si au fost distribuiți 

fluturași cu miturile și realitățile referitoare la cauzele și caracteristicile specifice 

copiilor care prezintă deficit de atenție cu hiperactivitate (ADHD). 

In data de 11 iunie 2013 a avut loc cea de-a doua editie a Conferintei 

nationale pu participare internationala Abordări multidisciplinare în deficitul de 

atenție cu hiperactivitate. 

Au fost susținute 17 prezentari de specialitate (medicina-psihiatrie pediatrica si 

neurologie pediatrica, psihologie-clinica, psihopedagogie, logopedie, pedagogie, 

artterapie, hipoterapie) de catre specialisti de renume din Romania si UK. 

 

 

 

9 IUNIE 2013 
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Au participat 160 de persoane – medici si medici rezidenti, psihologi, 

psihopedagogi, profesori, parinti, studenti la medicina, psihologie si psihopedagogie 

speciala, reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Judetean Timiș, Directiei Denerale 

de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis si Arad.  

 

4. CENTRUL DE DEZVOLTARE PENTRU COPIL ȘI ADOLESCENT/TERAPII 

Centrul de Dezvoltare pentru Copil şi Adolescent  (CDCA) a fost înfiinţat în  

septembrie 2011 ca urmare a a multiplelor solicitări venite din partea cadrelor 

didactice şi a părinţilor şi nevoii resimţite de aceştia de a gestiona cât mai eficient 

comportamentele copiilor cu deficit de atenţie şi hiperactivitate şi de a armoniza 

relaţiile acestor copii cu ceilalţi copii, cu profesorii şi părinţii. 

În Centru îşi desfăşoară activitatea un număr de 6 specialişti: un medic 

psihiatru, 4 psihologi şi un artterapeut, aceştia oferind servicii de: evaluare 

psihologică,  evaluare psihiatrică infantilă, terapie individuală şi de grup,  activităţi de 

club. 

După evaluarea psihologică, are loc o evaluare psihiatrică realizată de medicul 

de psihiatrie pediatrică, evaluare la care participă copilul şi părinţii. În urma acesteia 

se decide utilitatea administrării unui tratament medicamentos, care să însoţească 

întervenţia psihologică. 

Echipa multidisciplinară analizează săptămânal cazurile, evoluţia acestora,  eficienţa 

intervenţiei, în cadrul oferit de  întâlnirile de lucru - şedinţe. Aceasea au loc în fiecare 

zi de marţi a săptămânii şi durează în medie o oră şi jumătate.  

De serviciile oferite deCentrul de Dezvoltare pentru Copil şi Adolescent  

(CDCA) au beneficiat in 2013 un numar de 60 de copii care prezentau 

simtomatologia specifica ADHD  

 

5. Proiectul Impreuna pentru o comunitate Incluziva 

22.06.2017-23.12.2018 

 

Împreună pentru o comunitate incluzivă – o inițiativă transfrontalieră 
Manager proiect: Sebastian Bilanin 
Manager financiar: Iulia Ban 
Experti: Letitia Baba, Sebastian Bilanin, Anca Danci 
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Pentru Fundația de Abilitare Speranța, Organizația Salvați Copiii – Filiala Timiș din 
România și Primăria Plandiște din Serbia, granițele dispar atunci când vine vorba de 
sprijinirea celor care au nevoie. Uniți în dorința de dezvoltare a nivelului de incluziune 
socială, educațională și culturală pentru copii aparținând grupurilor dezavantajate din 
comunitatea locală transfrontalieră româno sârbă din Banloc, Livezile și Plandiște, cei 
trei parteneri își folosesc experiența pentru a aduce sprijin intregii comunități, în 
special celor peste 500 de copii și celor responsabili de dezvoltarea lor într-un mod 
armonios. responsabili de dezvoltarea lor într-un mod armonios. 

 
Astfel, pornind de la nevoile reale ale comunității de frontieră, pentru cei trei parteneri 
nu există granițe atunci când vine vorba despre copiii ce au nevoie de sprijin. Ne 
propunem ca peste 500 de copii, cadre didactice, întreaga comunitate din Banloc și 
Livezile, România și Plandiște, Serbia să învețe să înfrunte problemele, să întrebe și 
să primească răpunsuri pentru ca întreaga comunitate să devină una incluzivă. 
Împreună ne dorim să sprijinim creșterea nivelului de incluziune socială, educațională 
si culturală pentru copii,  aparținând grupurilor defavorizate din zona de frontieră. 

http://www.fundatia-speranta.ro/
http://www.fundatia-speranta.ro/wp-content/uploads/2017/08/Pliant-recto-RO-x-FB.jpg
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Elaborarea si diseminarea planului de actiune al proiectului „Împreună pentru 

o comunitate incluzivă” 

Sisteme audio pentru şcolile din zona de graniţă, achiziţionate prin Programul 

Împreună pentru o comunitate incluzivă, finanțat prin Programul INTERREG IPA de 

Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 

 

 
 

 

Proiectul Interreg-IPA și Concursul național Made for Europe 2018 

Elevii Școlii Gimnaziale Anghel Saligny din Banloc participă la Concursul național 

Made for Europe 2018 cu rezultatele activităților socio-psiho-educationale și culturale 

realizate în cadrul proiectului Interreg-IPA CBC România-Serbia: Împreună pentru o 

Comunitate Incluzivă. 

 
În vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive acumulate de unităţile de 

învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene 

din domeniul educației și formării profesionale, Ministerul Educaţiei Naționale a lansat 

cea de-a XII-a ediţie a Concursului naţional „Made for Europe”. Concursul naţional  

http://www.fundatia-speranta.ro/
http://www.fundatia-speranta.ro/wp-content/uploads/2018/03/WhatsApp-Image-2018-03-23-at-13.16.05.jpeg
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„Made for Europe” este cuprins în Calendarul concursurilor naționale școlare 

finanțate de către M.E.N. în anul școlar 2017-2018.  

Români și sârbi împreună și de Rusalii, în cadrul proiectului Împreună pentru o 

comunitate incluziva 

În spiritul planului de acțiune pentru dezvoltarea practicilor incluzive la nivelul 

comunității, un grup de 22 de elevi și 15 reprezentanți din comunitățile comunelor 

Banloc și Livezile, stakeholders, reprezentanți ai partenerilor de proiect și părinți, au 

participat cu un program artistic special pregătit la sărbătorirea rugii satului, 

Pogorârea sfântului duh, Rusaliile, în Mărghita, comuna Plandiste, împreună cu elevii 

Școlii Dositej Obradivic din Plandiste, departamentul Mărghita. În Mărghita, de sute 

de ani, într-o armonie deplină, trăiesc împreuna sârbii și românii. Conform tradiției, în 

biserica ortodoxă sârbă din Mărghita, sfânta slujbă de Rusalii a fost susținută de 

preoți atât în limba sârbă cât și în limba română. 

 

Proiectului Împreună pentru o comunitate incluzivă, finanțat în cadrul Programului 
INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, Cod e-MS: RORS 
17, coordonat de Sebastian Bilanin, psiholog al   Fundatiei de Abilitare Speranța. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/
http://www.fundatia-speranta.ro/2018/06/romani-si-sarbi-impreuna-si-de-rusalii-in-cadrul-proiectului-interregipa/dansuri-populare-28-mai-2018-5/
http://www.fundatia-speranta.ro/2018/06/romani-si-sarbi-impreuna-si-de-rusalii-in-cadrul-proiectului-interregipa/dansuri-populare-28-mai-2018-4/
http://www.fundatia-speranta.ro/2018/06/romani-si-sarbi-impreuna-si-de-rusalii-in-cadrul-proiectului-interregipa/dansuri-populare-28-mai-2018-3/
http://www.fundatia-speranta.ro/2018/06/romani-si-sarbi-impreuna-si-de-rusalii-in-cadrul-proiectului-interregipa/dansuri-populare-28-mai-2018-1/
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6. BEHAVIORAL ASSESSMENT TO IMPROVE SCHOOL ENVIRONMENT (BASE) 

EVALUARE COMPORTAMENTALĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI 

ȘCOLAR 

(01-09-2017 - 31-08-2020) 

Manager proiect: Anca Menina Danci 

Manager financiar: Iulia Ban 

Experti: Sebastian Bilanin, Simona Casap, Anca Danci 

 
 În mod ideal, mediul școlar ar trebui să reprezinte, împreună cu casa, unul dintre 

locurile cele mai prietenoase și sigure în care se trăiesc emoții pozitive și se 

beneficiază de oportunități sănătoase. Din păcate, acest lucru nu se potrivește cu 

actualitatea multor școli în care natura eterogenă a nevoilor educaționale face ca 

relația de predare-învățare să fie dificil de construit.  

Toți profesorii trebuie să aibă o serie de strategii pentru abordarea comportamentului. 

Ei trebuie să poată folosi cu încredere aceste strategii pentru a răspunde în mod 

constructiv și eficient elevilor cu comportamente tulburătoare și / sau perturbatoare, 

mai ales atunci când aceste comportamente interferează cu funcționarea socială și 

angajamentul academic al lor și al altora. 

Proiectul BASE, ca răspuns la cerința europeană de reformare a întregului sistem 

disciplinar școlar, identifică în conceptul de abordare pozitivă a comportamentului 

(PBS) o soluție posibilă și încearcă să-și adapteze principiile practice bazate pe 

dovezi la contexte școlare europene eterogene. 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/


 

13 | P a g e  
 

 

Timișoara, str. Aurel Popovici, nr. 17, 

 tel/fax: 0256 27 44 66, e-mail: office@fundatia-speranta.ro 

 www.fundatia-speranta.ro 

 

 

 

 

 

 Din această perspectivă, beneficiarii proiectului vor fi în principal liderii școlari, 

profesorii și toți elevii, inclusiv cei care provin din grupuri vulnerabile. Recent, studiile 

științifice (Sugai, Horner, 2016) au subliniat rolul promițător al PBS în reducerea 

apariției problemelor comportamentale prin crearea unui sistem preventiv, proactiv și 

multi-nivel bazat pe implicarea directă a întregii echipe de lucru: de la cadre 

didactice, liderii școlari până la toți actorii comunității implicați în procesele 

educaționale. Caracteristicile PBS sunt înrădăcinate în știința comportamentală și în 

practica analizei funcționale a comportamentului (FBA). Ea funcționează foarte bine 

pentru gestionarea problemelor comportamentale provocatoare în viața școlară de zi 

cu zi.  

Ambiția proiectului BASE este de a disemina în întreaga Europă filozofia care 

stă la baza conceptului american de abordare PBS, dovedit pe baza datelor 

colectate cu aplicația web BASE. În special, proiectul dorețte să sublinieze rolul 

crucial al evaluării comportamentale funcționale (FBA) înainte de intervenție, pentru a 

permite personalului educațional să adune într-un mod sistematic și dintr-o 

perspectivă sistemică o cantitate mare de date privind condițiile de mediu care 

declanșează și mențin comportamentul provocator. Acest lucru, având în vedere 

faptul că PBS trece dincolo de perspectiva individuală, iar atenția se concentrează 

pe adaptarea factorilor fizico-ecologici care influențează modul în care se comportă o 

persoană (de exemplu rutine, răspunsuri, rutine instructive, adaptare curriculară, 

rețele sociale) conform unei abordări proactive și preventive.  

