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Comunicat de presă / Invitație
Campionii de la Timișoara Saracens alături de
echipa de copii Ambasadorii Speranței, campioni Special Olympics
Luni, 23 septembrie, de la ora 13:00, are loc antrenamentul echipei de
rugby Timișoara Saracens. Sportivii cu nevoi speciale antrenați de Marius Pârjol,
kinetoterapeut la Fundația de Abilitare Speranța vor fi premiați de echipa de rugby
Timișoara Saracens.
Vă invităm la evenimentul care va avea loc pe Stadionul Gheorghe Rășcanu,
din zona Ronaț, strada Pictor Theodor Aman nr.11. Intrarea se face pe strada Radu
de la Afumați.
Anul trecut un antrenor model îmbrățișa inițiativa noastră de a integra
copiii prin sport. Cu un zâmbet larg, a oferit din bunătatea lui fiecărui copil
campion. A rămas în amintirea noastră și în acest an, în memoria lui Chester
Williams, vom susține un moment de reculegere.

Sportivii de la Fundația de Abilitare Speranța
s-au întors acasă cu 14 medalii
Fundația de Abilitare Speranța a reprezentat cu mândrie România si anul
acesta la concursurile internaționale Special Olympics din Ucraina și Lituania.
Aceeași campioni participă în acest weekend la concursul național Special
Olympics, la Deva. Sportivii antrenați de Marius Pârjol, kinetoterapeut al Fundației
de Abilitare Speranța, au adus la Timișoara mai multe medalii care merită
menționate:
Concursul internațional Special Olympics Odessa, Ucraina - 8 medalii,
dintre care 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz:
Andrei Cupșa - 2 aur (25 m craul, 50 m craul)
Turcanu Alexandru - 1 aur 25 m spate, 1 argint 50 m craul
Marculescu Cristian - 2 bronz ( 25 m craul, 50 m craul)
Julei Timotei - 1 argint 25 m craul, 1 bronz 50 m crau
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Hamilton Central Europe - părtaș la povestea reprezentanților României la
Special Olympics Ucraina, ca partener principal:
“De la an, la an, ne bucura si ne dau speranta povestile si rezultatele acestor
copii minunati si a echipei care ii coordoneaza. Calea lor spre excelenta este demna
de urmat de catre multi dintre noi. Continuam sa fim partasi la povestea lor si le uram
mult succes in continuare!” Corina Kovacs, Director Administrativ Hamilton Central
Europe
Mulțumim Hamilton Central Europe pentru că sprijiniți integrarea copiilor cu
dizabilități prin sport și susțineți campionii și în acest an.
Concursul internațional Special Olympics Lituania - 6 medalii:
Mario Silvestru - 2 medalii de aur - 25m craul/50m liber
Andrei Cupsa - 2 medalii de aur - 25m craul/ 50m liber
Toma Alexandru - 2 medalii, 1 aur 25m craul/ 1 bronz 50m liber
Mulțumim, Cupio pentru sustinere. Vom continua lupta pentru o societate
sănătoasă. Prin sport, viața este mai ușor de înțeles.
Cine este Fundaţia de Abilitare “Speranţa”?
Fundaţia de Abilitare „Speranţa” (FAS) este organizaţie neguvernamentală
cu 27 de ani de activitate în sprijinul copiilor cu nevoi speciale şi al familiilor
acestora, având ca misiune includerea acestora ȋn grădiniţe și școli obișnuite,
precum și schimbarea mentalităţii și atitudinii faţă de ei.
Prin activitatea sa, Fundaţia de Abilitare „Speranţa” 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, Fundaţia de Abilitare „Speranţa” s-a
implicat la nivel local, ȋn sprijinirea copiilor, prin oferirea de servicii directe
adresate copiilor, părinţilor și cadrelor didactice.
Dizabilitatea este o luptă, iar recuperarea este o disciplină obligatorie care
trebuie urmată zilnic.
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Pentru mai multe detalii:
Fundatia de Abilitare Speranta
Anca Menina Danci
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