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Fundatia de Abilitare “Speranta”

Doar împreună putem face din copiii de azi, adultii independenti de maine, care au multe de 

oferit. 

Haideti sa vedem impreuna abilitatile in orice persoana:



Echipa FAS - 28 angajati
Beneficiari: 100 copii / 7 adulti

➔ 4 - personal administrativ
➔ 12- personal  Centru de terapii

➔ 12 – personal Serviciu de adulti UnLoc:

➔ UnLoc_Mara: 2 unlocatari

➔ UnLoc_Sirius: 4 unlocatari

➔ UnLoc_Andrei: 1 unlocatar

➔ 4 proiecte europene

➔ 3 finantari private 

➔ 1 finantare public-privata #Unloc 



Echipa CIT - 16 angajati
CIT 2020

- total venituri : 220 399. 32 lei

- total cheltuieli : 183 976. 34 lei

- chelt. cu personalul : 118 938 lei

- sponsorizari : 154 284. 32 lei

- cheltuieli curente : 

● chelt. combustibil 9 399.87 lei

● chelt. cu energia ( gaz,apa ) 3900.00 lei

● chelt.chirie 17 024.47 lei

● chelt. terti 12 399.49 lei

● chelt. telefon 2 038.90 lei



Echipa UnLoc - 12 angajati

UnLoc 2020 - cheltuieli euro

Personal 56,000

Taxe 41,000

Furnizare de servicii 30,000

Cheltuieli de birou, utilități, 

transport local

3,500

Cheltuieli indirecte 6,500

Total 137,000 Euro



Cum a gestionat FAS perioada pandemica COVID 19- 2020?

Stare de alerta si de urgenta:
- Zero beneficiari infectati (copii si adulti)

-aprilie 2020- telemunca partial, inchidere 3 contracte de munca pe o perioada 
de 4 luni – Centru de Interventie Timpurie

- activitatile #UnLoc trec partial online

- actualizarea procedurilor dpv. juridic pentru perioada pandemica 
- control si monitorizare: DSP, AJPIS, DGASPC - #UnLoc

- 4 lucratori sociali in izolare cu beneficiarii –UnLoc
- 6 angajati FAS (in izolare sau carantina)
- septembrie 2020- Centru de Interventie Timpurie reia activitatea fata in fata 
cu copiii, luandu-se toate masurile de protectie

Solutie:

Fundraising si masuri de 
siguranta: achizitii lampi 
uv (#CIT), materiale 
sanitare, teste, materiale 
cabinete, aparatura 
medicala (#UnLoc), 
dezvoltarea comunicarii 
online



Centru de interventie timpurie -85 de copii (Online 35 copii)



ROTSA - aprilie 2020

FAS face parte din ROTSA, o retea din care fac parte 80 organizatii care se adreseaza 

copiilor cu autism. In cadrul rețelei, am identificat soluții pentru copii in perioada pandemica 

si copiii au beneficiat de antrenament online in sprijinul copiilor cu TSA gratuit pentru toată 

familia asigurat de Help Community.

Prin ROTSA am obtinut:

- Sponsorizare produse alimentare de baza

pt. beneficiari

- Sponsorizare legume prospete pentru beneficiari

- Sponsorizare produse igienico - sanitare pentru 

desfasurarea activitatilor in cadrul FAS



Proiecte europene finalizate sau in implementare

➔ Proiect 1 

➔ Mental Health care for inclusive community growth, anul 2019-2021 (Interreg 

IPA)

➔ Proiect 2 

➔ EFFective and Innovative approaChes for resilIENT PARENTING, anul 2019-2021 

(Erasmus+)

➔ Proiect 3 

➔ BEHAVIORAL ASSESSMENT TO IMPROVE SCHOOL ENVIRONMENT, anul 2017-2020 

(Base, Erasmus+)

➔ Proiect 4 

➔ BEHAVE: European models of behavioral management, anul 2017-2020(Erasmus+)



Proiect 1. Mental health care for inclusive

community growth, anul 2019-2021- INTERREG IPA

Romania-Serbia Cross-border Cooperation Program

Scop proiect- Îngrijirea sănătății mintale pentru dezvoltarea

incluzivă a comunității. 3 parteneri își reunesc eforturile pentru

creșterea calității vieții copiilor cu tulburări de sănătate mintală sau

risc de tulburări de sănătate mintală din zona Timiș-Plandește, prin

implementarea unui set integrat de politici regionale și măsuri

eficiente de prevenire, intervenție și compensare.

