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2019 IANUARIE 
 
Cea de-a treia Intalnire transnationala in proiectul BASE, Dublin, Irlanda 
Cea de a treia reuniune transnationala în cadrul proiectului BASE a avut loc în Dublin. 7 tari și 13 
parteneri. România, Italia, Irlanda, Turcia, Portugalia, Olanda și Anglia, împreună pentru a împartasi o 
abordare pozitiva în relația cu copii din Europa. Fundatia de Abilitare Speranta este lider de parteneriat. 
BASE Project este finantat prin programul Erasmus+. 
 

 
 
 
Start campanie 20% 
Am dat start-ul campaniei de strangere de fonduri de la persoanele juridice. Actuala lege a sponsorizarii 
sustine serviciile sociale licentiate, printre care si cel al Fundatiei de Abilitare Speranta. Folosind 
mecanismul legal, care se aplică microîntreprinderilor, firmele directionati 20% din impozitul pe venit 
catre Fundatia de Abilitare Speranta. 
 
 
FEBRUARIE 
 
Lansare campanie 3,5% 
Ai directionat 2% anul acesta? La noi 2% este 3,5% pentru ca suntem serviciu social acreditat. Trebuie 
doar sa completezi formularul, noi il depunem pentru tine. Acesta a fost mejaul prin care am reusit sa 
trangem sute de formulare de la persoane fizice care cred inc auza noastra de aintegra copiii cu 
dizabilitati in gradinite si scoli.  
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Lansare campanie pentru participarea la TIMOTION 
 
Campionii care ne-au sustinut in anul 2019 la Timotion si care ne-au ajutat sa strangem fonduri pentru 
tabara la mare au fost: Marius Parjol, antrenorul campionilor de la Fundația de Abilitare Speranța , 
artista Cristina Bălan,  Marius Similie, kinetoterapeutul nostru de la Fundația de Abilitare Speranța, 
Andrei Cupsa, sportiv cu Sindromul Down, Raissa Andreea Hojda, atleta de performanta. 
 

  
 
 
La Radio Timisoara, kinetoterapeutul Marius Parjol împreună cu psihologul Sebastian Bilanin au 
povestit împreună cu jurnalista Adriana Marascu Dolcianu despre abilitatile copiilor de la Fundația de 
Abilitare Speranța, despre #Timotion, campioni și ambasadori. Emisiunea se difuzeaza pe toate 
frecventele Radio Timisoara, in FM pe 105,9, AM 630 kHz, sau online pe radiotimisoara.ro 
 
 

 
 
 
Participare emisiune Tvr Timisoara in 25 februarie la 19:30! Jurnalista Ramona Gherman ne-a invitat 
să vorbim despre cum Împreună Invingem Down-ul! Am vorbit la Tvr Timisoara despre Abilitate, despre 
Campioni: Andrei Cupsa, Alexandru Țurcanu, Marius Similie și Ambasadori ai Sperantei: Marius Parjol 
și Cristina Balan, despre #Timotion și Impreuna Învingem Down-ul, despre copii, părinți, terapeuti!  
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Atelier de martisoare 
Facem mărțișoare împreună! Alexandra a fost coordonatorul nostru de distracție! Va așteptăm joi la ora 
16.00 la atelierul de mărțișoare, copii și parinti! Ne costa o ora din timpul nostru creativ! 
 

 
 
 
 
Proiectie de film pentru UnLoc 
#AsociațiaCevadeSpus și #UnLoc (serviciu de locuire în comunitate și sprijin individualizat persoanelor 
adulte cu dizabilități cu trecut instituțional în cadrul Fundatiei de Abilitare Speranta) va invita la film la 
#TeatruMerlin. Astfel, biletele la această proiecție vor sprijini o cauză socială extrem de importantă în 
România – persoanele cu dizabilități din instituții. Participanții la film sunt invitați să aducă un bilet altfel, 
un produs de îngrijire personală (șampon, gel de duș, deodorant, etc) care vor fi strânse de asociațiile 
partenere și vor fi apoi donate femeilor din instituții. 
 

 
 
MARTIE 
 
Participare la Târgul de Turism Vacanta Timișoara la Craft 
Fundatia de Abilitare Speranta Timisoara i-a pregătit un spațiu de joacă interactiv, unde va colora fișe 
vesele, va construi machete creative și va lega noi prietenii. Dacă dorești un mărțișor făcut cu drag de 
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copiii, părinții și voluntarii din cadrul fundației, te încurajăm să arunci o privire peste creațiile prezente 
la standul lor. 
 

