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Astfel s-a născut în anul 2002 Fundația 

Ancora Salvării. Primii pași i-am făcut 

cam  stingheră, dar după 10 ani putem 

spune că am găsit locul și rostul nostru în 

societatea românească și nu numai. Cu 

proiectele noastre dorim să venim în 

întâmpinarea nevoilor existente care nu 

sunt acoperite încă de societate. Suntem 

deschiși pentru orice colaborare care 

duce la atingerile obiectivelor stabilite 

de comun acord pentru ajutorarea 

persoanelor dezavantajate social.

1. Introducere

Aventura devine împlinire sufletească

În anul 1996

am  plecat din Olanda

spre România, neștiind ce mă așteaptă dar 

curioasă de ce-mi rezervă viitorul. Cu 

încredere în Dumnezeu că El mă va ocroti și 

călăuzi, ceea ce s-a dovedit adevărat în toți 

acești ani, am plecat la drum. 

Apoi m-am mutat în Iași,  unde am 

colaborat la un proiect, organizat de alte 

două olandeze pentru tinere de peste 18 

ani, care au fost date afară din casele de 

copii și care trăiau  pe stradă.

În primul an am lucrat în diferite case de 

copii din județul Brașov. Copleșită de atâta 

suferință a acestor suflete abandonate de 

părinții lor dar și de societate, încercam să 

aduc măcar o rază de lumină și de căldură în 

sufletele lor.

De asemenea am lucrat ca asistent 

umanitar în Spitalul de copii Sf Maria. Fiind 

terapeut ocupațional de profesie, am 

observat cum  persoanele vulnerabile nu 

erau stimulate  să se integreze în societate. 

Chiar mai grav, familiile acestora ajungeau 

marginalizate din cauza lipsei sprijinului 

specializat și adaptat.

În acest mod s-a extins aria noastră de 

lucru, începând de la municipiul Iași și 

continuând în satele din județul Iași, în 

special în comuna Strunga. De asemenea 

avem colaborări în Republica Moldova 

(Bălți și Chișinău). Oferim și consultanță 

de specialitate celor care ne solicită 

ajutorul.
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Important este să menționez că fără sponsorii 

noștri fideli de peste hotare nu am fi făcut aceste 

lucruri minunate, din România neprimind încă o 

contribuție financiară și sigură.

În încheiere: pentru toți cei care ne-au susținut în 

orice fel vă spunem  un MULȚUMESC FRUMOS din 

toată inima! Împreună putem face lucruri minunate 

pentru încălzirea sufletelor celor din jur și ale 

noastre.

Inge José Smelik (Inga) președintele 

Fundației Ancora Salvării.

Ne bucurăm de la început 

de colaborări cu instituții 

din Occident, ceea ce ne-a 

adâncit profesionalismul. 

S u nte m  re c u n o s căto r i 

p e n t r u  i n f o r m a ț i i l e 

dobândite și le mulțumim 

specialiștilor din Olanda și 

Belgia pentru bunăvoința 

de a ne lăsa să traducem  

materiale de specialitate.
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2A.   Centrul de zi Ancora din Iași

A luat ființă în toamna anului 2003  

dedicându-și activitățile copiilor și tinerilor 

cu tulburări din spectrul autist, în urma 

sugestiei făcute de către DGASPC (Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului) din Iași, deoarece în orașul 

nostru nu au existat servicii specificice 

acestor tulburări. 

Obiective:

1. St imularea  ș i  spr i j in i rea 

beneficiarilor fundației în vederea 

unei dezvoltări care să valorifice 

întregul lor potențial.

2. I n t e g r a r e a  s o c i a l ă  ș i 

profesională a beneficiarilor și 

îmbunătățirea condițiilor de trai.

3. Consi l ierea ş i  spr i j in irea 

familiilor beneficiarilor.



5. Consiliere individuală  şi de grup 

pentru părinți

6. Activităţi de informare despre 

Tulburările din Spectrul Autist
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4. Activități  de socializare și 

recreere

- participare la evenimente, 

târguri, expozitii

- plimbări în oraș, la muzeu, ieșiri 

la pizza, excursii

- serbări cu ocazii speciale: 2 

aprilie, 1 iunie, Crăciunul, serbări 

onomastice

Servicii oferite:

1. Te r a p i e  d e  r e c u p e r a r e 

specializată  pentru copilul cu 

autism 

- activități de abilitare-reabilitare 

și activități de stimulare cognitivă

- activități de terapie logopedică, 

de stimulare a comunicării verbale și 

nonverbale

- activităţi educative

2. Terapie ocupațională

- act iv ităț i  de dezvoltare a 

deprinderilor de viață

- activități de orientare școlară și 

profesională

- activități de terapie prin artă 

combinată

- activităţi de terapie ludică

3. Terapie prin mișcare 

- activități de kinetoterapie pentru 

copii cu paralizii cerebrale

- activități de integrare senzorială, 

de cunoaștere a propriului corp și de 

învățare a deprinderilor motrice

- activități de mișcare din cadrul 

terapiei Sherborne
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- 35 frecventează în prezent Centrul de zi, fiind incluși în programele 

de terapie individuală si sau de grup.