Partenerii proiectului: FUNDATIA „SPERANŢA”- psih. Sebastian 

Bilanin - proj. Manager

Organizația Salvați Copiii Filiala Timiș

Primăria Plandiște din Serbia

Rezultate 2020

- 591 de copii, 300 parinti din Banloc, 
Livezile, Timisoara si Plandiste 
beneficiază de intervenție de 
specialitate si suport la scoala

- 2 unitati de sanatate mentala(Ro., Serbia)
- 4 table smart pentru 2 scoli cu risc de 

abandon scolar din zona de granita 
Romania-Serbia

- FAS- un microbuz in valoare de 40.000 e
- Finalizare 18 iunie 2021



La sediul primăriei Banloc a avut loc în dimineața 

zilei de 21 august o întâlnire de lucru organizată de 

Organizația Salvati Copiii Romania filiala 

Timișoara, iar din partea Fundatia de Abilitare 

Speranta Timisoara dl Sebastian Bilanin
DA! pentru școală, dar în condiții

adecvate!

https://www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania/?__cft__%5b0%5d=AZUPLRDiy2uJWB6hbUrrD4NHycA8gxmJILyEPW_HayF2L0aAEHhV1NKIG3DezfSlDMgXjWgavSvkSYFHrAmMq8sQoQYVrI4hNX_Cx1eHg8iha5s2mmdYR9xtDjiBGZ6Ikxz9DFzjFz3gVx-xjZNlw1TEclUf6aRVBRecU0H9V-gufG7W0Z4LctI3zPfcwwVtv_eHbvV_IVJvGHTChoTrmZAxa1IWrkMt-PgE8xObrNWaRpQHBKvXqzyqgSKA_AJzqL36m93OyT_le_QhnVG918I9&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania/?__cft__%5b0%5d=AZUPLRDiy2uJWB6hbUrrD4NHycA8gxmJILyEPW_HayF2L0aAEHhV1NKIG3DezfSlDMgXjWgavSvkSYFHrAmMq8sQoQYVrI4hNX_Cx1eHg8iha5s2mmdYR9xtDjiBGZ6Ikxz9DFzjFz3gVx-xjZNlw1TEclUf6aRVBRecU0H9V-gufG7W0Z4LctI3zPfcwwVtv_eHbvV_IVJvGHTChoTrmZAxa1IWrkMt-PgE8xObrNWaRpQHBKvXqzyqgSKA_AJzqL36m93OyT_le_QhnVG918I9&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/?__cft__%5b0%5d=AZUPLRDiy2uJWB6hbUrrD4NHycA8gxmJILyEPW_HayF2L0aAEHhV1NKIG3DezfSlDMgXjWgavSvkSYFHrAmMq8sQoQYVrI4hNX_Cx1eHg8iha5s2mmdYR9xtDjiBGZ6Ikxz9DFzjFz3gVx-xjZNlw1TEclUf6aRVBRecU0H9V-gufG7W0Z4LctI3zPfcwwVtv_eHbvV_IVJvGHTChoTrmZAxa1IWrkMt-PgE8xObrNWaRpQHBKvXqzyqgSKA_AJzqL36m93OyT_le_QhnVG918I9&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta/?__cft__%5b0%5d=AZUPLRDiy2uJWB6hbUrrD4NHycA8gxmJILyEPW_HayF2L0aAEHhV1NKIG3DezfSlDMgXjWgavSvkSYFHrAmMq8sQoQYVrI4hNX_Cx1eHg8iha5s2mmdYR9xtDjiBGZ6Ikxz9DFzjFz3gVx-xjZNlw1TEclUf6aRVBRecU0H9V-gufG7W0Z4LctI3zPfcwwVtv_eHbvV_IVJvGHTChoTrmZAxa1IWrkMt-PgE8xObrNWaRpQHBKvXqzyqgSKA_AJzqL36m93OyT_le_QhnVG918I9&__tn__=kK-y-R


Proiect 2. EFFective and Innovative approaChes for resilIENT

PARENTING, anul 2019-2021 - finalizare 0ctombrie 2021

Scop proiect- își propune să promoveze capacitățile părinților pentru a putea

răspunde eficient cerințelor complexe ale rolului lor. Acest proiect își propune

să dezvolte un material inovator pe care părinții îl pot folosi în viața lor de zi

cu zi pentru a favoriza rezistența proprie și a copiii lor.