 
 
 
Ziua prieteniei, ziua Down 
De Ziua Mondiala a Sindromului Down, noi, echipa de la Fundația de Abilitare Speranța am sărbătorit 
Ziua Prieteniei cu copiii și părinții noștri dragi! 
 

 
 
 
APRILIE 
 
Campionii Sperantei inoata in Lituania 
Trei sportivi reprezintă Fundația de Abilitare Speranța la concursul de înot din localitatea Ukmerge. Este 
vorba despre Mario Silvestru, Alexandru Toma și Andrei Cupșa, antrenați de kinoteteraputul Fundației, 
Marius Pârjol și însoțiți de dr. Liliana Cupșa, director medical Health Promotion România. 
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Sportivii Sperantei la campionatul de natatie Special Olympics de la Hunedoara 
Cristian Marculescu, Vanesa Rus, Elias Vitelariu, Viorel Vuia, Julei Timotei si Alexandru Toma sunt 
sportivii care au reprezentat Fundatia de Abilitare Speranta la campionatul de la Hunedoara. 
Ambasadorii Sperantei au fost însoțiți de antrenorul Marius Parjol, alaturi de părinții acestora. 
CAMPIONATUL REGIONAL DE NATAŢIE SPECIAL Olympics se afla la ediţia a IX-a. Sportivii noștri 
s-au prezentat exemplar, reușind să câștige 6 medalii, dintre care 4 de aur si 2 de argint. 
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Curs de formare in Advocacy 
Pret de doua zile a avut loc cursul de formare in Advocacy, la Timisoara, eveniment organizat in cadrul 
proiectului POCA, coordonat de Asociatia Help Autism, in parteneriat cu mai multe institutii si ONG-uri 
din Romania, printre care si Fundatia de Abilitare Speranta. In prima zi am vorbit despre Politicile 
Publice, Advocacy, Arborele Problemelor, Harta Comunitatii si cel mai important, cum putem aborda 
solutionarea unei probleme din comunitate. 
 

 
 
 
Ziua internationala a consitientizarii autismului 
Fundația de Abilitare Speranța este partener într-un proiect în care credem. Calitatea vietii copiilor cu 
autism din judetul Timis este un proiect initiat de Universitatea de Vest din Timișoara și a marcat Ziua 
Internationala a Constientizarii Autismului printr-un eveniment gazduit de Centrul de Recuperare 
pentru Copii cu Dizabilitati «Podul Lung». Echipa implicata își dorește sa gasesca solutii concrete in 
vederea recuperarii si acceptarii reale in societate a copiilor cu autism. 
 

 
 
 
 
Intalnire cu elevii scolii 30 
Cea mai mare provocare este sa vorbești oamenilor despre lucruri pe care nu le înțeleg. Dar când ajung 
să o facă, se creează o lume magica, în care viitorul nostru este plin de speranța. Astăzi la Scoala 
Treizeci din Timisoara am descoperit copii pregătiți sa accepte că diferit nu înseamnă bun sau rău, ci 
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fiecare trebuie acceptat și respectat pentru ceea ce este. Împreună putem alege sa fim buni și acești 
copii au avut deschidere spre o lume frumoasa, mai puțin agresiva, în care creștem împreună, fără sa 
lăsăm pe cineva în urma. Ambasadorii Sperantei sunteți voi, Consiliul Elevilor! 
 

 
 
 
Împreună învingem Down-ul! La TIMOTION 2019 
Proiectul își propune să continue sa dezvolte competențe noi de socializare pentru 10 copii cu sindrom 
Down incluși în programul terapeutic al Fundației de Abilitare ”Speranța” și competențe parentale 
adecvate, odată cu schimbarea percepției și a mentalității societății față de ei. In fiecare an reusim sa 
mai facem un pas inainte. Impreuna putem fi Ambasadorii Sperantei care au spart barierele sociale si 
au devenit un exemplu de buna practica. Activitățile proiectului se desfășoară într-un context de 
învățare informală, prietenoasă și relaxantă pentru toți participanții. 
 