- 36 dintre foștii beneficiari frecventează Școala Specială „C. 

Păunescu” din Iași.

- 70  părinți ai copiilor sau tinerilor cu autism au participat la 

întâlnirile grupului de sprijin pentru părinți.

- 10  sunt integrați în grădinița sau școala de masă în Iași sau 

comunele alăturate.

- 23 au primit informații, consiliere și evaluare inițială, fără a fi 

integrați într-un program terapeutic. 

3 sunt integraţi în proiectul pentru tineri, desfăşurat de ANCAAR 

(Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism), iar alţi 4 adulţi 

frecventează Centrul de servicii Galata şi Stejarul.

Toți cei mentionați au beneficiat de serviciile oferite de fundație, pentru o perioadă 

cuprinsă între   1 și 7 ani. 

Rezultatele noastre

În Centrul „Ancora” în  perioada 2003- 2013, 160 de beneficiari au fost integraţi în 

programele terapeutice desfăşurate aici. Dintre acestia:
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Echipa „Ancora” 

este o echipă tânără, formată din 

oameni motivați, cu experiență în 

acordarea de servicii terapeutice 

pentru copii și tineri cu tulburări din 

spectrul autist.  

Menţionăm o parte din cursurile de 

specializare parcurse de membrii 

echipei: Terapia Sherborne,  Integrarea 

senzorială la persoanele cu Tulburari 

din Spectrul Autist,  „Terapii cognitiv 

c o m p o r t a m e n t a l e  l a  c o p i l u l , 

adolescentul, adultul  cu tulburari 

comportamentale neuropsihice - 

Elemente  incorporate  din  Programul 

 Educational   TEACCH”,   „Îndrumare şi 

coaching în domeniul autismului”, Training 

de bază in metoda Give me 5, conferinţa 

internaţională „Să înţelegem autismul! 

Percepţie senzorială, comunicare şi limbaj - 

tehnici  ş i  intervenţi i" ,   “Parcursul 

profesional de specializare în autism”, 

programul “Lucrător prin arte combinate”, 

având ca lectori specialişti din Olanda, 

Belgia, Marea Britanie, SUA şi din ţară.



Proiectul din Strunga a început 

în august 2007, prin evaluarea 

familiilor în care erau persoane 

cu dizabilități sau cu boli 

cronice. În prezent în Strunga 

se desfășoară următoarele 

servicii:

2B.  Parcul Bucuriei din Strunga și servicii 
de terapie la domiciliu în mediul rural

- săptămânal un grup 

de 8 copii vin pentru terapie de 

recuperare, fiind implicați în 

a c t i v i t ă ț i  d e  a b i l i t a r e -

reabilitare cognitivă și activități 

educative. 

- săptămânal 3 copii vin 

pentru terapie logopedică și de 

s t i m u l a re  a  c o m u n i c ă r i i 

verbale si nonverbale.

- 3 copii și 2 tineri participă la programul 

de terapie prin mișcare – kinetoterapie, activități 

de integrare senzorială, de cunoaștere a 

propriului corp și de învățare a deprinderilor 

motrice, activități de mișcare din cadrul terapiei 

Sherborne.

- lunar și cu ocazia sarbatorilor de Craciun 

si Paște sunt vizitați un numar de 57 de persoane 

vârstnice și/ sau cu boli cronice. De asemenea 

sunt sprijinite și familiile copiilor și tinerilor care 

benef ic iază  de serv ic i i  educaț ionale  ș i 

terapeutice. 

