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Activitatea non-profit 2021
s-a incheiat cu un excedent
de 383 516,82 ron.



2021
Noi sustinem:

- Incluziunea copiilor cu dizabilitati in gradinite si scoli prin Centru
de Interventie Timpurie

- - viata independenta pentru adultii cu dizabilitati prin serviciu de 
adulti UnLoc

- - dezinstitutionalizarea prin servicii sociale licentiate pentru viata
independenta

- Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati cu trecut
institutional sau din comunitate prin suport de specialitate



2021
MULTUMIM pentru sprijin:
Foundation Open Society Institute, 
Rotary Cetate, 
Flex Foundation, 
Fundatia United Way, Fundatia Alber
Hamilton Central Europe, Fundatia
Comunitara Timisoara,
Fabrica de Biciclete, Lidl România, 
Prodance Show, Proled, 
Fabrica de Geamuri, 
Pescarii Trombonisti, Nextdigital, 
Cramele Recas, ZF.

Donatii si sponsorizari pentru copii:

· 151.925 lei

Donatii si sponsorizari pentru adulti:

· 263.773.00       lei,

· 49 212.04 usd

· 1 320.00 eur



2021

PARTENERII NOSTRI:

AJPIS Timiș, ANDPDCA, DGASPC Timis, DGASPC Sibiu, Asociația Casa Plai / AMBASADA,
Asociația Ceva de Spus, building.a.community, Centrul de Resurse Juridice, European Network
for Independent Living, Flex Foundation, FONSS, ROTSA, Help Autism, Horsemotion, Inclusion
Europe, Institutul Român de Educație a Adulților, MedLife, Muma Pădurii, OilRight, ONEShirt,
ProAct Suport, Smile Școala de Circ, Vision, Rovinhud, Teatrul portabil Timișoara, Tonal,
Universitatea de Vest Timișoara.



ECHIPA: 
39 de angajati

Servicii sociale licentiate:
1. Centru de Interventie Timpurie
2. Locuinta Minim Protejata Mara
3. Locuinta Minim Protejata Sirius 

4. Locuinta Minim Protejata Andrei
5. CPVI Casa Sperantei

6. Echipa Mobila

2021
Donatii si sponsorizari pentru copii:

· 151.925 lei

Donatii si sponsorizari pentru adulti:

· 263.773 lei,

· 49 212.04 USD

· 1 320.00 EURO



. Centru de Interventie Timpurie
Serviciu social licentiat - centru de zi

2021-2022 model de bune practice recunoscut la 

nivel national

– 50 de copii cu varste intre 2 ani si 17 ani

Terapii: interventie cognitiv-comportamentala, 

logopedie, ergoterapie, kinetoterapie, inot, pregatire

pentru scoala

Echipa:

Coordonator

Psiholog terapie prin muzica (concediu maternal)

2 Psihologi clinicieni

Logoped

Ergoterapeut

2  Kinetoterapeuti

2021



2021
POCU - 2021 FAS - 446 633.10 ron

iunie 2021-decembrie 2023 

270 de copii care beneficiaza de activitati:

de scoala dupa scoala, 

ateliere recreative, 

echipa mobila terapeutica

subventii

si 

270 de parinti care beneficiaza de:

consiliere juridica

Consiliere parentala

asistenta sociala.



Manager de proiect

Manager financiar

Echipa terapeutica mobila FAS:

Coordonator incluziune sociala

Consilier juridic

Psiholg clinician x 2

Psiholog – consiliere parentala x 2

Psihopedagog x 2 

Consilier vocational

Sofer

Iunie 2021
“SMART COMMUNITY- Program de prevenire a fenomenului 

de părăsire timpurie a şcolii pentru copiii cu părinţi plecati la 

munca în străinătate”



Am sprijinit scolile din proiect, aducand alte organizatii si

institutii care sa sprijine: 

De Craciun, am adunat cadouri pentru peste 150 de copii cu 

sprijinul Scolii Gimnaziale 24.

Am invatat despre ce inseamna o viata sanatoasa si ce este

recomandat sa manacam, cu sprijinul Institutului Roman de 

Educare a Adultilor, care a organziat un workshop.