 
 
 
CAMPIONATUL REGIONAL DE NATAŢIE SPECIAL Olympics de la Hunedoara 
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Cristian Marculescu, Vanesa Rus, Elias Vitelariu, Viorel Vuia, Julei Timotei si Alexandru Toma sunt 
sportivii care reprezinta Fundatia de Abilitare Speranta la concursul de la Hunedoara. Ambasadorii 
Sperantei sunt însoțiți de antrenorul Marius Parjol, alaturi de părinți. CAMPIONATUL REGIONAL DE 
NATAŢIE SPECIAL Olympics de la Hunedoara are loc azi, 16 aprilie 2019 și se afla la ediţia a IX-a. 

 

 
 
 
Vizita elevilor de la scoala 24 
Astăzi Timotei a fost campionul nostru despre care 20 de copii au aflat cât de greu, dar și cât de 
frumos este drumul ca să ajungi campion. Clasa Pregătitoare din Scoală Generala 24, coordonata de 
invatatoarea Luminița Draghici ne-a vizitat in Scoala Altfel. 
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Vizita studentilor de la facultatea de medicina din Timisoara 
Astăzi Iepurașul a venit la Fundație de la Societatea Studenților în Medicină Timișoara. Jocuri noi in 
terapii, squishy, materiale colorate pentru ateliere si multe alte surprize dulci ii așteaptă pe copii în 
acesta primăvara. Nu este prima oara când acești tineri frumoși vin spre nevoile copiilor noștri. Viitorul 
în medicina suna bine! 
 

 
 
 
 
Participare la masa rotunda Sportul ca integrare sociala 
Fundația de Abilitare Speranța a participat la Masa Rotunda Sportul ca forma de antreprenoriat 
social. Pentru noi sportul este mai mult decât sănătate fizica, este integrare sociala. De aceea din 
2014, copiii noștri fac performanta sub îndrumarea specialiștilor și părinților, participând la concursuri 
internaționale și întorcându-se cu cu zâmbetul pe buze și cu medalii. Directorul executiv al Fundatiei 
de Abilitare Speranta a fost invitata la TVR Timisoara, la emisiunea Regiunea de Vest, unde a 
discutat despre integrarea copiilor cu dizabilitati cu ajutorul sportului.   
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MAI 
 
"Speranta" inoata pentru viata 
Copiii de la Fundatia de Abilitare “Speranta”, insotiti de antrenorul lor, kinetoterapeutul Marius Parjol, 
au participat la evenimentul caritabil “ÎNOTAM PENTRU VIAȚĂ” ediția a doua. Evenimentul a avut loc 
in data de 12 mai 2019 la Arena Aqua Sport din Timisoara.  Proiectul are ca scop implementarea a cat 
mai multe programe sportive, activități de socializare, recuperare și preventive dedicate seniorilor. 
 

 
 
 
Investind în servicii sociale, investim în oameni – conferinta 
Fundatia de Abilitare “Speranta” participa la Conferința Conferința internațională "Investind în servicii 
sociale, investim în oameni", desfășurata în perioada 16-17 mai 2019, la Hotel Marshal Garden, 
București. Organizată în comun de către cele patru organizații, conferința europeană privind 
finanțarea serviciilor sociale ofera celor 250 de invitați oportunitatea de a obține cunoștințe practice 
și teoretice cu privire la varietatea modelelor eficiente de finanțare a serviciilor sociale din 
întreaga Europă. Totodată, ea reprezintă o bună ocazie de a privi comparativ gradul de adecvare 
a politicilor naționale cu bunele practici europene în dezvoltarea unor servicii de calitate, respectând 
prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 
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Fundatia Speranta invata despre simptomele psihotice la copil 
Psihologul Fundatiei de Abilitare Speranta, Sebastian Bilanin a participat in 18 mai la 
workshopul Simptomele psihotice la copil: Strategii de psihodiagnostic si intrventie clinica si 
educationala,  organizat de Institutul de Psihologia Dezvoltării. 
 

 
 
 
Fundatia Speranta invata despre posturologia clinica 
Kinetoterapeutul Marius Pârjol a participat în perioada 25-26 mai la Cursul de Posturologie Clinica. 
Cunoştinţele acumulate în cadrul acestui program vor fi aplicate în cadrul terapiei.  
 