 

Echipa de expertiză BASE include treisprezece organizații participante: 

(P1) Fundația de Abilitare Speranța (Coordonator, România), expert în 

implementarea educației incluzive pentru copiii cu dizabilități intelectuale; 

(P2) Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD) U.O. di Palermo - Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (Italia), singurul institut italian dedicat exclusiv cercetării în domeniul 

tehnologiilor educaționale. 

(P3) National Attention Deficit Disorder Information and Support Service (ADDISS) 

UK, este o organizație de caritate din Marea Britanie, cu o vastă experiență în 

urmărirea și promovarea drepturilor persoanelor cu nevoi speciale. 

(P4) Unit of Support of the Inclusive School - School of Education of the Polytechnic 

of Porto Institute (UAEI) – Portugal (PT)  

(P5) Università degli Studi di Palermo (Italia) aduce o vastă experiență în 

metodologia cercetării, psihometrie și, în special, în analiza practicilor bazate pe 

dovezi. 

(P6) Vrije Universiteit Amsterdam (Olanda) este o universitate de nivel înalt, strâns 

legată de oameni și de societate, cu o misiune specială în problemele actuale ale 

societății.  

 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/
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(P7) Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan (Ankara, Turcia) face parte din 

Ministerul Educației Naționale cu o vocație specifică în coordonarea și 

supravegherea mai multor activități de formare educațională.  

(P8) University College Dublin (UCD) este cea mai mare universitate din Irlanda; 

(P9 la P14) Șase școli complexe, animate de același scop: acela de a învăța cum să 

aplice practicile PBS și FBA în contextele lor educaționale, pentru a reproiecta cu 

atenție mediul școlar multi-sistemic. Ei vor folosi sistemul BASE pentru colectarea de 

date utile despre aplicarea strategiilor PBS în contextul lor școlar. Toate datele vor 

face parte din setul de date PBS (IO5). 

. 

Cele mai relevante subiecte abordate de proiect 

TIC - noile tehnologii - competențe digitale 

Noi curricule / metode educaționale / dezvoltare de cursuri de formare inovatoare 

Părăsirea timpurie a școlii / combaterea eșecului în educație 

 

 

7. BEHAViour management models across Europe 

01-09-2017 - 31-08-2020 

Experti: Sebastian Bilanin, Simona Casap, Anca Danci 

 
 

In această lume modernă nu a fost niciodată mai important ca profesorii să 

posede nu numai abilitățile fundamentale de bază în predarea subiecților lor 

curriculum specifici, dar și să poată aplica o înțelegere psihosocială și 

comportamentală eficientă în timp ce își dau domeniile. Trăim într-o lume în care 

clasa eterogenă este în prezent normă. Există numeroase diferențe individuale și 

instituționale, astfel încât trebuie să ne gândim la provocările predării elevilor cu 

nevoi speciale cum ar fi autismul, tulburarea de deficit de atenție (ADD), dificultățile 

de prelucrare emoțională, dizabilitățile intelectuale grave, handicapurile multiple și 

copiii cu fragile condiții medicale.  

http://www.fundatia-speranta.ro/
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În consecință, școlile și personalul educațional trebuie să fie capabili și să 

răspundă în mod constructiv și eficient elevilor care prezintă dificultăți sociale, 

emoționale și comportamentale (SEBD). 

Personalul școlar trebuie să dobândească nu numai cunoștințele de bază privind 

gestionarea condițiilor specifice, dar și posibilitatea de a selecta și implementa 

"schele" specifice sau adaptate mediului în ceea ce privește climatul social al sălii de 

clasă, în clase, tehnici motivaționale și educaționale. 

Obiectivul principal al proiectelor BEHAVE poate fi rezumat în distribuirea unui set 

comun de dovezi bazate pe cunoștințe despre strategii eficiente de abordare a 

dificultăților sociale, emoționale și comportamentale (SEBD) în clasă. Au fost 

concepute activități specifice pentru atingerea acestui obiectiv, în cele ce urmează 

pentru fiecare activitate vor fi ilustrate indicatorii și instrumentele. O activitate 

specifică va fi abordată pentru dezvoltarea unui mediu, Centrul de Management al 

Comportamentului (BMH) pentru a susține o comunitate de profesori și experți care 

lucrează în probleme de comportament în școli. Indicatorii cei mai relevanți vor fi 

numărul de participanți, numărul resurselor și schimbul de informații prin intermediul 

mediului. În plus față de datele culese prin intermediul unor instrumente specifice de 

analiză web, formularele online vor fi disponibile pe BMH pentru a testa satisfacția, 

calitatea și conformitatea serviciilor furnizate. Rezultatul minim este implicarea 

cadrelor didactice și experților angajați în evenimentele de formare comună pe 

termen scurt, aproximativ 500 de cadre didactice. Dar, de asemenea, participanții la 

evenimentele de multiplicare sunt de așteptat să fie tras în hub. Întregul conținut 

pentru evenimentele de scurtă durată va fi publicat pe hub sub licența Creative 

Commons, iar alte conținuturi vor fi adăugate. O altă activitate este organizarea 

evenimentelor de multiplicare.  

 

P1: Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD) U.O. di Palermo - CNR – Italy (IT)  

P2: Unit of Support of the Inclusive School - School of Education of the Polytechnic of 

Porto Institute (UAEI) – Portugal (PT)  

P3: Università degli Studi di Palermo – Italy (IT)  

P4: Fundatia de Abilitare Speranta – Romania (RO)  

P5:NationalAttentionDeficitDisorderInformation and SupportService(ADDISS)– (UK)  

P6: Istituto Tolman di Palermo – Italy (IT)  

P7: UC Leuven-Limburg (BE)  

P8: ISTITUTO COMPRENSIVO "i. FLORIO-SAN LORENZO" (IT) 

P9: Agrupamento de Escolas do Viso - Porto (PT) 

P10: Scoala Gimnaziala Nr. 30 Timisoara (RO) 

P11: Bell Lane Primary School (UK) 

P12: GO! basisschool De Bron Leuven (BE) 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/
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Evenimente 

 
 Vizita ambasadorului Norvegiei  19.02.2015 
 

E.S. Dna Tove Bruvik WESTBERG, 
Ambasadorul Norvegiei în România, a efectuat 
joi, 19 februarie 2015, o vizită la Timișoara. 

Cu această ocazie,  E.S. Dna Tove Bruvik 
WESTBERG a  efectuat 3 vizite la 3 asociatii la 
care se deruleaza proiecte din fonduri prin eea 
grants cat si câteva întrevderi cu autorităţile 
locale. 

În cardul vizitei la Fundatia de Abilitare 
Speranta, doamna Abasador  a discutat impreuna 
cu domana psiholog Letitia Baba, pshiolog Bilanin Sebastian si cei de la Asociatia 
Salvati Copii (Mihaela Erimescu si Bajireanu Delia) despre proiectele derulate de 
Fundatie.  Din iulie 2014 este in derulare proiectul Un bun inceput, proiect  finantat 
de Fondurile Norvegiene  eea grants prin Fondul ONG Romania si din aprilie 2014 
este in derulare un alt proiect de asemnea finantat tot prin Fondurile Norvegiene eea 
grants prin Fondul ONG Romania, denumit Educatia incluziva – un drept al copiului 
cu dizabilitati.Dupa aceea vizita a continuat in fiecare cabinet unde doamnei 
ambassador i s-a povestit despre respectiva terapie si nivelul de dotare al 
cabinetului. 

   
Doamna Ambasador ne-a asigurat ca urmatoarea zi cand va avea o 

intrevederea cu primarul Timisoarei, Nicolae Robu va aduce in discutie Fundatia de 
Abilitare Speranta si sprijinul de care ar avea nevoie din partea autoritatilor locale. In 
finalul intalnirii unul dintre copii, impreuna cu un terapeut au dorit sa le ofere 
doamnelor cate un buchet de ghiocei, un simbol al primaverii.  

 
Workshop-uri din cadrul proiectului Un bun inceput 
 

Obiectivul 2 din cadrul proiectului Uu bun inceput: 
 Creșterea competențelor parentale pentru 200 de părinți ai copiilor cuprinși în 

proiect, prin furnizarea de servicii de consiliere individuală şi workshop-uri tematice 
 

http://www.fundatia-speranta.ro/
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În urma activității  ″B.2. Furnizarea a 16 workshop-uri tematice unui număr de 

80 de părinți și subactivitatea B 2.1. Realizarea şi susţinerea workshop-urilor 
tematice”. 

 
Pana in prezent (10.06.2015) s-au sustinut un numar de 4 workshopuri 

tematice din domeniul consilierii parentale si relatiei parinte- copil avand ca teme: 
1. Dezvoltarea  inteligenței emoționale a copiilor  () 
2. Importanța emotiilor in dezvoltarea sănătoasă a copiilor 
3. Gestionarea comportamentelor agresive ale copiilor 
4. Relația părinte- copil: generarea atașamentului semnificativ 

 
 

 
 
 Saptamana Altfel – vizita a 2 gradinite in cadrul Proiectului de muzicoterapie  
6-10 aprilie 2015 

Oportunitatea diversificării terapiilor oferite în mod gratuit de către Fundația de 
Abilitare “Speranța” a apărut la inițiativa voluntarei Monica Rotaru, aflată în 
supervizare la Organizația Music as Therapy International din Marea Britanie. Prin 
sprijinirea finanțării de către Fundația pentru Comunitate prin Programul MOL pentru 
sănătatea copiilor, Fundația de Abilitare “Speranța” este singura organizație din 
Timișoara care derulează programe de terapie pentru copiii mici prin intermediul 
muzicii. In cadrul saptamanii Alfel din anul scolar 2014-2015 am avut placerea a primi 
in vizita 2 gradinite asfel, luni, 6.04.2015 copii de la Gradinița Pygmalion din Ghiroda 
și joi 9.04.2015 copii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 din Timișoara  au 
sosit plini de entuziasm și curiozitate să se întâlnească cu lumea magică a sunetelor. 

 
 

 
 

http://www.fundatia-speranta.ro/
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Vizita studente (masterande) din Franta 1 feb – 30 apr 2015 
 

În perioada 1 februarie – 30 aprilie 2015 Fundaţia s-a bucurat de prezenţa a 
două studente masterande de la Universitatea Angers din Franţa. Cele două 
studente se pregătesc să devină coordonatori de servicii sociale (masterul se 
numeşte Intervenţie Socială). Vizita lor a avut ca scop compararea sistemelor de 
sprijin al copiilor cu dizabilităţi şi de protecţie a copilului în cele două ţări. În urma 
acestei vizite va rezulta un raport prin care cele 2 masterande vor face o comparatie 
privind serviciile sociale din Romania si 
Franta. 