Decembrie 2021
“SMART COMMUNITY- Program de prevenire a fenomenului 

de părăsire timpurie a şcolii pentru copiii cu părinţi plecati la 

munca în străinătate”



Implementare:

Fundatia de Abilitare Speranta

Centru de Interventie Timpurie

Finantat prin Timotion 2020

Fundatia Comunitara Timisoara

martie 2021
I am enough! Ability without borders! –

integrarea copiilor cu dizabilităţi prin sport
https://www.youtube.com/watch?v=u6qU7vLJUDc&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=u6qU7vLJUDc&t=4s


Finantat de Hamilton Central Europe

prin Fundatia Comunitara Timisoara

Sa te implici inseamna sa faci parte dintr-o comunitate,
sa cunosti problemele ei si sa actionezi. Copiii au nevoie
de sprijin, pentru unii asta inseamna o imbratisare,
pentru altii inseamna liniste sau terapie. Ca sa oferi o
terapie de calitate, ai nevoie de specialisti, un mediu
potrivit care sa iti ofere siguranta si multe jocuri
terapeutice.

mai 2021
Terapie: punte intre abilitate si dizabilitate https://www.youtube.com/watch?v=BKlC-GpSdhU&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=BKlC-GpSdhU&t=3s


Îngrijirea sănătății mentale pentru dezvoltarea incluzivă a comunitătii

The INTERREG IPA Romania-Serbia Cross-border Cooperation 

Program

Leader: Fundatia de Abilitare Speranța,

Parteneri:

Organizația Salvați Copiii, Filiala Timiș, 

Primăria Plandiște din Serbia 

- creșterea calității vieții copiilor cu tulburări de sănătate mintală sau cu 

risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală în Timiș-Plandește în

domeniu, prin implementarea unei politici regionale integrate și măsuri

eficiente de prevenire, intervenție și compensare.

iunie 2021
Incheiere proiect (iunie 2019-iunie 2021)

Mental health care for inclusive community 

growth



The INTERREG IPA Romania-Serbia Cross-

border Cooperation Program

14 mai 2021 schimbul de experiență în cadrul

proiectului Îngrijirea sănătății mintale pentru

dezvoltarea incluzivă a comunității, codul eMS

RORS 353, finanțat prin Programul Interreg-IPA 

de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

14 mai 2021
Schimb de experiență

Mental health care for inclusive community 

growth



The INTERREG IPA Romania-Serbia Cross-

border Cooperation Program

Îngrijirea sănătății mintale pentru dezvoltarea

incluzivă a comunității, codul eMS RORS 353

Multumim partenerilor!

Iunie 2021
Conferinta de inchidere

Mental health care for inclusive community 

growth



The INTERREG IPA Romania-Serbia Cross-

border Cooperation Program

Managerul de proiect si psih. Sebastian Bilanin a 

participat in data de 20 mai la TV Medicala in 

cadrul emisiunii Portia de sanatate, unde a 

vorbit despre sănătatea mintala în context 

pandemic și proiectul Mental health care for the 

community growth finanțat prin Programul 

INTERREG IPA CBC Romania- Serbia

https://www.facebook.com/TeleviziuneaMedicala

/videos/804315566872332/

Mass- media 20 mai 2021
Aparitie media

Mental health care for inclusive community 

growth

https://www.facebook.com/TeleviziuneaMedicala/videos/804315566872332/?__cft__%5b0%5d=AZUNxYpMxWijxuNIjwUYLxEbN1E3NTC70uPgctl1jMcRjvgUNinsa9jIWVbMWlIApRZKcu2erOhD3dnvg1T2l9edE_i1mGyYtYcjx_dROdEqI_olXwPsffc0iFOnIlJsgsjR7FBYDfJBc1uPBNmQ0xhBWy4AAGrU4Xhs9sGKt4jPJS_3yeQNU0HJxhEwiw_HqW6LXbrdcyPEj7e_Ka8Rme6wkxH8RvKTv73uvRJl-Nz_rA&__tn__=-UK-R


octombrie 2021- noiembrie 2022

Fabrica de Biciclete

Implementare:

Fundatia de Abilitare Speranta

Centru de Interventie Timpurie

octombrie 2021
Inot si antrenament sportiv de performanta

pentru Ambasadorii Sperantei
https://rb.gy/8al56z



31 octombrie 2021
Finalizarea proiectului

EFFICIENT PARENTING

Abordări eficiente și inovatoare pentru reziliență parentală

FUNDATIA DE ABILITARE SPERANTA

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 Valoarea proiectului: 187.008 e