Partenerii proiectului: FUNDATIA „SPERANŢA”

- Anca Menina Danci - proj. manager

UNIVERSITY OF THE AEGEAN

NEOPHYTOS CH CHARALAMBOUS (INSTITUTE OF DEVELOPMENT 

LTD)

THE RURAL HUB

CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 

IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI

http://efficientparenting.eu

http://efficientparenting.eu/


EFFective and Innovative approaChes for resilIENT PARENTING,

anul 2019-2021 - finalizare 0ctombrie 2021

Kick off meeting Romania 13.11.2019

Ghid Efficient Parenting pentru parinti in 5 limbi -

1.04.2020

Kick off meeting Romania 13.11.2019

Ghid Efficient Parenting pentru părinți în 5 limbi -
1.04.2020

Platforma e-learning Efficient PARENTING 31.12.2020
13.11.2020 2nd transnational meeting online

Training ToT for positive parenting
(teachers for teachers) 20-26.11.2020

http://efficientparenting.eu

http://efficientparenting.eu/ro/acasa/


Proiect 3. BASE: BEHAVIORAL ASSESSMENT TO

IMPROVE SCHOOL ENVIRONMENT, anul 2017-2020- finalizat

Scop proiect Proiectul BASE, răspuns la cerința europeană de

reformare a întregului sistem disciplinar școlar, identifică în conceptul

dovedit născut în SUA de abordare a comportamentului pozitiv (PBS)

o soluție posibilă și încearcă să-și adapteze principiile practice și

bazate pe dovezi, sprijina directorii de școli si angajații din

invatamant.

BASE APPLICATION https://app.baseproj.eu/

O colectie de bune practici: https://base.ucd.ie/collections/show/15

Setul de date PBS

https://www.baseproj.eu/…/evidence-based-pbs-dataset.html

Policy Recommendation

https://www.baseproj.eu/outputs/policy-

recommendations.html?fbclid=IwAR2mk4LIEHdnnre6N2arAU9qhfCEwlrxYk

s1xYc5lEYQwV19WGzQhw90ylE

FAS- Anca Menina Danci - project manager

13 Parteneri din 7 tari în proiect, printre care:

University College Dublin (UCD),

Stichting Vrije Universiteit Amsterdam (Holland),

Unit of Support of the Inclusive School

- School of Education of the Polytechnic of Porto

Institute (UAEI) – Portugal (PT),

Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD)

Palermo - Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italy),

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan ( Turkey),

Università degli Studi di Palermo (Italy),

ADD Information and Support Service (ADDISS UK),

https://app.baseproj.eu/
https://base.ucd.ie/collections/show/15
https://www.baseproj.eu/%E2%80%A6/evidence-based-pbs-dataset.html
https://www.baseproj.eu/outputs/policy-recommendations.html?fbclid=IwAR2mk4LIEHdnnre6N2arAU9qhfCEwlrxYks1xYc5lEYQwV19WGzQhw90ylE


Ultima întâlnire în cadrul proiectul Base

Proiect finanțat prin programul Erasmus+. Deși întâlnirea este organizata de partenerii

noștri din Amsterdam, de data acesta ne vom întâlni online pentru a pregăti raportul

final. 31.08.2020 este ultima zi a proiectului. Pana atunci ne pregătim sa oferim

profesorilor o aplicație care ii va ajuta la clasa.



2 iulie 2020

Eveniment de multiplicare în

proiectul Base - online
Are loc cel de-al 5 lea eveniment de multiplicare în proiectul Base,

coordonat de Fundatia de Abilitare Speranta. Evenimentul are loc

online, în Irlanda și este organizat de University College Dublin



Conferința finală privind

evaluarea comportamentului

pentru îmbunătățirea mediului

școlar (proiect BASE)
Fundația de Abilitare Speranta din Timișoara, in parteneriat cu