 
  
 

 
Sa sprijinim prin muzica persoanele cu dizabilitati (7.05.2015) 

 
In cadrul saptamanii europene a tineretului, voluntara  fundatiei si tot odata 

terapeuta de la muzico terapie, Rotaru Monica a realizat un eveniment prin care 
studentii Universitatii de Vest au fost invitati sa faca cunostinte directa cu 
muzicoterapia. Monica, in prima parte a prezentari a incercat sa ii introduca in 
domeniul muzicoterapie cu cateva inforamtii teoretice. In partea a doua studenti, 
coordonati de Monica au participat la cateva activitati legate de muzicoterapie, avand 
contact direct cu instrumentele, explincandu-le fiecare ce rol are in acest fel de 
terapie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundatia-speranta.ro/
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Saptamana portilor deschise (4-8 mai 2015) 
 

In paralele cu Saptamana Europeana a Tineretului, Fundatia de Abilitare 
Speranta a hotarat ca tot in aceeasi perioada sa faca Saptamana Portilor Deschise 
studentilor de la Universitatea de Vest din Timisoara. Mai exact, studentilor de la 
Facultatea de Psihologie si Sociologie , specializarile Psihologie, pedagogie si 
psihopadagogie speciala. In aceste zile studenti au fost invitati la Fundatie pentru a 
face cunostiinta cu activitateaa pe care Fundatia o face de 23 ani.  

Pana azi, 7.05.2015 am fost vizitati de un numar de 41 de studenti de la 
specilaizarile amintite mai sus, o parte fiind curiosi alti doreau sa stie mai multe 
despre Fundatie cu gandul de a efectua un stagiu de voluntariat la una din terapi, 
fiindui uitl pe viitor. 

Studenti au venit in grupuri, fiecare grup numarând aproximativ 12-14 
persoane. Fiecaruui grup, la inceputul vizitei i s-a facut un mic istoric cu privire la 
Fundatie dupa care au fost invitati la un tur al Fundatiei detaliindu-se activitate pe 
fiecare cabinet in parte. Astfel studenti au facut cunostinta cu Fundatia de Abilitare 
Speranta si tot odata cu servicile pe ccare aceasta le ofera in mod gratuit de 23 ani. 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/
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Special Olympic Ukraine 2015 (14-17 mai 2015) 
 
În perioada 14-17 mai 2015, LIVIV  Ucraina copiii de la 
Fundatia de Abilitare ″Speranta″ au reprezentat 
Romaina in cadrul Special Olympic Ukraine 2015.  
Alături de sportivi noștri au mai participat sportivi din 
Danemarca, Lituania, Letonia,  Polonia, Rusi și Ucraina. 
În total la Special Olympics au participat un număr de 
300 sportivi la diferite probe cum ar fi fotbal, baschet,  
înot, hochei, tenis. 
 

Reprezentantii Romaniei si ai Fundatiei de Abilitare Speranta, Mario Silvestru 
si Cupșa Andrei, a reusit sa uimeasca prin devotamentul si indarjirea de care a dat 
dovada. Cei doi sportivi au fost insoțiți de antrenorul Marius Pârjol si din delegație au 
mai făcut parte kinetoterapeutul Draghici Daniel si Cupșa Liliana, mama lui Andrei. 

Rezultatele vorbesc de la sine despre muncă, efort și voință. Despre cum e să 
fi tânăr cu dizabilități într-o lume care nu știe să te primească, despre cum să  lupți 
pebtru visul tău și cum să îl transformi în realitate, învățându-i pe cei din jur că 
performanța poate fi atinsă și în condițiile dizabilității. 

 
Iar performanța înseamnă pentru tinerii participanți la Special Olympics 

Ucraina, locul I și medalie de  aur la proba de 25 m înot craul, respectiv, locul  II și 
medalie deargint la o distanță de 10 sutimi de locul I pentru Mario Silvestru, iar 
Cupșa Andrei locul IV la 25 m înot spate și locul VII la 50 m înot craul. 

 
 
 

 
 
Jocurile Naționle Special Olympics România 2015 (29 mai – 1 iunie 2015) 

În perioada 29 mai 2015 – 1 iunie 2015 la 
Târgu Mureș s-a organizat cel mai mare eveniment 
sportiv din 2015 pentru persoanele cu dizabilităţi 
intelectuale  
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- Jocurile Naționale Special Olympics România 2015. La eveniment și-au 

anunțat prezența peste 300 de sportivi cu dizabilități intelectuale de la diverse 
asociații, organizații și școli speciale din țară. 

Delegația Fundației de Abilitare Speranța a fost formată din 8 persoane, 4 
sportivi, Silvestru Mario, Toma Alexandru, Marculescu Cristian și Țurcanu Alexandru  
însoțiți de părinti și antrenorul lor, Marius Pârjol.  

Sportivii fundației  au participat la probele de înot și atletism - traseu aplicativ   
reușind, din nou, să uimească prin dăruire,  perseverență și devotament față de 
antrenorul lor pe care nu l-au dezamăgit.  

Prin rezultatele obținute de sportivii fundației au reușit să demonstreze că prin 
muncă,  care pentru ei e văzută ca o joacă, poți reuși orice îți dorești. Astfel campionii 
noștri au uimit  prin medaliile obținute:  Silvestru Mario: locul 1 si medalie de aur la 
inot 25 metri craul, locul 2 si medalie de argint la atletism- traseu atletic, Toma 
Alexandru: locul 2 si medalie de argint la atletism- traseu atletic, locul 3 la inot 15 
metri asistat, Marculescu Cristian: locul 1 si medalie de aur la inot 15 metri asistat, 
locul 3 la atletism- traseu atletic, Țurcanu Alexandru: locul 1 la altetism- traseu 
atletic si locul 2 si medalie de argint la inot 15 metri asistat. 

 
 

 
Conferința Terapii Emoționale și prin Artă (ediția I, Sibiu 2015) 23 mai 2015 

 
Asociaţia Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda“ din Sibiu a organizat în 

data de 23 mai 2015 la Biblioteca Astra din Sibiu prima ediţie a conferinţei „Terapii 
emoţionale şi prin artă“, o manifestare profesională dedicată organizaţiilor şi societăţii 
civile implicate în programe de terapie pentru copii. 

Evenimentul s-a desfăşurat cu participarea asociaţiilor şi fundaţiilor care 
derulează proiecte finanţate prin “Programul MOL Pentru Sănătatea Copiilor 2015”.  

Fundaţia de Abilitare Speranţa din Timişoara a participat cu lucrarea “Terapie 
prin Muzică pentru copiii cu dizabilităţi” susţinută de psiholog şi muzicoterapeut 
Rotaru Monica. 
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În cadrul conferinţei am discutat despre stimularea emoţională a copiilor cu 

dizabilităţi, exprimarea emoţiilor şi a sentimentelor prin intermediul artei, creşterea 
încrederii în forţele proprii, stabilirea echilibrului psihic, diminuarea anxietăţii, 
dezvoltarea limbajului verbal şi nonverbal, dezvoltarea abilităţilor motrice, 
îmbunătăţirea coordonării, integrarea socială şi independenţa. Toate acestea pot fi 
valorificate cu ajutorul muzicii, picturii, desenului, modelajului sau sculpturii. 

 

 
 

15 Noiembrie 2016 este Ziua Europeană a Terapiei prin Muzică! 

În România am sărbătorit-o la Fundaţia de Abilitare Speranţa din Timişoara, alături 

de un grup entuziasmat de studenţi. În Europa peste 5000 de terapeuţi prin muzică 

certificaţi lucrează în spitale, şcoli, centre de plasament sau în practică privată, 

oferind servicii de muzicoterapie unui mare număr de clienţi, inclusiv copii cu 

întârzieri în dezvoltare, autism, sau tulburări comportamentale, adulţi cu depresii, 

traume, anxietate, sau persoanelor în vârstă cu Parkinson sau demenţă. 
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20 – 22 mai 2016 - Participare la HackTM 2016,cel mai mare maraton de programare 
din sud-estul Europei. La eveniment au participat 500 de programatori din Romania 
si din afara tarii iar prin participarea noastra am dorit sa fim sprijiniti sa dezvoltam o 
aplicatie PC/Telefon de monitorizare a evolutiei/dezvoltarii copilului, un instrument cu 
ajutorul căruia părintele învață să-și observe copilul, pentru a depista cât mai 
timpuriu posibil eventualele abateri în dezvoltare și pentru a consulta un  specialist în 
cel mai scurt timp posibil. Punctul de plecare a constituit ghidul Abilitatile copilului 
meu – Ghid de observatie a copilului mic (0-4 ani) elaborat de c[tre Fundatia de 
Abilitare Speranta in cadrul proiectului Un bun inceput. 

25 august 2016 – participare in calitate de invitat special la Sesiunea de informare 
pentru presă despre discursul instigator la ură în România organizata de catre 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. In cadrul evenimentului au fost 
prezentate pe de o parte activitatile proiectului Educatia incluziva – un drept al 
copilului cu dizabilitati, iar pe de alta parte rezultatele si activitatile de prevenire a 
fenomenului de excluziune educationala si sociala din motive ce tin de dizabilitate, 
cerinte educationale speciale, mentalitate, bariere legislative si de ordin personal 
venite din partea reprezentantilor sistemului de educatie din Romania si societate. 
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Ziua Internaţională a Sindromului Down ( 21.03.2015) 
 

Recunoscută oficial de Naţiunile Unite prin rezoluţia adoptată ȋn 2011 și 
celebrată la nivel mondial in 21 martie, Ziua Internaţională a sindromului Down va 
prilejui, la Fundaţia de Abilitare „Speranţa”, contextul unor evenimente dedicate 
copiilor cu acest diagnostic.Evenimentul a avut loc vineri, 21 martie, ȋntre ora 15.00 – 
17.00, ȋn spaţiul de joacă  pus la dispoziţie de Casa cu Jucării din Bd. Liviu 
Rebreanu, lângă benzinăria Agip.  
Obiectivul acestor manifestări este conștientizarea și sensibilizarea publicului asupra 

problematicii copiilor cu sindrom Down și aducerea ei ȋn 
lumină, spre promovarea incluziunii sociale a acestor 
copii.  
 
Pentru a-i ajuta, trebuie mai ȋntâi să-i ȋnţelegem.  

 
Apariti presa: 
- http://www.druckeria.ro/foto-ziua-internationala-

sindromului-sarbatorita-prin-miscare-la-timisoara/ 
 
- http://www.timisoaraexpress.ro/stiri-locale-timisoara/pentru-ai-ajuta-trebuie-mai-
intai-sai-intelegem_12957?print 
 
- http://www.timisoaraonline.ro/de-ziua-lor-copiii-cu-sindrom-down-au-fost-sarbatoriti-
la-timisoara/ 
 
 

Evenimentul  “Mânuţe generoase de copil” (14.04.2015) 
 

În aşteptarea sărbătorii Paştelui, copiii de la Fundația de Abilitare “Speranța”, 
împreună cu prietenii lor de la Școala Gimnazială nr. 30, vor fi mesagerii Iepuraşului! 
Îi vor anunța primii sosirea, oferind din inimă celor din jur cadouri tematice realizate 
cu propriile mânuțe. Copii, voluntari şi parinți îşi vor da frâu liber imaginației, pictând 
ouă şi figurine specifice şi confecționând obiecte tematice din lut.   