Finanțat prin programul Eramsus+ 2019-1-RO01-KA204-063747

Durată proiect: 24 luni (1.11.2019-31.10.2021)

http://efficientparenting.eu/


31 octombrie 2021
Rezultate proiect:

EFFICIENT PARENTING

Abordări eficiente și inovatoare pentru reziliență parentală

cadrul proiectului s-au dezvoltat:

- Un ghid pentru parinti - Handbook Efficient Parenting

- O platforma online de e-learning care contine module

online de invatare, revista online, filmulete, fisiere de

activitati pentru parinti, resurse suplimentare - E-learning

platform

- Raport de politici recomandate - un raport care cuprinde

lectii invatate in implementarea proiectului, successe si

dificultati, bune practice si recomandari pentru practicieni

si institutii pentru imbunatatirea sistemului de suport

pentru parinti - Raport politici recomandate

Finanțat prin programul Eramsus+ 2019-1-RO01-KA204-063747

Durată proiect: 24 luni (1.11.2019-31.10.2021)

https://efficientparenting.eu/wp-content/uploads/2021/05/Efficient-Parenting-Handbook-final-version_ENG.pdf
https://efficientparenting.eu/wp-content/uploads/2021/05/Efficient-Parenting-Handbook-final-version_ENG.pdf
https://elearning.efficientparenting.eu/?lang=ro&fbclid=IwAR0zyaQ1eLCjVvF4zB5J6wzBlr0Z8kjIZeoH9t3G9E21X4I4NodXJxwnpKg
https://elearning.efficientparenting.eu/?lang=ro&fbclid=IwAR0zyaQ1eLCjVvF4zB5J6wzBlr0Z8kjIZeoH9t3G9E21X4I4NodXJxwnpKg
https://efficientparenting.eu/wp-content/uploads/2022/01/Efficient-Parenting_IO4-Policy-Recommendations-Report_EN.pdf
https://efficientparenting.eu/wp-content/uploads/2022/01/Efficient-Parenting_IO4-Policy-Recommendations-Report_EN.pdf


OCTOMBRIE 2021
Evenimentul de multiplicare din Romania ( conferinta finala)

Evenimentul a avut loc online, in data de 27.10.2021 cu participarea

a 56 de persoane printre care au fost prezenti parinti, profesori, 

psihologi, asistenti sociali, reprezentati ai ONG-urilor care lucreaza

cu copii si parinti, reprezentanti ai institutiilor publice.



CARDET

In anul 2021 au avut loc:

• 2 intalniri transnationale online:

13 Mai 2021

sub coordonarea partenerilor din Irlanda The Rural Hub

26.2021-ultima intalnire transnationala



Fondul de Sprijin Hamilton

Prin Fundatia Comunitara Timisoara

Finantare: 49.000 lei

Implementare: Fundatia de Abilitare Speranta

Terapii Centru de Interventie Timpurie

Decembrie 2021- Martie 2022

decembrie 2021
Magie prin terapie pentru copii cu dizabilitati

https://rb.gy/gsysrk



2021 este al treilea an al UnLoc.
Coordonator Roxana Damaschin-Tecu

În încercarea de a răspunde acestei provocări, am înființat și
licențiat două noi servicii sociale (le lângă cele trei locuințe minim
protejate existente) – echipa mobilă UnLoc_Aproape și centrul de
pregătire pentru viață independentă (de fapt, tot un apartament
obișnuit în comunitate) UnLoc_Speranța. Am încheiat contracte
de colaborare public-privată, pe lângă cel cu DGASPC Timiș, cu
DGASPC Sibiu și Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Timișoara, am lansat parteneriatul strategic cu întreprinderea
socială de inserție OilRight și am continuat colaborarea cu Open
Society Foundation, am sprijinit primul locatar în demersul lui de a
trăi independent, am scris propuneri de finanțare și am reușit să
concretizăm o serie de noi parteneriate pentru 2022, am alergat la
Timotion, suntem parte din building.a.community, un demers
impresionant de reziliență, revitalizare urbană și colaborare
autentică, și am contribuit la reconectarea comunității locale prin
ateliere educative pe teme de incluziune și reciclare și ecologie.

2021



2021

Serviciul pentru adulti cu dizabilitati UnLoc

2021-2022 model de bune practice recunoscut la nivel national  

La finalul lui 2021, UnLoc a reușit dezinstituționalizarea a opt persoane și oferă
servicii la domiciliu și în comunitate unui număr de 10 adulți.