 
 
 
Spune-mi Eli&UnLoc. DeÎncredere, la Viena 
 
Institutul Cultural Român din Viena a găzdui marţi seara un eveniment dedicat dezintituţionalizării: 
Spune-mi Eli&UnLoc.DeÎncredere - discuție despre realitatea din instituțiile rezidențiale de stat din 
România și nevoia de a o schimba. Eli Moldovan a citit din cartea inspirată din viaţa ei, realizată de 
artistul Dan Ungureanu, o carte încărcată cu emoţii greu de exprimat şi totuşi desenate cu o sensibiltate 
aparte. 
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IUNIE 
 
Ambasadorii Sperantei, pe drumul victoriei 
Ei sunt #AmbasadoriiSperantei si au plecat sa cucerească Odessa la concursul de înot Special 
Olympics. Îi așteaptă un drum de 2 zile cu mașina. Echipa este formata din antrenorul Marius Parjol, 
Virgil Taranu, sportivii: Andrei Cupsa, Timotei Julei, Cristian Marculescu, Alexandru Turcanu, mămicile: 
Rodica Marculescu, Diana Turcanu , Nela Julei. 
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Participare la "Forumul Familiilor Special Olympics România" de la Bran 
Forumul Familiilor s-a incheiat cu concluzii, planificari ale activitatilor sportive viitoare impreuna cu 
ONG-urile participante, prezentarea activitatilor ce vor avea loc impreuna cu cluburile Leo din reteaua 
Lions Clubs International si detalii despre cum se desfasoara antrenamentele sportivilor din unele 
orase. 
 
 

 
 
 
 
Participare la emisiune la TVR Timisoara 
Tvr Timisoara, interviul săptămânii realizat de jurnalista Ramona Borosovici. Directorul 
#FundatieiSperanta Anca Menina Danci vorbește despre #AmbasadoriiSperantei, educatie incluziva, 
interventie timpurie, copii cu nevoi speciale, părinți, terapeuti, munca, dedicare și prietenie. 
 

 
 
 
 
IULIE 
 
Ambasadorii Sperantei pe plaja 
Ambasadorii Speranței au ajuns la mare. După un an de munca, plina de  antrenamente și terapii, a 
venit vremea pentru distracție și relaxare. Copii, părinți și terapeuti se afla împreună într-o tabăra în 
stațiunea Eforie Nord, preț de 7 zile. Mergem la mare, intr-o tabara terapeutica in care participa 
specialistii din cadrul Fundatiei de Abilitare Speranta, copiii si parintii cu care lucram si cu care impartim 
totul. Mulțumim Timotion pentru ocazia de a dovedi încă o data ca pentru a invinge orice, trebuie sa ne 
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adunam forțele. Mulțumim, Ioana Vârtosu pentru ca ești alături de noi și ne-ai sprijinit sa atingem target-
ul și în acest an. Zâmbetele copiilor sunt cea mai mare bucurie a noastră! 
 

 
 
 
 
AUGUST 
 
 
Participare in cadrul noului program Special Olympics România, Speciali pe patine – luăm viteză 
spre Starea de Bine 
Ne bucuram sa fim implicati în acest proiect și sa primim o noua provocare pe role și patine! Mulțumim 
#SpecialOlympicsRomania pentru ca impreună cu voi, drumul spre integrare pare mai lin. Speciali pe 
patine – Luăm viteză spre starea de bine – este noul proiect al Special Olympics România. Până în 
luna februarie, 54 de sportivi Special Olympics din 5 orașe (București, Timișoara, Cluj, Brașov și Galați) 
se vor antrena intens pe role și patine. Proiectul este derulat de Special Olympics România și finanțat 
prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile. 

  
 
 
Parte din reteaua RO TSA 
Rețeaua RO TSA sprijină copiii cu autism și familiile acestora. Responsabila de acest demers este 
Asociația #HelpAutism din București care a reușit sa unească 80 de organizații din România care acum 
au o singura voce, una puternica. Asociația Help Autism și Rețeaua RO TSA a formulat o Propunere 
alternativă de politică publică: Dezvoltarea cadrului de organizare a serviciilor specializate integrate 
pentru copiii cu tulburări din spectrul autist (TSA) și a standardizării acestora. Inițiată de 80 de ONG-
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uri, propunerea se află în consultare publică până pe 15 septembrie, perioadă urmată de o dezbatere 
publică și întâlniri cu reprezentanți ai autorităților publice competente, în scopul promovării propunerii 
alternative dezvoltate, în vederea adoptării/aprobării acesteia și implementării în sistemul național. 
 