La final, vom avea cele mai frumoase cadouri, pe care copiii le vor oferi celor 
din jur, alături de zâmbetul lor fericit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundatia-speranta.ro/
http://www.druckeria.ro/foto-ziua-internationala-sindromului-sarbatorita-prin-miscare-la-timisoara/
http://www.druckeria.ro/foto-ziua-internationala-sindromului-sarbatorita-prin-miscare-la-timisoara/
http://www.timisoaraexpress.ro/stiri-locale-timisoara/pentru-ai-ajuta-trebuie-mai-intai-sai-intelegem_12957?print
http://www.timisoaraexpress.ro/stiri-locale-timisoara/pentru-ai-ajuta-trebuie-mai-intai-sai-intelegem_12957?print
http://www.timisoaraonline.ro/de-ziua-lor-copiii-cu-sindrom-down-au-fost-sarbatoriti-la-timisoara/
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Carnavalul copiilor (17. 06. 2015) 

Imaginatia fiecarui copil nu cunoaste limite. 
Orice copil poate deveni ceea ce isi doreste, fie Făt –
Frumos, Albă ca Zăpada si cei 7 pitici, Cenușăreasa, 
Ariel , fie Spiederman, Superman, Batman deoarece la 
Fundația de Abilitare Speranța visele copiilor pot 
deveni realitate. 

Carnavalul copiilor, este un eveniment care anunta 
venirea vacantei. Scopul principal este acela de a “răpi” un 
zambet de la copii, beneficiari ai fundatiei si de la familiile 
lor.  

Miercuri, 17 iunie 2015, începând cu orele 9:30 la 
sediul Fundației de Abilitare Speranța, strada Aurel 

Popovici, nr 17  a avut loc Carnavalul copiilor, editia 2. 
Costumaţi ȋn personaje de poveste sau in costume de super eroi copii, 

beneficiari ai Fundatiei de Abilitare Speranta a avut parte de o zi speciala si magica 
in care au dansat, s-au jucat diferite jocuri interactive, magia zilei fiind completata 
prin apariția lui Minnie Mouse si Alba ca Zapada care s-au jucat impreună cu copii. Ȋn 
pauze, cei mici și părinţii lor s-au putut delecta cu suc și bunătăţi atent pregătite chiar 
de părinţi. 

Copii au avut parte de surpize placute, au trait fiecare visului de a salva lumea 
sau de a face din oameni persoane mai bune si  la sfarsitul carnavalului au primit 
diplome si totodata recunostinta tuturor. 
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Olimpiada Națională DOWN Retezat, ediția  a XXIV-a 
 
 

În urma evenimentului TIMOTION, a participarii noastre, Fundatia de Abilitare 
Speranța, am reușit să strânagem suma necesară participarii unui grup de copii din 
cadrul fundației la Olimpiada Națională DOWN Retezat în perioada 18-21 VI. 2015. 

Anul acesta Olimpiada Nașională DOWN Retezat a fost la ediția XXIV, 
adresându-se nu numai copiilor cu DOWN dar si tuturor copiilor cu dizabilități. Anul 
acesta s-a pus accent pe hipoterapie, acesta fiind și introdusă ca proba principală la 
această ediție. Acest eveniment a fost organizat de către Centru de Pedagogie 
Curativă Simeria și Asociația Umanitară ″IOANA″, ambele dezvoltând activități în 
domeniul dizabilității. 

Fundația de Abilitare Speranta 
a avut un număr de 5 participanți, 
copii beneficiari ai fundației, Silvestru 
Mario, Julei Timotei, Mărculescu 
Cristian, Pișleagă Mara și Șerban 
Denis. Printre probele de la prezenta  
 

Olimpiada Națională, cea care 
a contat pentru medalie a fost proba 
de călărie.  

La această probă concurenții  
Fundației de Abilitare Speranța s-au 
descurcat de minune reușind toți să 
termine traseul în intervalul de timp 
pentru primul loc, astfel atleții noștri 
au obținut locul  I și medalii de aur.  

Anrenorul acestor campioni si totodată kinetoterapeut la Fundația de Abilitare 
Speranta, Marius Pârjol cu mândrie declară ″A fost o olimpiadă foarte frumoasă, ne 
bucurăm din suflet că am participat și am vizitat locuri superbe din țara noastră. Copii 
s-au simțit  minunat, pentru unii din ei a fost prima dată când au particiăpat la o 
competiție  și prima dată când s-au urcat pe  un cal dar s-au descurcat de minune. 
Sunt foarte mândru de cele realizate de copii noștri, au demonstrat încă o dată ca 
orice copil poate ajunge unde își dorește dacă  există devotament,  muncă și curaj.  

Acești copii au de oferit doar dragoste și 
le 
mulțumesc 
că îmi fac 
viața mai 
frumoasă 
cu fiecare 
realizare a 
lor.″ 
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Concursul sportiv ”Șanse Egale pentru Toți”, Arad, nov. 2015 
- concurs sportiv pentru persoane cu dizabilități mentale, organizat de Asociația 
INTEGRA Arad, în cadrul proiectului ,,Șanse egale pentru toți,, finanțat de Centrul 
Municipal de Cultură Arad și sprijinit de Direcția Județeană de Sport și Tineret Arad.  
- au participat 7 delegații din partea mai multor organizații neguvernamentale pentru 
persoane cu nevoi speciale. Printre acestea, contribuția sportivilor FAS  a fost foarte 
apreciată:  ”Ne-au onorat cu prezența echipa Fundației de Abilitare Speranța din 
Timișoara, cei ne- au dat o lecție despre importanța implicării părinților” (Camelia 
Oprea, președinte la INTEGRA Asociația persoanelor cu dizabilități mentale ARAD).  
 
 
  Ziua Internațională a Voluntariatului, 5 decembrie 2015 
- eveniment de celebrare a contribuției voluntarilor 
- programul zilei a inclus:  
 - exerciții interactive de intercunoaștere, cooperare în echipă, de tip 
teambuilding 
 - planificarea acțiunii Secret Santa 
 - moment festiv oficial: înmânarea de diplome de recunoaștere 
 
 

 
Colind 2015 
- acțiune care face parte din programul de 
fundraising și vizibilitate al Fundației 
- obiective:  
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2. promovarea imaginii FAS în rândul angajaților companiilor respective 
- activități:  
 - organizarea unui grup de colindători din partea FAS (copii, părinți, voluntari și 
angajați FAS),  acompaniați de un cvartet de coarde – studenți de la Facultatea 
de Muzică; 
 - planificarea vizitelor la companiile care au acceptat să ne primească; 
-  derularea evenimentului.  
- rezultate:  
 - copiii FAS au colindat la Yazaki Component Technology SRL, Valeo Lighting 
Injection SA, Flextronics.  
 - pentru colind, gazdele i-au recompensat pe copii cu cadouri/produse 
 
 - FAS a câștigat un nou partener/sponsor: Yazaki Component Technology SRL 
(care ne-a donat  fondurile necesare achiziționării unei lămpi bactericide pentru 
dotarea Centrului de intervenție); 
 - acțiunea a fost promovată online, prin intermediul 

unui  
articol de sezon, difuzat pe 
website,  precum și în 
newsletterul lunii decembrie 
2015: http://www.fundatia-
 speranta.ro/2015/12/colindul/ 
 
 
 
 
 

 
  Serbarea de Crăciun 2015, 18 decembrie 2015, teatrul Merlin 
 
- evenimentul anual de Crăciun, pentru copiii incluși în terapiile FAS 
- program artistic susținut de copiii FAS pe scena teatrului Merlin din Timișoara, 
acompaniați de un cvartet de coarde de la Facultatea de Muzică, sub coordonarea 
muzicoterapeut Monica Rotaru;  
- sosirea lui Moș Crăciun și distribuirea cadourilor; 
- pentru asigurarea pachetelor – cadou, am elaborat și derulat campanii dedicate, 
către grupuri țintă distincte: grădinițe, școli, potențiali donatori/sponsori persone 
juridice, părinți etc. Rezultate: am colectat și distribuit 200 de pachete cadou.  
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 Campanii fundraising  
În anul 2015, am regândit strategia de fundraising, 
aducând elemente noi, pentru a obține rezultate mai 
bune, comparativ cu anii trecuți: 
- un pool concentrat de potențiali donatori/sponsori 
(persoane fizice și juridice), la care am   
- focus pe părinți: selectarea unui număr de părinți, 
potențiale persoane resursă (desemnați de terapeuți 

=> o bază de date cu 17 potențiale persoane-resursă; 
- abordarea directă a părinților: prin discuții unu la unu, le-am explicat cum pot 
contribui și  
cât de importantă este contribuția lor => le-am obținut acordul și disponibilitatea de a 
se implica activ în proiectele de fundraising ale Fundației (rezultate imediate în: 
campania 2% din impozitul pe venit – persoane fizice, 20% din impozitul pe profit – 
companii, campania de strângere de pachete-cadou pentru Crăciun);  
- acțiuni punctuale, având ca scop construirea de noi relații cu actori importanți din 
mediul business și consolidarea celor deja existente: Colindul 2015 (a se vedea mai 
sus). 
- scrierea de proiecte prin care urmărim obținerea de finanțări pentru diverse 
proiecte/programe punctuale: Timotion 2016 (tabără pentru 10 copii cu Down), Cupa 
Speranței – ediția 1, sub patronajul Special Olympics (organizarea primei competiții 
din Timișoara la înot, pentru copii și tineri cu dizabillități).  

 
 Campanie  strângere de plushuri 
 

 
Pentru realizarea Campanie Balonul Prieteniei, a fost nevoie 
de o cantitate semnificativă de jucării de plush. De aceea 
înaintea începerii campnaiei Balonul prieteniei am realizat o 
campnaie de strangere de jucării de plush. Campnaia a durat 
3 saptamani, timp in care am realizat un afis care a fost 
promovat, mai ales pe calea online.  

După scurt timp au început să  se vadă și rezultate, 
am început să primim jucării atat de la persoane fizice, cât si 
de la gradinite din Timișoara si din alte localității (am primit 5 
cutii de carton cu jucării de plush de la o scoala din Bistrița). 
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Campania ″O inima pentru Speranța″ 
 

Scopul principal al acestei campanii este acela de a promova și  disemina  
informatii despre Fundația de Abilitare 
Speranta și cu ce se ocupă. 

 
Campania constă în: 

- Fundația a primit printr-o donație 
o inimă de plush (dimensiune L/l  90/60) 

 
- Aceasta inima dorim sa o dam 

mai departe , unei persoane, in urma unui 
mic concurs pe Facebook 

 
 
 
 
 
- fiecare participant, pentru a se inscrie in concurs ar trebui sa dea share/like 

(să distribuie/imi place)  pagini Fundatiei si la evenimentul creat cu concursul. Nu in 
ultimul rand, in cadrul evenimentului sa lase un coment prin care sa faca o declaratie 
de dragoste unei persoane dragi. 

- in 10-11 februarie, printr-o tragere la sorti (www.random.org) se va desemna 
castigatorul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campanii de finanțare în  (2016):  

• Timotion 2016, cu proiectul ” Împreună învingem DOWN-ul ! – ediția a 
doua” 

- obiectiv: dezvoltarea competențelor noi de socializare pentru 10 copii cu sindrom 
Down incluși în programul terapeutic al Fundației de Abilitare ”Speranța” și a 
competențelor  parentale adecvate pentru 10 părinți ai acestora (tabără pentru copii). 
- obiectiv financiar propus: 4000 de lei. 
 

http://www.fundatia-speranta.ro/
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Gala Sportului Timișorean 2016 
Primăria Municipilui Timişoara 
 

 
 

 
 

 
Articol din Banatul Azi „O apariție recentă în peisajul sportivilor speciali o reprezintă, 
de câțiva ani, kinetoterapeutul Marius Pârjol, de la Fundația de Abilitare ”Speranța” și 
copiii cu handicap pe care-i îndrumă și antrenează să-și depășească limitele în 
discipline destul de grele și pentru un copil fără probleme: atletism, înot, gimnastică și 
mai nou schi.  
Micuții sportivi de la ”Speranța” au reprezentat o pată de culoare la Gala Sportului 
Timișorean prin prezența pe podium a unui sportiv cu parapareză spastică Mario 
Silvestru sau a unuia cu hipoacuzie – Alexandru Toma. De remarcat dezinvoltura 
celorlați doi sportivi juniori, ambii cu Sindrom Down, Cristian Mărculescu și Alexandru 
Țurcanu ultimul într-n dialog sportiv cu prezentatorul manifestării, cunoscutul ziarist 
Florin Mihoc”. 
 