Echipa UnLoc:

28 de pozitii:

1 Sef serviciu social (coordonator)

3 psihologi

1 psiholog clinician

1 psihopedagog

1 logoped

1 kinetoterapeut

1 asistent medical

3 asistenti sociali

11 lucratori sociali

1 administrator

1 sofer



2021

Serviciul pentru adulti cu dizabilitati UnLoc

2021-2022 model de bune practice recunoscut la nivel

Locuinta Minim Protejata Mara – capacitate 2 locuri

2 persoane - parteneriat DGASPC Timis si CJT din dec.2019-dec 2022



2021

Locuinta Minim Protejata Sirius – capacitate 4 locuri

4 persoane- parteneriat DGASPC Timis si CJT din dec.2019-dec 2022

Lucian traieste independent din 2020, dupa un an sprijinit in 

continuare de Echipa Mobila.

La UnLoc, am ajuns să cunoaștem oameni care au trăit deja mai multe vieți

și, care, în ciuda rănilor adânci provocate de alții, și-au strâns tot curajul pe

care-l mai aveau și au decis să mai încerce. Lucian este unul din locatarii

rezidenți care, astăzi, își sărbătorește ziua de naștere în locuința închiriată

de el însuși, pe numele și sub semnătura lui. Este unul din mulții pași

hotărâți pe care Lucian îi face în călătoria sa de viață. Este un exemplu de 

reziliență și hotărâre; este un om care, la 48 de ani, ne arată cum mai

poate arăta succesul: să fii tu al tău și să nu renunți la visele tale, să te

trezești în fiecare dimineață și să mai cucerești o luptă internă cu tine 

însuți, apoi cu ceilalți. Să mergi înainte.

Lucian primește în continuare sprijin de la echipa UnLoc și, odată ce trece

de perioada de testare a vieții în afara locuințelor protejate, va fi printre

primii beneficiari ai noului serviciu mobil UnLoc_Aproape.*



2022

A venit in locul lui, dupa un an – Mihai.

Cosmin, prieten vechi cu Mihai, se vor muta impreuna intr-un apartament. 



2021

Sorin si–a regasit mama in 2021, iar cu sprijinul echipei noastre 

si urmeaza sa se mute cu ea in Timisoara, intr-un apartament 

inchiriat, sprijiniti in continuare de Echipa Mobila.



2022

Locuinta Minim Protejata Andrei: capacitate 3 locuri - 2 vacante

1 persoana - parteneriat DGASPC Sibiu



Decembrie 2021

CPVI Casa Sperantei – 4 locuri, 0 locuri vacante



2021

Echipa Mobila - sprijin pentru adulti cu dizabilitate in comunitate

(beneficiari care locuiesc cu familia sau care doresc sa parasesca sistemul de stat si noi ii sprijinim in perioada de tranzitie spre o viata 

independenta)

avem 10 beneficiari



2021

FINANTATORUL PRINCIPAL SERVICIU ADULTI UNLOC

Foundation Open Society Institute, 90.000 usd, UnLoc - munca de bază, 

esența UnLoc



2021

INCLUZIUNE SOCIALA SI CONSILIERE IN MUNCA

Timotion 2021, UnLoc de cursă lungă, 26.776 lei.

#fundatiacomunitaratimisoara #alergotura



grupul de facebook: Mamici, tatici si copii cu nevoi
speciale
126 membri în total
+21,15% vs. 30 dec. 2020

grupul de facebook: Fundatia Speranta
934 membri în total
+12,80% vs. 30 dec. 2020

ONLINE 2021

website www.fundatia-speranta.ro
website: unloc.eu
pagina de facebook: Fundatia de Abilitare Speranta
pagina de facebook: Un Loc
grupul de facebook: Mamici, tatici si copii cu nevoi speciale
grupul de facebook: Fundatia Speranta
pagina de facebook: Terapie prin muzica

instagram: Fundatia de Abilitare Speranta

instagram: Un Loc

LikedIn: Fundatia de Abilitare Speranta

website www.fundatia-speranta.ro

13.869 vizualizari

Cea mai vizualizata informatie: terapii - ergoterapia

2022 - website-ul isi schimba look-ul!

pagina de facebook: Fundatia de Abilitare Speranta
postarea cu cea mai bună performanţă la nivel de impact:
6,2 K accesari

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