Scoala Gimnaziala 30 a organizat luni, 03.08.2020, evenimentul de

multiplicare al proiectului BASE: Conferința finală privind evaluarea

comportamentului pentru îmbunătățirea mediului școlar (E6) România

www.baseproj.eu

http://www.baseproj.eu


Proiect 4. BEHAVE: European models of behavioral

management, anul 2017-2020 -finalizat

Scop proiect Copiii cu CES vor trăi izolat social, vor primi o

educație slabă și riscă să devină adolescenți deviați sau adulți

șomeri. Profesorii și personalul responsabil cu problemele de

comportament în școală sunt adesea singuri în gestionarea acestor

dificultăți și sunt slab pregătiți pentru a face față provocărilor

educaționale complicate. Gestionarea defectuoasă a CES provoacă

costuri suplimentare pentru sistemul de sănătate și, mai general,

pentru întreaga societate

Rezultate proiect

BEHAVE APPLICATION

https://app.behaveproject.eu/

BEHAVE HUB

https://www.behaveproject.eu/hub.html

https://app.behaveproject.eu/
https://www.behaveproject.eu/hub.html


BEHAVE: European models of behavioral

management,

Curs de 3 zile a cate 2 serii în cadrul proiectului Behave

50 de profesori din 5 tari: Anglia, Portugalia, Italia,

Belgia și România. Ce învățăm? Cum se foloseste

aplicatia Behave, cum se face analiza functionala

a comportamentului și planul de intervenție

comportamentala. Responsabili pentru

organizarea acestui eveniment: psih. Sebastian

Bilanin și Anca Danci.



Cursul pentru 50 de profesori romani, in cadrul 

Proiectului Behave

Prezentarea Aplicatiei Behave în 3 ore de 

formare. Cursul a fost susținut de Anca Menina 

Danci și psih. Sebastian Bilanin.

Trainingul a fost organizat online, din cauza starii 

de alerta (COVID 19)

https://www.behaveproject.eu/

https://www.behaveproject.eu/


Eveniment de multiplicare in cadrul proiectului BEHAVE

Moduri noi de a consolida comportamentul elevilor, din cadrul proiectul Behavioral management model across

europe (BeHave) project, finanțat prin ERASMUS + . Facilitatori la acest eveniment au fost: Anca Menina Danci și psih.

Sebastian Bilanin. Am vorbit despre aplicația Behave, adresata profesorilor pentru a măsură dacă intervenție lor la

clasa este cea mai eficienta Hub ul Behave, care oferă profesorilor pe lângă o comunitate de dascăli la nivel european

și o resursa de materiale și titluri adunate de experții parteneri.



Ultima întâlnire transnationala în Proiectul Behave

Un proiect care a durat 3 ani.

Din partea Fundatiei de Abilitare Speranta

participa: Anca Menina Danci și psih. Sebastian Bilanin



2. Proiecte private finalizate sau in implementare

➔ Proiect 1  
➔ DO RE MI si emotii de Copii - Mol Pentru Sanatate (FUNDATIE PENTRU 

COMUNITATE)

➔ Proiect 2 

➔ I am Enough #TIMOTION (Fundatia Comunitara si Hamilton Center Europe)

➔ Proiect 3  

➔ Terapie: punte intre dizabilitate si abilitate (Fundatia Comunitara si Hamilton Center 
Europe) 

➔ Proiect 5  

➔ UnLoc/UnLock, anul 2019-2021, Open Society Foundation



Proiect 1.

DO RE MI si emotii de Copii - finalizat 31.08.2020

- Mol Pentru Sanatate (FUNDATIE PENTRU

COMUNITATE)

Terapeut: Monica Rotaru

Videoclip:

https://www.youtube.com/watch?v=SP-czwZ7bTw

Scop proiect 20 de copiii beneficiază gratuit de terapie prin muzica. În

acest proiect ne dorim să continuăm intervenţia terapeutică prin muzică pentru

copiii cu întârzieri în dezvoltare din judeţul Timiş, fiind singurii din zona de vest

a României care aplică această terapie respectând modalităţile eficiente,

bazate pe studii de specialitate.

https://www.youtube.com/watch?v=SP-czwZ7bTw


Titlul proiectului : IAmEnough

– integrarea copiilor cu dizabilităţi prin sport

Proiect 2.

Finantator: #TIMOTION V Fundatia pentru

Comunitate (Hamilton Central Europe)

- antrenament gratuit pentru 12 campioni ai 

sperantei (kinetoterapie si inot)

Terapeut: Marius Parjol

Scop proiect Proiectul urmărește creșterea accesului

la programe și competiții sportive pentru copiii și tineri cu

dizabilități, prin accesul gratuit la antrenament pentru 10

campioni, in perioada 1 octombrie 2020 – 1 martie 2021.