Special Olympics Open Games, Liviv, Ucraina 15 – 18 septembrie 2016 
 

Înotul, disciplină olimpică la Fundația de Abilitare ”Speranța” din Timișoara. 
Aur și argint pentru sportivii Fundației, la înot, într-o competiție de talie 

internațională 
 
Un grup de copii de la Fundația de Abilitare ”Speranța” din Timișoara au transformat 
terapiile în performanță, instaurând înotul, practicat ca metodă de recuperare, la rang 
de disciplină olimpică. 
Vorbim de o frumoasă serie de rezultate sportive deosebite obținute de aceștia, 
pentru al doilea an consecutiv, la competiția internațională Special Olympics. 
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 In anul 2016, sportivii de la Fundația de Abilitare ”Speranța”  au avut onoarea 
de a fi unici reprezentanți ai României în cadrul Special Olympics Open Games, 
eveniment sportiv internațional organizat sub egida Special Olympics și destinat 
persoanelor cu dizabilități intelectuale. Competiția a avut loc la Liviv, Ucraina, în 
perioada 15 – 18 septembrie 2016 și a reunit un număr de 600 de participanți din 8  
țări, printre care Ucraina, Polonia, Azerbaidjan, Lituania, Elveția, Belgia, Ungaria și 
România.  
 Delegația României a fost constituită din trei sportivi ai Fundației de Abilitare 
”Speranța”, sub conducerea antrenorului Marius Pârjol. Din lot au făcut parte: Mario 
Silvestru, Cupșa Andrei și Alexandru Toma. O formulă de succes, care a adus o 
nouă victorie internațională în palmaresul sportiv al Fundației, demonstrând nu numai 

că dizabilitatea poate fi învinsă, ci și că terapia 
poate duce la performanță, în condițiile unei voințe 
de fier și a perserverenței în muncă.  
 Din delegație a mai făcut parte Liliana Cupșa, 
mama lui Andrei și Director clinic în cadrul 
disciplinei Health Promotion, a Special Olympics 
Romania. În calitate de specialist desemnat din 
partea organizatorilor, doamna Cupșa a prezentat, 
în cadrul competiției, programul Special Olympics 
”Atleți sănătoși”, destinat sportivilor de vârste 
fragede.  
  
 

Sportivii s-au întors acasă cu un onorant bagaj de medalii, ocupând primele  
locuri pe podiumul premianților. Astfel:   

• Silvestru Mario: locul 1 și medalie de aur –  înot 50 m craul, 
locul 2 și medalie de argint – înot 25 m craul; 

• Cupșa Andrei: locul 2 și medalie de argint – înot 25 m spate, 
locul 5 – înot 50 m craul;  

• Toma Alexandru: locul 4 - înot 50 m craul, locul 4 – înot 25 m 
craul.  

  Olimpiada Nationala de Inot Special Olympics, editia a VI a, 
Hunedoara, 21 aprilie 2016 
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Fundatia de Abilitare 

Speranta a fost 

reprezentata de 5 sportivi, care au 

reusit sa obtina un total de 5 medali dintre care 2 aur, 2 argint si 1 bronz, dupa cum 

urmeaza: 

Silvestru Mario – Locul I (aur), 50 m inot craul 

Cirsmar Calin – locul II (argint), 25 m inot craul 

Toma Alexandru – locul I (aur), 25 m inot craul 

Turcanu Alexandru – locul II (argint), 25 m inot craul 

Marculescu Cristian – locul III (bronz), 25 m inot craul 

Antrenor: Parjol Marius 

 
Jocurile Nationale Special Olympics Romania, Arad 27 – 29 mai 2016 

 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  
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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 

   

 
Jocurile Special Olympics Down Retezat, Simeria 20 Octombrie 2016 
Fundația de Abilitare Speranța a fost reprezentată de 6 sprtivi, 3 dintre ei find la 

prima participare la un astfel de concurs. Delegația noastră a obținut un total de 6 

medalii: 4 aur, 1 argint, 1 bronz. 

 

Șerban Denis – locul 1 atletism 50 m 

Rus Vanesa – locul 1 atletism 50 m 

Țurcanu Alexandru – locul 2 atletism 50 m 
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Mărculescu Cristian – locul 3 atletism 50 m 

Julei Timotei – locul 1 baschet, aruncare la coș 

Șorbun Răzvan – locul 1 baschet, aruncare la coș 

Antrenor si kinetoterapeut – Marius Pârjol 

 
 
 

Copiii cu nevoi speciale de la Fundația de Abilitare ”Speranța” fac cunoștință 
cu handbalul 

 
Le-au făcut intrarea sportivii de la HC Giroc  

 

  După înot și atletism, unde au obținut rezultate 

competiționale excelente, copiii beneficiari ai serviciilor 

Fundației de Abilitare ”Speranța” din Timișoara iau un prim 

contact cu handbalul.  

 La invitația echipei HC Giroc, un grup de patru mici 

sportivi de la Fundația de Abilitare ”Speranța”au luat parte, ca spectatori, la un 

important eveniment sportiv de talie internațională, organizat de HC Giroc și 

Politehnica Timișoara 2. Turneul Internațional de Handbal ”Cupa Banatului” a avut 

loc în data de 4 septembrie, la sala Constantin Jude din Timișoara. La competiție au 

luat parte echipe profesioniste de handbal din Serbia, Ungaria și România, printre 

care: HC Giroc, Poli 2, KC Mako (Ungaria) și Buducnost Alibunar (Serbia).  

 Lovitura de deschidere a meciurilor a fost dată de Alexandru Țurcanu, un mic 

sportiv de 9 ani, cu sindrom Down, de la Fundația de Abilitare ”Speranța”. Alexandru 

nu este la prima sa participare sportivă: în ciuda vârstei sale fragede, micuțul este 

deja un campion consacrat, având un bogat palmares de medalii obținute la 

competiții de înot, judo, karate și patinaj.   Un moment emoționant a fost 

cooptarea micilor sportivi pe teren, într-un schimb de pase cu handbaliștii de la HC 

Giroc. Jocul s-a transformat în experiență: copiii au avut de învățat direct de la 

profesioniști despre toleranță, prietenie și fair-play; sportivii au învățat de la copii 

despre bucuria jocului și despre  puterea de a depăși bariere prin sport. 
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 La final, micuții au primit o cupă onorifică, în semn de recunoaștere și respect pentru 

eforturile lor.     

Mulțumim, HC Giroc! 

 

Competiție Sportivă „Știu că pot” – Ziua Universala a Drepturilor Copilului, 

ediția a II a, 17 noiembrie 2016 

        Fundația de Abilitare Speranța a fost reprezentată de 8 sportivi care au 

participat probele de atletism, fotbal si aruncare la țintă. Toți copiii au primit medalii si 

cadouri pentru participare si strădania de care au dat dovadă, ba mai mult Serban 

Denis a reusit sa castige 2 locuri întâi la fotbal si atletism, iar Turcanu Alexandru locul 

2 atletism. Delegația noastra a fost formată din:  

Șerban Denis, Mărculescu Cristian, Țurcanu Alexandru, Julei Timotei, Toma 

Alexandru, Șorbun Răzvan, Rus Vanesa, Jianu Diana 

Competiția a fost organizată de DGASPC Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean 

Timiș, al Primariei Municipiului Timișoara și al Facultății de Educație Fizică și Sport 

Timișoara, pentru a marca Ziua Universală a Drepturilor Copilului. Evenimentul a 

avut loc în 17 noiembrie 2016, sala "Constantin Jude" din Timișoara. La competiție 

au participat copii din diferite instituții cu vârste cuprinse între 6 – 18 ani, iar QI mai 

mic sau egal 70.  

 
05.06.2017  Lansarea Proiectulului  Impreuna pentru o comunitate Incluziva 

Împreună pentru o comunitate incluzivă – o inițiativă transfrontalieră 
Manager proiect: Sebastian Bilanin 
 
Pentru Fundația de Abilitare Speranța, Organizația Salvați Copiii – Filiala Timiș din 
România și Primăria Plandiște din Serbia, granițele dispar atunci când vine vorba de 
sprijinirea celor care au nevoie. Uniți în dorința de dezvoltare a nivelului de incluziune 
socială, educațională și culturală pentru copii aparținând grupurilor dezavantajate din 
comunitatea locală transfrontalieră româno sârbă din Banloc, Livezile și Plandiște, cei 
trei parteneri își folosesc experiența pentru a aduce sprijin intregii comunități, în 
special celor peste 500 de copii și celor responsabili de dezvoltarea lor într-un mod 
armonios. responsabili de dezvoltarea lor într-un mod armonios. 

 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/


 

37 | P a g e  
 

 

Timișoara, str. Aurel Popovici, nr. 17, 

 tel/fax: 0256 27 44 66, e-mail: office@fundatia-speranta.ro 

 www.fundatia-speranta.ro 

 

 

 

 

 
 

 

29.10.2017 Elaborarea Planului de Actiune in cadrul proiectului impreuna pentru o 

comunitate incluziva, un proiect coordonat de psihologul Sebastian Bilanin, 

reprezentantul Fundatiei de Abilitare Speranta  

 

 

 

Intâlnirea de lucru a Grupului special de interes pentru elaborarea Planului de 

acțiune pentru creșterea nivelului de incluziune socială, educațională și culturală 

pentru copiii din Banloc și Livezile România și Plandiște, Serbia s-a încheiat în 

29.10.2017. 
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STIU CA POT 

CONCURS ORGANIZAT DE  DGPDC  TIMIS 

17 noiembrie 2017 

 

 

 

 

 

Cea de-a doua ediție a competiției “Ştiu 

că pot!”, dedicată copiilor cu dizabilități 

din comunitate și din instituții de protecție 

a copilului 

 În acest an, la eveniment s-au înscris 
aproape 140 de copii, care vor fi împărțiți 
pe grupele de vârstă 6 -10, respectiv 11 -
18 ani, așa cum ne-ați transmis 
dumneavoastră fișele de 
înscriere.  Probele s-au desfășura în 
paralel, în așa fel încât să ne încadrăm 
în timpul alocat și copiii să poată trece 
prin cele două probe la care s-au înscris. 
La atletism (alergare), în afară de criteriul 
vârstei, vor fi împărțiți și pe criteriul 

genului, respectiv fete și băieți.  
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17.11.2017 Lansarea Proiectului BEHAVIORAL ASSESSMENT TO IMPROVE 
SCHOOL ENVIRONMENT (BASE), tradus EVALUARE COMPORTAMENTALĂ 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI ȘCOLAR, finantat prin Erasmus

 

Evenimentul a avut loc la Casa Politehnicii 2, unde au participat cate doi membri din 
9 tari si 13 institutii printer care scoli sic entre de cercetare educationala, universitati.  
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29.09.2017 Lansarea Proiectului BEHAViour management models across 

Europe 

 
 

Lansarea proiectului BEHAVE a avut loc in Palermo, eveniment la care au 

participat doi membri ai echipei FAS: psih. Letitia Baba si psih. Sebastian Bilanin. In 

calitate de parteneri, acest proiect este important la nivel european si isi propune 

masuri inovative care duc la schimbarea atitudinii la clasa a profesorilor si chiar la 

nivel institutional. BEHAVE, este un proiect finantat prin Erasmus si are 12 parteneri, 

printre care universitati importante europene, scoli. 