SEPTEMBRIE 
 
Aplicatia BEHAVE – testare, Londra, UK 
În perioada 2-3 septembrie, la Londra, am testat o aplicație care in curând va putea fi folosita de orice 
profesor din Europa care are în clasa copii cu nevoi speciale. Vom creea o comunitate de profesori 
care vor avea acces la informații valorease și care vor primi soluții de la specialiști și profesori învățați 
sa aibă o abordare potrivita în situații de comportament problematic. Testarea acestei aplicatii face 
parte din proiectul Behave, finanțat de Erasmus+. La eveniment au participat; Anca Menina Danci si 
psih. Sebastian Bilanin. 
 

 
 
 
 
 
Participare la Jocurile Nationale Special Olympics 
Ambasadorii Sperantei se pregătesc pentru Jocurile Naționale Special Olympics 2019, organizate la 
Deva-Hunedoara în perioada 20-22 septembrie. 
 

 
 
 
Campionii de la Timișoara Saracens sunt alături de echipa de copii Ambasadorii Speranței, 
campioni Special Olympics 
Luni, 23 septembrie, de la ora 13:00, a avut loc antrenamentul echipei de rugby Timișoara Saracens. 
Sportivii cu nevoi speciale antrenați de Marius Pârjol au fost  premiați de echipa de rugby Timișoara 
Saracens. 
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Ziua cooperarii europene 
Un eveniment organizat în Centrul Cultural Zrenjanin, la care am participat cu mare drag vineri, 20 
septembrie. Psihologul Sebastian Bilanin a reprezentat Fundatia de Abilitare Speranta în cadrul acestui 
eveniment. Am povestit despre proiectul „Impreuna pentru o comunitate incluziva”, finanțat prin 
Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. Rezultatul parteneriatului este 
o prietenie frumoasa între locuitorii din zona de granița: Plandiste, Banloc și Livezile.  
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OCTOMBRIE 
 
Sesiune de informare cu privire la sanatatea mintala si crestere inteligenta  
Proiectul Mental health care for the inclusive community growth 
Evenimentul a avut loc in comuna Banloc sesiunea de informare cu privire la sanatatea mintala si 
crestere inteligenta, si a fost sustinut de catre psihologul Sebastian Bilanin. La intalnire au participat 
parintii care au copiii elevi la Scoala Gimnaziala Anghel Saligny. Parintii sunt foarte receptivi si copiii 
entuziasmati, la fel si partenerii implicati in proiect. Reintalnirea cu elevii din scoala a fost una 
impresionanta. Multumim comunitatii din zona de granita pentru deschiderea pe care o au catre noi. 
Impreuna construim sanatate! Evenimentul a avut loc in cadrul Proiectului Mental health care for the 
inclusive community growth, eMS code RORS 353, finantat prin  Interreg-IPA Cross-border 
Cooperation Romania-Serbia Programme. 
 

 
 
 
Ambasadorii Speranței, campioni la atletism și baschet la competița de la Simeria 
La Centrul de Pedagogie Curativă Simeria s-au desfășurat “Jocurile Special Olympics Down Retezat 
2019”, eveniment ajuns la ediția cu numărul 29. Aproximativ 180 de copii și tineri, cu dizabilități din opt 
județe ale țării au participat joi, 23 octombrie,  la competitie.  
Timp de câteva ore, sportivii s-au întrecut la patru probe diferite. Indiferent că a fost vorba despre 
atletism, baschet, tenis de masă sau tir cu arcul, copiii au demonstrat ca pot face ceea ce isi propun. 
Ambasadorii Sperantei s-au intors cu medalii acasa, participand la atletism si baschet. 
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Lansarea proiectului "Îngrijirea sănătății mintale pentru dezvoltarea incluzivă a comunității" 
În 24 Octombrie 2019, la Hotel Check Inn, în prezența a 62 de participanți, am lansat proiectul finanțat 
în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, eMS code 
RORS 353. Au participat din partea celor două țări implicate în proiect, reprezentanți ai comunitățiilor 
din zona de graniță cu Serbia, autorități locale, dar și profesori, reprezentanți ai serviciilor sociale, 
studenți și echipele de lucru, implicate în proiect.  
 