2020 Echipa Ambasadorii Sperantei

12 campioni

20 de medalii

6 medalii de aur

9 medalii de argint



Echipa de campioni #Ambasadorii Sperantei

Demonstrație de patinaj pe role a sportivilor Special Olympics

Joi, 23 ianuarie, la Școala Generală nr. 30 din Timișoara, a avut loc al doilea eveniment din cadrul programului „Speciali pe Patine – Luăm

viteză spre starea de bine”, organizat de Special Olympics România. Nouă tineri cu dizabilități intelectuale din cadrul Fundației de Abilitare

Speranța au făcut o demonstrație de patinaj pe role.



Campionat National de Patinaj Adaptat

Special Olympics- București

Ei participa la primul Campionat National de Patinaj Adaptat

Special Olympics. Evenimentul are loc in cadrul programului

Speciali pe patine, februarie 2020 - Luam viteza spre starea de

bine!



Ceremonia de premiere a campionilor Special Olympics Romania

La ceremonie au participat și Ambasadorii Speranței, care au participat si la concursul

organizat online, din cauza pandemiei.



Proiect 4.

Scop proiect - accesibilizarea și facilitarea terapiilor pentru 30 de copii cu dizabilități din

cadrul FAS (250 de ore de terapie)

Noiembrie 2020 - aprilie 2021

Titlul proiectului : Terapie: 

punte intre dizabilitate si abilitare

Finantator: Hamilton Central 

Europe

26000 lei



FAS UNLOC

- serviciu social de 

locuire in comunitate

Proiect 5.

Scop proiect UnLoc sprijină traiul în

comunitate al adulților cu dizabilități, ca

alternativă la instituționalizare, și

promovează viața independentă ca drept

fundamental al omului.

Titlul proiectului : 

UnLoc/UnLock, anul 

2019-2021

Finantator: OSI

250.000 USD



Instituție vs comunitate



UNLOC- serviciu adulti

3.12.2019- infiintare

3.12.2020 - 3 LmP locuite, 7 

persoane scoase din institutii 

(Timis, Sibiu), contract CJT/DGPDC

- Intreprindere sociala OILRIGHT

UnLoc anul 2019-2020

3 locuinte minim 

protejate licentiate

7 persoane cu dizabilitate 

mentala si cu trecut 

institutional



Aurica Anut - 41 ani

In comunitate de un an

Este inca uimita ca nu a lovit-o si nu a sedat-o nimeni

- Lucreaza la ferma



Romina Haranga, 28 ani:

-fire veselă și optimistă

-își pierde ușor buna dispoziție

-îi este dificil să găsească echilibru între a munci și a-și găsi singură o ocupație

-ordonată și curată, isi sustine colegii cand are nevoie

-îi place să își folosească mâinile, face brățări



Ștefan Moldovan, 35 ani:

-vesel, îi place muzica și buna dispoziție

-mereu pus pe șotii

-a lucrat la Kaufland, la brutărie, acum e la fermă.



Cosmin Nicolici, 45:

-retras, pașnic, linistit

-mai degrabă nu participă la discuții

-preferă să fie departe de orice conflict

-îi place să facă curat

- este un prieten bun



Lucian Petrescu, 47 ani: - In 2021 va locui independent

-sfătos, calm, calculat, foarte precaut

-calcă toate hainele

-îi plac florile și grădina

-lucrează la Flex, la cantină

-stie sa faca paine si cozonaci

- se afla intr-o perioada de tranzitie spre o viata independenta 

total

- il ajutam sa isi gaseasca o chirie pe care sa si-o poata permite

- In 2021 va locui independent



Sorin Creanga, 39 ani:

-dorește să iasă în evidență, să demonstreze că poate,

-la început, le pregătea colegilor masa și îi servea, 

așa cum învățase în centru

-își dorește să fie pe picioarele lui, dar mai are de 

muncă

-pasionat de electronică, repară tot felul de aparate

- inventator

- este in clasa 5 a, reinscris anul acesta

- este nerabdator sa fie pe picioarele lui, inca mai 

avem de lucru la asta



Ana Ciuciurea, prietena cu Eli:

Ana s-a adaptat rapid la traiul in comunitate. 

Vine din centrul din Medias. 

Simtea ca exista pentru ea un loc potrivit. Acum l-a gasit.

In 2021, Ana va lucra la OilRight, intreprindere sociala.