Serbarea de Craciun  

sustinuta de Fundatia de Abilitare Speranta a avut loc la Casa Armatei, in 
18.12.2017. Asa ca toata echipa s a transformat in elfii lui Mos Craciun. Misiunea a 
fost de a strange cat mai multe cadouri pentru copiii care au muncit atat de mult in 
centrul nostru si care merita din plin fiecare bucurie frumos ambalata. Multumim celor 
care s-au mobilizat alaturi de noi: Auchan, Scoala Generala nr. 30, Language 
Express si tutulor celor care sunt mereu langa noi si doresc sa ramana anonimi. 
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25 de elevi din Franta, in vizita la Fundatia de Abilitare Speranta 

17.01.2018 

Un grup de 25 de elevi de la MFR Ferolles au venit sa vada cum lucram noi cu copiii. 

Acesti tineri vor lucra in domeniul social din Franta si au fost curiosi sa afle cat mai 

multe despre activitatea noastra. Avand de povestit despre 25 de ani de experienta, 

intalnirea noastra s-a prelungit. Am devenit prieteni.  

 

Sportul modelează viețile persoanelor cu dizabilități intelectuale 
22 ianuarie 2018: am dat startul proiectului național al Fundației Special Olympics 

România, „Sportul modelează viețile persoanelor cu dizabilități intelectuale”, având 

ca scop creșterea importanței antrenamentelor sportive constante, a implicării 

părinților și specialiștilor în îmbunătățirea stării de sănătate și creșterea progresivă a 

calității vieții tinerilor cu Sindrom Down. Timp de 8 săptămâni, copiii beneficiari ai 

Fundației de Abilitare Speranța Timișoara, împreună cu părinții lor, vor fi îndrumați si 

antrenați de kinetoterapeuții fundației in programul de fitness. Echipa noastră este 

formată din 6 copii cu vârste cuprinse intre 7-16 ani, 6 părinți și 2 kinetoterapeuți. La 

sfârșitul celor 8 săptămâni, vom face o demonstrație în care vom prezenta activitățile 

desfășurate de sportivii fundației împreună cu părinții lor 
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Workshop using the EMS System. 
Fundatia de Abilitare Speranta a participat la seminarul despre cum se foloseste 
sistemul pentru aplicarea proiectelor IntrregIPA Romania Serbia. 
InterregIPACrossborderCooperationRomaniaSerbiaProgramme 
 

 
 
 
23.02.2018 SEMINAR DE NUTRITIE 
Ce să mâncăm? Cât să mâncăm? De câte ori? Dar mai ales, de ce să facem din 
activitatea fizică un obicei? Am aflat răspunsurile în cadrul seminarului de nutriție 
organizat astăzi de către Fundația de Abilitare Speranta. 

    

http://www.fundatia-speranta.ro/
https://www.facebook.com/hashtag/interregipacrossbordercooperationromaniaserbiaprogramme?source=feed_text
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/a.400599643357700.94465.226879810729685/1595643020520017/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1601920289892290/1601919709892348/?type=3
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31.03.2018 

CONFERINTA GHID PENTRU PARINTI SPECIALI, organizata de Asociatia Copii si 

Zane. Fundatia de Abilitare Speranta a fost invitata in calitate de specialist in 

interventie timpurie. In acest ghid se afla si indrumarea parintilor spre institutile 

statului si organizatiile care sustin interventia timpurie pentru copii cu dizabilitati.  

 

PROGRAM  

10.00- 11.00 Deschiderea conferintei: 

● Prezentare eveniment Timotion- Oana Pe 

● Rezultate proiect “Ghid pentru parinti speciali” 

11.00-11.30: Diagnosticarea Tulburarilor de dezvoltare- Dr. Silvia Popescu 

11.45-13.00 Prezentari: 

● Cum il poate ajuta ABA pe copilul meu- Alexandra Pascariu, Asociatia Copii si 

Zane 

● Portalul aragonez de comunicare alternativa si augmentativa ARASAAC- 

Dana Istrate, Asociatia Invatam cu Pictograme 

14.00-16.00 Prezentari: 

● Interventia timpurie- Anca Menina Danci, Fundatia de abilitare 

“Speranta” 

● Terapia familiei- Psih. Oana Dau Gaspar 

● Beneficiile hipoterapiei pentru copiii cu tulburare din spectrul autist- Erika 

Weisz, Horsemotion 
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Special Olympics Odessa 
3-6 mai 2018 

 
Delegația Fundației de Abilitare Speranța e in drum spre Ucraina, unde reprezintă 
România la concursul internațional Special Olympics ce va avea loc la Odessa, în 
perioada 3-6 mai 2018. Sportivii sunt antrenați de Marius Pârjol, kinetoterapeut al 
Fundației de Abilitare Speranța. În acest an participă 6 copii cu nevoi speciale: 
Andrei Cupșa, Alexandru Turcanu, Alexandru Toma, Cristian Marculescu, Calin 
Cirsmar si Timotei Julei. Succes!  
 

 
 
3 AUR, 6 ARGINT, 7 BRONZ!!! Delegatia Fundației de Abilitare Speranța a obținut 
16 medalii! 

 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1671591346258517/1671593556258296/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1671591346258517/1671593556258296/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1671591346258517/1671593556258296/?type=3
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Ambasadorii Sperantei au confirmat că dacă îmbini munca, bunăvoința și dragostea 
pentru ceea ce faci, poți atinge performanțe fantastice, demne de adevărați 
campioni.   
 
 
Premierea campionilor 

16.05.2018 

Marți, 16 mai, de la ora 17:00, are loc antrenamentul echipei de rugby Timișoara 

Saracens. Începând cu ora 17:45, copii cu nevoi speciale antrenați de Marius Pârjol, 

kinetoterapeut la Fundația de Abilitare Speranța, vor fi premiați de sportivii echipei de 

rugby Timișoara Saracens. Vă invităm la evenimentul care va avea loc pe Stadionul 

Gheorghe Rășcanu, din zona Ronaț.  

Multumim antrenorului de rugby Chester Williams pentru ca a fost alaturi de Fundatia 

de Abilitare Speranta la premierea copiilor campioni la Special Olympics! 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.fundatia-speranta.ro/
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/a.634441423306853.1073741839.226879810729685/1673495329401452/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/a.634441423306853.1073741839.226879810729685/1673495329401452/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/a.634441423306853.1073741839.226879810729685/1673495329401452/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1683916638359321/1683915801692738/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1683916638359321/1683915801692738/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1683916638359321/1683915801692738/?type=3
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Terapie cu ingeri pentru sportivii de la Fundatia de Abilitare Speranta 
 

ArtisanArt by Gina Dragomir susține câte o cauză caritabilă la fiecare eveniment pe 

care îl organizează! De această data artista Gina Dragomir a ales sa sustina copiii cu 

dizabilități din cadrul Fundatiei de Abilitare Speranta Timisoara. Aici am avut ocazia 

sa vorbim despre Centrul de Interventie Timpurie, despre importanta implicarii 

parintilor in activitatile noastre, despre cat este de important sa avem sustinerea 

societatii si a autoritatilor in integrarea copiilor cu nevoi special in scoli si gradinite. 

Am avut ocazia sa stam de vorba cu oameni cu suflet despre performantele copiilor 

din cadrul Fundatiei de Abilitare Speranta, despre campionii concursului international 

Special Olympics la Odessa, care va avea loc Ucraina, in perioada 3-6 mai 2018. 

Anul trecut de la acest concurs, sportivii antrenați de Marius Pârjol s-au intors cu 

medalii importante.  

 

 
 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/
http://www.fundatia-speranta.ro/wp-content/uploads/2018/04/terapie-cu-ingeri-5.jpg
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24-25.05.2018  

In cadrul proictului BASE, pe care Fundatia de Abilitare Speranta il coordoneaza, a 

avut loc intalnirea transnationala in PORTO, Portugalia. Evenimentul a avut loc 2 zile. 

In prima zi s-a discutat puctual starea proiectului, iar in cea de a doua zi, a avut 

trainning ul in Positive Interventions and Supports, sustinut de Universitatea 

Stichting Vu din Olanda. Acest eveniment este urmare a 3 webinar –uri. PBIS nu este 

un tratament sau un tratament. Este mai mult un cadru pentru profesori, 

administratori și părinți. Și este folosit cu toți elevii din școală, indiferent dacă primesc 

sau nu servicii speciale de educație. otrivit mai multor studii, PBIS conduce la un 

comportament mai bun al elevilor. În școlile care utilizează PBIS, elevii primesc mai 

puține detenții și suspendări. Există mai puține agresiuni. Elevii au, de asemenea, 

note mai bune. 

Principiile PBIS 

PBIS este o abordare pe care școlile o poate utiliza pentru a îmbunătăți siguranța 

școlară și pentru a promova un comportament pozitiv. Este, de asemenea, o 

modalitate pentru școli de a decide cum să răspundă unui copil care a greșit. 

PBIS are câteva principii importante: 

Fiecare copil poate învăța un comportament adecvat. 

Interventia timpurie poate preveni probleme mai grave de comportament. 

Fiecare copil este diferit, iar școlile trebuie să ofere multe tipuri de sprijin pentru 

comportament.  

Modul în care școlile predau comportament trebuie să se bazeze pe cercetare și 

știință. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/
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Fundatia de Abilitare Speranta in Lumea Copilariei - Expozitia de Pictura Caritabila 

organizata de Gina Dragomir.  

22.06.2018 

 

 
 
 
 

ZIUA COPILULUI 

01.06.2018 

Nu ne-am putut deslipi de copiii cu car ene petrecem fiecare zi si ne-am gandit ca 

sambata acesta sa fim impreuna de Ziua copilului. Fundatia de Abilitare Speranta le 

doreste tuturor copiilor sa se joace si sa se bucure mereu! De Ziua Copilului, Marius 

Parjol, kinetoterapeutul Fundatie de Abilitare Speranta a ales sa isi petreaca timpul 

cu copiii. Copiii cu zizabilitati impreuna cu parintii lor au dat turul orasului in cautarea 

distractiei. Dupa ce au participat la evenimentel organizate I oras, s-au racorit cu o 

inghetata. 