 
 
 
 
Cea de-a patra Intalnire transnationala in proiectul BASE, Londra, UK 
 
Londra, a patra întâlnire transnationala Base project, finanțat de Erasmus+ 13 parteneri, 9 tari, un singur 
scop: Positive Behaviour Support aplicat în scoli. Un proiect coordonat de la Fundația de Abilitare 
Speranța. La eveniment au participat manageri de proiect: Anca Menina Danci si Iulia Ban. 
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NOIEMBRIE 
 
Conferinta „Creșterea Implicării ONG-urilor şi Partenerilor Sociali în Promovarea Politicilor 
Publice Alternative pentru copiii cu TSA (ONGPP)” 
Evenimentul a fost organizat de Asociația Help Autism. Fundația de Abilitare Speranța a participat în 
calitate de model de bune practici cu Centrul de Interventie Timpurie. La eveniment a participat 
directorul executiv, Anca Menina Danci.. 
 

 
 
 
 
Participare intalnire de proiect Preparing and Empowering Youth Leaving Care 
Un eveniment unde am ascultat despre dezinstituționalizare asa cum ne place noua, de la Prof. univ. 
dr. Serban Ionescu (Universitatea Paris8). Mulțumim pentru invitație echipei de implementare a 
proiectului! Now what? este un proiect Erasmus +, Preparing and Empowering Youth Leaving Care. 
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Participare la conferinta despre tulburari din spectrul autist 
 
Suntem prezenți la ce de-a doua ediție a Conferinței TULBURĂRI DE SPECTRU AUTIST organizată 
la Cluj Napoca în perioada 22-23 noiembrie 2019. 
 

 
 
 
Dotare sala de kinetoterapie – Decathlon 
 
Pentru ca avem niște copii care merita ce este mai bun, #Decathlon ne-a pus la dispoziție dotările 
necesare pentru o sala de kinetoterapie performanta. 
 

 
 
 
 
Delegatia FAS la competitia sportiva “Stiu ca pot!” Editia a V-a 
Evenimentul este organizat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, cu 
sprijinul Consiliului Judetean Timis, al Primariei Municipiului Timisoara si al Facultatii de Educatie Fizica 
si Sport Timisoara si se adreseaza copiilor cu dizabilitati intelectuale cu varsta cuprinsa intre 6 si 18 
ani. Delegatia Fundatiei de Abilitare Speranta impreuna cu copiii de la Scoala Generala 24 au participat 
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la un moment sportiv demonstrativ, care a ridicat sala in picioare. Acesti copii au demonstrate ca 
integrarea consta in acceptare.  
 

 
 
 
 
DECEMBRIE 
 
Cânt pentru #UnLoc 
Sâmbăta, 30 noiembrie, a avut loc concertul caritabil Unity of Opposites si 7 decembrie la Reciproc! 
In România sunt peste 18000 de persoane adulte care încă "trăiesc" în instituțiile statului, departe de 
comunitate. Din acestea, 700 sunt în județul Timiș, iar din cei 700, șase vor ieși curând și vor primi 
sprijinul de care au nevoie pentru a se reintegra în societate. Impreună putem să le oferim un start! 
Banii pe care îi strângem împreună vor merge spre specialiști în educație, psihologi și mentori. Aceștia 
îi vor ajuta să recupereze decalajul educațional și de abilități, să își depășească traumele prin care au 
trecut și să își creeze stilul lor propriu de a trăi într-o lume plină de oportunități. 
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Proiectie de film UnLoc 
In 10 decembrie, echipa Un Loc va invita la un film care merita văzut! Proiecția a avut loc în cadrul unui 
eveniment special prin care se aniversează UnAn de UnLoc și s-a lansat programul de mentorat pentru 
persoane cu trecut instituțional. #UnLoc este un program al #FundatieideAbilitareSperanta, care sprijină 
viața în comunitate a persoanelor cu dizabilități, ca alternativă la instituționalizare, și promovează viața 
independentă ca drept fundamental al omului. După vizionarea filmului a urmat o dezbatere pe tema 
impactului instituționalizării și nevoia de sprijin în comunitate. 
 

 
 
 
Participare la o prezentare in cadrul facultatii de educatie fizica si sport 
Ce înseamnă să fi kinetoterapeut cu adevărat? Asta au aflat studenții de la Facultatea de Educatie 
Fizica si Sport, secția Kinetoterapie de la antrenorul Fundației de Abilitare Speranta, Marius Pârjol si 
de la campionul Alexandru Țurcanu. Marius a vorbit despre sport, sănătate mintală, omenie, integrare 
și lucrul cel mai important: afecțiune. 
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Vizita din Grecia 
Astăzi am primit în vizita doua directoare de școală din Grecia. A fost o placere sa le arătăm activitățile 
noastre și cu greu ne-am despărțit, mai ales ca integrarea copiilor cu dizabilități este o lupta pe care 
trebuie sa o ducem cu toții, cu responsabilitate. 
 