Website www.fundatia-speranta.ro
www.unloc.eu

pagina de facebook: Fundatia de Abilitare Speranta
UnLoc

grupul de facebook: Mamici, tatici si copii cu nevoi speciale

grupul de facebook: Fundatia Speranta

Pagina de facebook: Terapie prin muzica
Prezenti si activi 

online si pe social!

http://www.fundatia-speranta.ro/
https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta
https://www.facebook.com/groups/2792201514153175
https://www.facebook.com/groups/151482441669840
https://www.facebook.com/TerapieCopiiMuzica


Website www.fundatia-speranta.ro

2020- 10 249 vizitatori

Cea mai cautata informatie: ergoterapia

Prezenti si activi 
online si pe social!

http://www.fundatia-speranta.ro


pagina de facebook: Fundatia de Abilitare Speranta

86.281 accesari
5982 abonati
75% femei
25% barbati
Varste: 25-45 ani

1. 19.8k - videoclipul Do re mi si emotii de copii
2. 6.7 k - Timotion 

Prezenti si activi 
online si pe social!

https://www.facebook.com/FundatiaDeAbilitareSperanta


grupul de facebook: Mamici, tatici si copii cu nevoi speciale
53 membri noi (101 membri)
grupul de facebook: Fundatia Speranta
72 membri noi (827)
Pagina de facebook: Terapie prin muzica
143 membri (terapeuti, parinti si copii) pagina creeata in 
urma unui proiect anul 2020

Prezenti si activi 
online si pe social!

https://www.facebook.com/groups/2792201514153175
https://www.facebook.com/groups/151482441669840
https://www.facebook.com/TerapieCopiiMuzica


4. Promovare si 
fundraising

➔ Campanie 3,5% persoane fizice

➔ Campanie 20% impozit 
venit/profit

➔ Campanie donatie euplatesc.ro

➔ Campanie donatie paypal

➔ Campanie Ambasadorii 
Sperantei



Participare la Târgul de Mărțișor
Suntem la Târgul de Mărțișor de la Hella Ghiroda in 27 februarie



Campania „Socio Claus de pandemie 

– Dăruim inimi”

Organizata de UVT, in partenriat cu 

FAS si alte asociatii si institutii

- Eveniment caritabil online

- De obicei targ

- Anul acesta 24 de interviuri cu 

povesti adevarate ale parintilor cu 

copii speciali,



- PARTENER:

- Întreprinderea sociala #Oilright vine

în întâmpinarea nevoilor #UnLoc, din

cadrul

#FundatieideAbilitareSperanta. Un

proiect excelent care protejează

mediul, are impact social major, a

început sa isi învârtă rotitele din 15

decembrie.

- Oilright, întreprindere sociala care

reciclează, prelucrează ulei menajer,

îl transforma în ulei, angajează

persoane cu dizabilități pentru a se

obișnui cu primul job, directioneaza

profitul în scop social, pentru

susținerea incluziunii sociale.

- Str. Peneș Curcanul, 4-5, Timișoara



- #Oilright - intreprindere sociala

- Angajaza 3 persoane cu dizabilitate

si trecut institutional care apartin

#UnLoc

-

- Str. Peneș Curcanul, 4-5, Timișoara

(in curte la AMBASADA)



- #Oilright - UNLOC

- #FUNDATIA DE ABILITARE SPERANTA



- UN LOC :

- CE NE PROPUNEM PENTRU VIITOR:

1. Contractarea de servicii sociale pentru sprijinirea mutării de noi locatari în LmP UnLoc_Andrei

2. Demararea unei echipe mobile UnLoc_Aproape pentru 20 de beneficiari în risc de 

(re)instituționalizare din Timișoara. 

3. Lansarea unui serviciu de tip centru de pregătire pentru viață independentă și contractarea de 

servicii sociale cu diverse DGASPC-uri din țară. 

An 2021 2022 2023 2024 2025

Suma (euro) 180,000 280,000 390,000 450,000 540,000

Număr de persoane 12 20 30 40 50

Numă de locuințe 4 8 12 16 20



Ce se spune despre noi

sa o țineți tot asa, ce faceti 
voi este minunat
Liliana R.

oameni minunati 
terapeuti f buni
Mirela P.

Cea mai bună 
casă, Fundatia de 
Abilitare 
Speranta 
Timisoara! 
Mulțumesc!
Roxana D.

Super campioni, 
super eroi! 
Felicitări!
Petronela V.

Multumim pentru 
implicarea si 
profesionalismul 
vostru! La cat mai 
multe proiecte 
impreuna!
Diana C.