 

   

http://www.fundatia-speranta.ro/
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1726448477439470/1726448434106141/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1726448477439470/1726448434106141/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1726448477439470/1726448434106141/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1726448477439470/1726448434106141/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1726448477439470/1726448434106141/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1726448477439470/1726447790772872/?type=3
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Ambasadorii Speranței si au dat dau „examenul” la fotbal 

Meciul de fotbal demonstrativ a fost o adevarata distractie pentru copiii din cadrul 

Fundatiei de Abilitare Speranta si elevii Colegiului Banatean. Kintetoterapeutul 

Marius Parjol, de la Fundatia de Abilitare Speranta a acceptat provocarea si 

impreuna cu echipa sa, au participat la meci. Evenimentul a avut loc in 

cadrul  proiectului educational  COPIL CA TINE SUNT ŞI EU! 

 

  
 
 
 

 CARNAVALUL SPERANTEI 

19.06.2018 

 

 

 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1726448477439470/1726447790772872/?type=3
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/photos/pcb.1726448477439470/1726447790772872/?type=3
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A venit timpul sa ne distram! Echipa Fundatiei de Abilitare Speranta invita toti copiii si 
parintii la CARNAVALUL SPERANTEI, marti, 19.06.2018 de la ora 16:00 la ora 
18:00. Dupa un an in care am muncit impreuna, desi o sa ne continuam terapiile si 
pe perioada verii, ne-am hotarat sa ne bucuram sis a socializam intr-un cadru 
destins. Cu acesta ocazie, ne-am invitat prietenii sa ne ajute cu buna dispozitie a 
copiilor nostri, care s-au aratat incantati sa se joace cu noi si sa ne aduca multe 
baloane colorate. 
 

 

9-13.07.2018 Tabara la Herculane, prin proiectul Impreuna pentreu o 

comunitate incluziva 

 

55 de copii de la Scoala Gimnazială "Anghel Saligny" Banloc, Scoala Gimnazială 

Livezile, Scoala Gimnazială Plandiște si departamentul Mărghita, Scoala Gimnazială 

Velika Greda, Scoala Gimnazială Hajducica multumim organizatorilor: Fundația de 

Abilitare "Speranța" în colaborare cu Organizația Salvați Copiii filiala Timiș și Primăria 

Plandiște Serbia. 

 
 

 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/


 

53 | P a g e  
 

 

Timișoara, str. Aurel Popovici, nr. 17, 

 tel/fax: 0256 27 44 66, e-mail: office@fundatia-speranta.ro 

 www.fundatia-speranta.ro 

 

 

 

 

Digi24 

Am vorbit la Vocile Banatului despre performanţă, despre performanţele campionilor 
Special Olympics, ale copiilor cu nevoi speciale din Timişoara, care s-au întors acasă 
cu o mulţime de medalii de la recentele concursuri internaţionale şi naţionale la care 
au participat. Multumim, Alina Strugariu, pentru profesionalism si pentru ca esti 
alaturi de noi in fiecare an. 

 

 

 

 

DIGI24.RO 

Vocile Banatului | Campionii care au adus Romaniei 16 medalii 

Vocile Banatului &vert; Campionii care au adus Romaniei 16 medalii Am vorbit la 

Vocile Banatului despre performanţă, despre performanţele campionilor Special 

Olympics, ale copiilor cu nevoi speciale din Timişoara, care s-au întors acasă cu o 

mulţime de medalii de la recentele concursuri inter... 
 

TVR 

Foarte multi copii pana in 4 ani sunt diagnosticaţi cu o formă de autism, deși 

manifestările si comportamentul acestora au fost construite în timp prin vizionarea 

excesivă a programelor TV sau a altor forme de realitatea virtuală. Despre tulburarile 

de comportament ale acestor copii a vorbit colegul nostru in acesta seara. Psihologul 

Clinician Specialist Sebastian Bilanin, invitat la Editia de Vest, la TVR Timișoara. 

Gazda emisiunii: Simona Popovici. 

 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.digi24.ro%2Femisiuni-regionale%2Fvocile-banatului-campionii-care-au-adus-romaniei-16-medalii-938795&h=AT2J5Td2KwOnbVX0hR-Knn0z8RfMVIlyaGk19n46IiMRk-VR5BdET8YX-aKSURDHHxXVm8A1hbg4Iawj3Ql0A9d4EgrPpQDd4dfF1Ve54pNUMbD3Wg17tkNsK9JNr_GyPkzZpLkm
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TVR 

Cât de grav este pentru copii, în special pentru cei mici, să-și petreacă timpul în fața 
ecranului? 

 
YOUTUBE.COM 

Televizorul si autismul 

Televiziunea si autismul. TVR Timisoara, moderator Simona Popovici, invitat 

Sebastian Bilanin, psiholog Fundatia de Abilitare Speranta 
Fundatia de Abilitare Speranta, cu sediul pe strada Aurel Popovici nr. 17 din 

Timisoara, sustine de peste două decenii incluziunea copiilor cu dizabilitati, prin cele 

35 de proiecte derulate, sapte Centre de prevenire a segregarii si sustinere a 

incluziunii copiilor cu dizabilitati (70-75% din cei peste 4.000 de copii beneficiari au 

fost inclusi in invatamantul de masa), serviciile oferite parintilor, cursurile acreditate 

de Educatie Incluziva, precum si prin Reteaua de Educatie Incluziva, cu peste 4.000 

de membri activi. 

 

 

 

 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/
https://youtu.be/30kt8z1G_fc
https://youtu.be/30kt8z1G_fc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F30kt8z1G_fc&h=AT1-s4OoyLsmQe8I0IZAccrZ9Nv4isqsgUbTP1hE1QgDqvj0EiBWb-Zv7WYsCEgiEki6G4piCtKMT47dGZGEAX7oMfhLxyBatbcEi16Ccpcv56oR4SM9nzqBX20dZBRaEia6zG7B
http://www.fastm.ro/?page=9
https://youtu.be/30kt8z1G_fc
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Raport Sportivi  

Fundația de Abilitare SPERANȚA 

 2016 

Sportivii Fundației de Abilitare Speranța sunt îndrumați și antrenați de  

Marius Pârjol, kinetoterapeut. 

MARIO SILVESTRU 

Vârstă: 25 de ani. 
Diagnostic: Parapareza spastică 
Beneficiaza din 2013 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează kinetoterapie 
și înot. 

Olimpiada 
Națională de Înot 
Special Olympics, 
ed. a VI-a 

Hunedoara 
21 aprilie 2016 

Locul 1 (aur) 
50 m, înot craul 

  

Jocurile Naționale 
Special Olimpics 
România 2016 

Arad 
27 – 29 mai 
2016 

Locul 1  
înot 50 m craul 

Locul 2 
înot 25 m bras 

Locul 1 (aur) 
atletism 50 m 

Special Olympics 
Open Games, 
Ucraina 2016 

Liviv, Ucraina 
15 – 18 sep 
2016  

Locul 1 (aur) 
înot 50 m craul 

Locul 2 (argint) 
înot 25 m craul 

 

 

TOMA ALEXANDRU 

Vârstă: 12 ani 
Diagnostic: Hipoacuzie 
Beneficiaza din 2013 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează logopedie și 
înot. 

Olimpiada Națională 
de Înot Special 
Olympics, ed. a VI-a 

Hunedoara 
21 aprilie 2016 

Locul 1 (aur) 
25 m, înot craul 

  

Jocurile Naționale 
Special Olimpics 
România 2016 

Arad 
27 – 29 mai 
2016 

Locul 4  
înot 25 m craul 

Locul 4 
atletism 100 m 

 

Special Olympics 
Open Games 

Liviv, Ucraina 
15 – 18 sep 
2016  

Locul 4  
 înot 50 m craul 

Locul 4 
 înot 25 m craul 

 

 

MĂRCULESCU CRISTIAN 

Vârstă: 9 ani 
Diagnostic: Sindromul DOWN 
Beneficiaza din 2013 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează clubul de 

http://www.fundatia-speranta.ro/
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pisihomotricitate, kinetoterapie, intervenție psihologică, muzicoterapie și înot. 

Jocurile Special 
Olympics Down – 
Retezat 2016 

Simeria     
20 octombrie 
2016 
 

Locul 3 (bronz) 
Atletism 50 m 

  

Olimpiada 
Națională de Înot 
Special Olympics, 
ed. a VI-a 

Hunedoara 
21 aprilie 2016 

Locul 3 (bronz) 
25 m, înot craul 

  

Jocurile Naționale 
Special Olimpics 
România 2016 

Arad 
27 – 29 mai 
2016 

Locul 4  
atletism 25 m 

  

 

ȚURCANU ALEXANDRU 

Vârstă: 9 ani 
Diagnostic: Sindromul DOWN 
Beneficiază din 2013 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează inotul. 

Jocurile Special 
Olympics Down – 
Retezat 2016 

Simeria 
20 octombrie 
2016 

Locul 2 (argint) 
Atletism 50 m 

  

Olimpiada 
Națională de Înot 
Special Olympics, 
ed. a VI-a 

Hunedoara 
21 aprilie 2016 

Locul 2 (argint) 
25 m, înot craul 

  

Jocurile Naționale 
Special Olimpics 
România 2016 

Arad 
27 – 29 mai 
2016 

Locul 2  
înot 25 m spate 

Locul 3 
atletism 50 m 

 

 

CÎRȘMAR CĂLIN 

Vârstă: 15 ani 
Diagnostic: Sindrom Down 
Beneficiază din 2016 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează clubul de 
psihologica 

Jocurile Naționale 
Special Olimpics 
România 2016 

Arad 
27 – 29 mai 
2016 

Locul 1 (aur)  
înot 25 m spate 

Locul 1 (aur)  
înot 50 m craul 

Locul 1 
atletism 50 m 

Olimpiada 
Națională de Înot 
Special Olympics, 
ed. a VI-a 

Hunedoara 
21 aprilie 2016 

Locul 2 (argint) 
Înot 25 m craul 

  

 

POPOVICI CLAUDIU 

Vârstă: 10 
Diagnostic: Tulburare pervaziva nespecifica 
Beneficiază din 2015 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează inotul 

Jocurile Naționale Arad Locul 2 (argint)  Locul 2  

http://www.fundatia-speranta.ro/


 

57 | P a g e  
 

 

Timișoara, str. Aurel Popovici, nr. 17, 

 tel/fax: 0256 27 44 66, e-mail: office@fundatia-speranta.ro 

 www.fundatia-speranta.ro 

 

 

Special Olimpics 
România 2016 

27 – 29 mai 
2016 

înot 25 m craul atletism 50 m 

 

Julei Timotei 

Vârstă: 12 
Diagnostic: Sindrom Down 
Beneficiază din 2013 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează clubul de 
psihomotricitate. 

Jocurile Special 
Olympics Down – 
Retezat 2016 

Simeria 
20 octombrie 
2016 

Locul 1 (aur) 
baschet 
 

  

 

Sorbun Razvan 

Vârstă: 16 
Diagnostic: Sindrom Down 
Beneficiază din 2016 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează clubul de 
psihomotricitate. 

Jocurile Special 
Olympics Down – 
Retezat 2016 

Simeria 
20 octombrie 
2016 

Locul 1 (aur) 
baschet 
 

  

 

Serban Denis 

Vârstă: 8 
Diagnostic: Sindrom Goldenhar 
Beneficiază din 2013 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează inotul 
terapeutic, kinetoterapie si logopedie 

Jocurile Special 
Olympics Down – 
Retezat 2016 

Simeria 
20 octombrie 
2016 

Locul 1 (aur) 
Atletism 50 m 
 

  

 

Rus Vanesa 

Vârstă: 7 
Diagnostic: Autism 
Beneficiază din 2013 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează inotul 
terapeutic, clubul de psihomptricitate, kinetoterapie si interventie psihologica. 