 
 
 
 
O seara ACAS 
Un eveniment caritabil la care participam cu drag în fiecare an! Antrenorul Marius Parjol a participat 
alături de cei doi campioni: Timotei și Elias. 
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Atelier de iarna 
Joi, 5 decembrie, de la ora 5, am petrecut Mos Nicolae impreuna la Fundația de Abilitare Speranta! Am 
avut un atelier handmade, ceai, biscuiți și multe povesti de la părinți, cu mulți pitici.  
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Participare la Targul de Craciun 
Târgul de Crăciun 10- 13.12.2019, organizat de Facultatea de Sociologie din cadrul Universitatii de 
Vest din Timișoara. Cu manute dibace, s-au adunat voluntari, copii, parinti, cadre didactice, terapeuti si 
am putut sa prezentam produse unicat pentru cei care au dorit sa contribuie la efortul nostru colectiv. 
 

 
 
 
Serbarea de Craciun 
Marți, 17 decembrie, la ora 17, la Teatru Merlin, Fundatia de Abilitare Speranta a organizat serbarea 
de Craciun unde peste 100 de copii l-au intalnit pe Mos Craciun.  
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Atelier integrat 
Clasa a-X-a, Colegiu Bănățean! Ne bucuram de fiecare data când copiii de la Fundația de Abilitare 
Speranța, elevii și profesorii fac lucruri împreună! Rezultatul este magic! Un atelier integrat, cu multe 
zâmbete! 
 

 
 
 
Participare la emisiune TVR Timisoara 
Directorul executiv al Fundatiei de Abilitare Speranta a participat la emisiunea Actual Regional , la  Tvr 
Timisoara. I-a avut alaturi doi dintre cei sase tineri scosi recent din institutiile de stat si care au povestit 
despre viata în comunitate. Un an de serviciu #UnLoc, 6 persoane scoase din instituții, locuri de munca, 
omleta și multa responsabilitate, o echipa minunataRomina și Cosmin sunt pregătiți sa arate tuturor 
bucuria pe care o simt.  
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Lansare Proiect Efficient Parenting 
Am lansat un proiect pentru părinți pe care abia așteptăm să îl implementam! Un proiect care aduna 
experți din 5 tari pentru a găsi soluții pentru părinți. Un proiect coordonat de Fundatia de Abilitare 
Speranta, in parteneriat cu alte 5 tari. Proiectul este finantat prin programul Erasmus+  
La eveniment au participat managerii de proiect, Anca Menina Danci si Iulia Ban, cat si psih. Sebastian 
Bilanin. 
 
 

 
 
 
Inot nocturn 
Ambasadorii Speranței au participat la Înot nocturn, un concurs caritabil pentru a ajuta alți copii care au 
nevoie! Campionii noștri sunt sportivi și un exemplu de omenie! 
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Handbal 
Sâmbăta, 21.12.2019, la ora 12:00 jucam handbal! Campionii Sperantei au încercat sa joace handbal 
și s-au descurcat excelent! La eveniment a participat antrenorul Marius Parjol. 
 
 

  
 
 
 
Premierea campionilor Sperantei 
Campionii Ambasadorii Sperantei, antrenati de kinetoterapeutul Marius Parjol, incheie anul cum le sta 
lor bine: pe scena, premiati! 
 

 
 
 
DO RE MI si emotii de copii 
 
Un nou proiect finantat prin programul Mol Romania, prin care terapeutul prin muzica, Monica Rotaru 
va putea ajuta 20 de copii care vor beneficia timp de 10 luni de terapie gratuita.   
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UnLocatar sustinut de Kaufland 
 
De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, Kaufland România celebrează succesul 
demarării programului-pilot de angajare și includere a persoanelor cu dizabilități în companie, dezvoltat 
în colaborare cu echipa Motivation si in cadrul caruia a avut loc un eveniment de recrutare la Timisoara 
la care au fost invitati beneficiari ai programului UnLoc. Sase UnLocatari au obținut locuri de munca la 
Kaufland in etapa-pilot a programului de angajare și includere a persoanelor cu dizabilități în companie. 
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