Jocurile Special 
Olympics Down – 
Retezat 2016 

Simeria 
20 octombrie 
2016 

Locul 1 (aur) 
Atletism 50 m 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

http://www.fundatia-speranta.ro/
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Tabară „Împreună învingem Down-ul”, Eforie Nord 15 – 20 iulie 2016 

 
 

Tabără cu activități educațional – terapeutice pentru  copiii cu sindrom Down 

de la Fundația de Abilitare ”Speranța”, prin sprijinul Timotion   

 
În 2015, prin intermediul evenimentului de alergare Timotion, organizat de 

Asociația Alergotura, 5 copii cu sindrom Down de la Fundația de Abilitare ”Speranța” 
au participat la Olimpiada Națională Down Retezat, obținând locul 1 și medalii de aur, 
cu importante beneficii asupra stării lor de bine.   

În 2016, am dus proiectul mai departe și am crescut, împreună cu beneficiarii 
noștri, oferind celor 10 copii incluși în proiect și părinților lor un program cu ajutorul 
căruia cei mici să se poată adapta mai bine societății.  

În 23 aprilie 2016, am alergat împreună la cursele Timotion: părinți, copii, 
bunici, prieteni și vecini, cunoscuți sau doar susținători, pentru copiii cu sindrom 
Down, bucurându-ne de susținerea întregii comunități. Cu sprijinul susținătorilor 
noștri, am reușit să strângem 8 791 lei, depășind targetul inițial setat, de 4000 de lei. 
Suma a fost valorificată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și desfășurare a  

evenimentului – rezultat al proiectului.   
În perioada 15 – 20 iulie 2016, am 

organizat la Eforie Nord o tabără cu 
activități educațional - terapeutice pentru 
copii și părinți. Într-un context de învățare 
informală, prietenoasă și relaxantă, într-un 
mediu interactiv și stimulant, copiii au deprins 
prin joc abilități de socializare și comunicare, 
sub supervizarea terapeuților Fundației de 
Abilitare ”Speranța”.  Alături le-a stat părinții, 

care au fost implicați în egală măsură, având ca efect creșterea competențelor de 
parentalitate, pentru a ști mai bine cum să interacționeze cu propriul copil.    
 Ne bucurăm că am reușit să strângem această sumă. Copiii au fost foarte 
fericiți, mai ales că unii dintre ei au văzut pentru prima dată marea.  
 
Am pregătit pentru ei un program pe gustul lor, interactiv, cu multe 
jocuri, dar fără a uita obiectivele terapeutice urmărite: creșterea 
competențelor sociale ale copiilor și, respectiv, îmbunătățirea 
competențelor parentale pentru părinții lor. Ne-am  întors mai plini de 
energie, cu forțe proaspete pentru activitățile in care sunt implicati 
copiii beneficiari ai fundatiei.    
 
 Mulțumim organizatorilor, donatorilor și tuturor susținătorilor 
noștri și așteptăm cu nerăbdare ediția de anul acesta a Timotion. 
Evenimentul de alergare a avut loc în 23 aprilie 2016, iar activitățile 

proiectului au fost planificate a fi derulate în 1-8 septembrie 2016. 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/
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• Cupa Speranței – ediția 1 
 
- prima competiție de înot de tip Special Olympics din Timișoara, pentru copiii și 
tinerii cu dizabilități; evenimentul este planificat spre derulare în 13-16 octombrie 
2016; 
- parteneri: Fundația Special Olympics România, Facultatea de Educație Fizică și 
Sport din cadruyl Universității de Vest din Timișoara 
- stadiu: proiectul va fi depus spre finanțare la Consiliul Județean Timiș.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si povestea a continuat si in 2017: 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundatia-speranta.ro/
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Raport Sportivi  

Fundația de Abilitare SPERANȚA 

 2017 

 

Sportivii Fundației de Abilitare Speranța sunt îndrumați și antrenați de 

Marius Pârjol, kinetoterapeut. 

 

 

 

MARIO SILVESTRU 

Vârstă: 25 de ani. 
Diagnostic: parapareza spastică 
Beneficiaza din 2013 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează kinetoterapie 
și înot. 

     

Olimpiada 
Națională de Înot 
Special Olympics, 
ed. a VI-a 

Hunedoara 
11 mai 2017 

Locul 1 (aur) 
înot 50 m craul 

  

     

Jocurile Naționale 
Special Olimpics 
România 2017 

Baia Mare 
2-5 iunie 2017 

Locul 1  
înot 25 m craul 

Locul IV 
înot 25 m bras 

Locul III 
Atletism 50 m 

Special Olympics, 
Ucraina, Odesa 
2017 

Odesa, Ucraina 
14-17iunie2017 

Locul 1 (aur) 
Inot 50 m craul 

Locul IV  
Inot 25 m bras 

 

 

TOMA ALEXANDRU 

Vârstă: 13 ani 
Diagnostic: hipoacuzie 
Beneficiaza din 2013 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează înotul. 

Special Olympics 
Ucraina, Odesa 

Ucraina, Odesa 
14-17 iunie 
2017 
 

Locul 1 (aur) 
Inot 25 m craul 

Locul 2 (argint) 
Inot 50 m craul 
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Jocurile Naționale 
Special Olympics 
România 2017 

Baia Mare 
2-5 iunie 2017 

Locul 2 (argint) 
înot 25 m 

Locul 4 
înot 50 m craul 

Locul 2 
Atletism 100 m 

Olimpiada 
Națională de Înot 
Special Olympics, 
ed. a VI-a 

Hunedoara 
11 mai 2017 

Locul 1 (aur) 
25 m înot craul 

  

Jocurile Special 
Olympics Down 
Retezat 2017, editia 
XXVII 

Simeria 
26 octombrie 
2017 

Locul 1 (aur) 
Atletism 50 m 

  

Jocurile Mondiala 
de Iarna Special 
Olympics, Austria, 
2017 

Austria 
14 – 25 martie 
2017 

Locul 6 
 
Patinaj artistic 

  

 

MĂRCULESCU CRISTIAN 

Vârstă: 10 ani. 
Diagnostic: sindromul DOWN 
Beneficiaza din 2013 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează 
kinetoterapie, intervenție psihologică, muzicoterapie și înot. 

Jocurile Naționale 
Special Olympics 
România 2017 

Baia Mare 
2-5 iunie 2017 
 

Locul 2 (argint) 
înot 25 m bras 

Locul 3  (bronz) 
înot 25 m craul 

 Locul 2 
Atletism 50 m 

     

Olimpiada 
Națională de Înot 
Special Olympics, 
ed. a VI-a 2017 

Hunedoara 
11 mai 2017 
 

Locul 2 (argint) 
25 m inot craul 

  

Jocurile Special 
Olympics Down 
Retezat 2017, editia 
XXVII 

Simeria 
26 octombrie 
2017 

Locul 2  
Atletism 25 m 

  

  

ȚURCANU ALEXANDRU 

Vârstă: 10 ani 
Diagnostic: Sindromul DOWN 
Beneficiază din 2013 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează inotul. 

Jocurile Naționale 
Special Olympics 
România 2017 

Baia Mare 
2-5 iunie 2017 

Locul 1 (aur) 
25 m inot craul 

Locul 2  (argint) 
înot 25 m spate 

 Locul 2  
Atletism 50 m 

Olimpiada 
Națională de Înot 
Special Olympics, 
ed. a VI-a 2017 

Hunedoara 
11 mai 2017 
 

Locul 1 (aur) 
25 m înot craul 

  

Jocurile Special 
Olympics Down 

Simeria 
26 octombrie 

Locul 3 
Atletism 50 m 
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Retezat 2017, editia 
XXVII 

2017 

 

CÎRȘMAR CĂLIN 

Vârstă: 16 ani 
Diagnostic: Sindrom Down 
Beneficiază din 2016  de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează inotul. 

     

Olimpiada 
Națională de Înot 
Special Olympics, 
ed. a VI-a 2017 

 
Hunedoara 
11 mai 2017 

Locul 1 (aur) 
Inot 25 m craul 

  

 

JULEI TIMOTEI 

Vârstă: 12 ani. 
Diagnostic: Tulburare pervaziva 
Beneficiază din 2015 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează inotul. 

Olimpiada 
Națională de Înot 
Special Olympics, 
ed. a VI-a 2017 

Hunedoara 11 
mai 2017 

Locul 1 (aur) 
Inot 15 m asistat 

  

Jocurile Special 
Olympics Down 
Retezat 2017, editia 
XXVII 

Simeria  
26 octombrie 
2017 

Locul 2 
baschet 

  

 

POPOVICI CLAUDIU 

Vârstă: 11 
Diagnostic: Autism 
Beneficiază din 2015  de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează inotul. 

     

Jocurile Special 
Olympics Down 
Retezat 2017, editia 
XXVII 

      Simeria 
26 octombrie 

2017 

Locul 1  
Atletism 50 m 

  

 

RUS VANESA 

Vârstă: 6 
Diagnostic: Autism 
Beneficiază din 2013 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează inotul 
terapeutic, clubul de psihomptricitate, kinetoterapie si interventie psihologica. 

     

Jocurile Special 
Olympics Down 
Retezat 2017, editia 

    Simeria 
26 octombrie 

2017 

Locul 1  
Atletism 25 m 
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XXVII 

 

SORBUN RAZVAN 

Vârstă: 16 
Diagnostic: Sindrom Down 
Beneficiază din 2016 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează inotul 
terapeutic, clubul de psihomptricitate,  

     

Jocurile Special 
Olympics Down 
Retezat 2017, editia 
XXVII 

    Simeria 
26 octombrie 

2017 

Locul 3  
Baschet 

  

 

SERBAN DENIS 

Vârstă: 8 
Diagnostic: Sindrom Goldenhar 
Beneficiază din 2013 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează inotul 
terapeutic, kinetoterapie si logopedie 

     

Jocurile Special 
Olympics Down 
Retezat 2017, editia 
XXVII 

    Simeria 
26 octombrie 

2017 

Locul 2 
Atletism 50 m 

  

 

ACIU MIHAI 

Vârstă: 14 
Diagnostic: Autism 
Beneficiază din 2017 de serviciile Fundației de Abilitare ”Speranța” și frecventează inotul. 

     

Jocurile Special 
Olympics Down 
Retezat 2017, editia 
XXVII 

    Simeria 
26 octombrie 

2017 

Locul 2 
Baschet 
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                                                    Lista sportivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrenor:Marius Pârjol 

 

 

1 Sportivi Diagnostic  

 
1 

SILVESTRU MARIO Paraparezaspastica  

 
2 

TOMA ALEXANDRU Hipoacuzie  

 
3 

MĂRCULESCU 

CRISTIAN 

Sindromul Down  

 
4 

ȚURCANU 

ALEXANDRU 

Sindromul Down  

5
5 

JULEI TIMOTEI Sindromul Down  

6 CÎRȘMAR CĂLIN Sindromul Down  

7 SORBUN RAZVAN Sindrom Down  

8 SERBAN DENIS SindromGoldenhar  

9 POPOVICI CLAUDIU Autism  

10 ACIU MIHAI Autism  

11 RusVanesa Autism  
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