- săptămânal și chiar zilnic în perioada 

vacanței de vară,  parcul Bucuriei este deschis 

pentru copiii din satul Strunga (aproximativ un 

număr de 40 de copii), fiind organizate activități 

de recreere și socializare de către voluntari  

români sau olandezi ce au ca scop dezvoltarea 

relațiilor și a abilităților creative și sportive.
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2C. Activități de socializare și 
de petrecere a timpului 
liber, în Bălți, Rep. Moldova

În Republica Moldova în colaborare cu 

Asociatia de părinți a copiilor cu dizabilități 

sau boli cronice “Provita” din Bălți, 

Fundația Ancora Salvării este implicată în 

oferirea de servicii unui numar de 60 de 

beneficiari, prin:

- Act iv i tăț i  de  soc ia l i zare  ș i  de 

petrecere a timpului liber, desfășurate 

lunar în incinta sediului fundației din Bălți 

sau în incinta Bibliotecii din orașul Bălți. 

Copiii și tinerii participă la activitățile 

organizate în diferite centre de lucru: 

pictură, jocuri de grup, hand-made, sport.

- Activități de sprijinire a copiilor și 

tinerilor cu diferite forme de paralizie 

cerebrală în procesul de învățare și 

reabilitare, concretizate prin: vizite 

acasă sau la instituții, donarea de 

aparate și materiale ortopedice 

adaptate nevoilor lor, cursuri pentru 

specialiști care lucrează în centrele de 

recuperare din Bălți.  Periodic, 

specialiști din Olanda vizitează 

fundația ajutând cu idei, cursuri și 

participarea la activități. 

- Organ izarea  de  cursur i  ș i 

s e m i n a r i i  c u  t e m a t i c a  d i n 

prob lemat ica  persoane lor  cu 

dizabilități. Astfel au fost organizate 3 

conferințe și un seminar de instruire 

pe problematica elevilor cu autism.

- Donarea de materiale sanitare, 

ortopedice în centre de stat pentru 

copii și pentru persoane aflate în 

dificultate. 
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- Septembrie 2013: colaborare în 

proiectul „Educație pentru elevi cu 

tulburări din spectrul autist” cu Școala 

Auxiliară Internat nr. 6, Asociația pentru 

Intervenție Timpurie în Autism (AITA) și 

ONG Verbina. Proiectul are ca scop 

dezvoltarea și diversificarea serviciilor 

acordate  copi i lor  cu  aut ism d in 

Republica Moldova prin integrarea lor în 

sistemul educațional. În octombrie s-a 

sărbător i t  inaugurarea  grupelor 

adaptate pentru copii cu autism în Școala 

Auxiliară nr. 6 din Chișinău.

- Iu l ie  2013:  parteneriat   cu 

primăria orașului Tg Frumos constând  în 

furnizarea de servicii sociale pe perioada 

d e  o p e r a r e  a  C e n t r u l u i  S o c i a l 

Multifuncțional Târgu Frumos. 

- M a r t i e  2 0 1 3 :  p a r t e n e r  î n 

conceperea și participarea la difuzarea 

primului film documentar despre autism 

din România,  proiect  real izat  în 

colaborare cu ANCAAR (Asociația 

Națională pentru Copii și Adulți cu 

Autism), filiala Iași.

- Decembrie 2013: parteneriat  cu 

Liceul Tehnologic Special Trinitas și 

Școala cu clasele I-VIII Petru Rareș din 

Hârlău în proiectul de promovare a zilei 

internaț ionale  a  persoanelor  cu 

deficiențe.

- Noiembrie 2013: lectori alături de 

Hester Howeling la cursul „Metode de 

lucru specifice la clasele din școala de 

masă pentru copii cu CES (cerințe 

educative speciale)” în Bârlad, în 

parteneriat cu Fundația Star of Hope. 

- N o i e m b r i e  2 0 1 3 :  a c t i v i t ă ț i 

desfășurate în colaborare cu Centrul 

S t e j a r u l  d e  z i  S t e j a r u l  d i n  I a ș i 

c o n c r e t i z a t e  p r i n  c o n s u l t a n ț ă 

kinetoterapeutică, activiăți de grup și 

grupuri suport pentru părinți.

2D.  Proiecte în colaborare cu 
alte organizații sau instituții
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- Septembrie 2011: Apariția, sub 

conducerea fundației, a traducerii în 

limba rusă a cărții “Give me 5, dă-mi o 

mână de ajutor – pedagogie modernă 

pentru lucrul cu persoane autiste”, de 

Colette de Bruin,  în colaborare cu  Elena 

Vataman, președinta Asociației AITA din 

Chișinău, publicată de editura Graviant.

- Noiembrie 2011: consultanță 

privind elevii cu tulburări din spectrul 

autist acordată în Școala SAM Specială 

Trinitas, Târgu Frumos și organizarea 

unor activități comune extracurriculare 

în Parcul Bucuriei din Strunga pentru 

elevii din școală și beneficiarii fundației. 

N o i e m b r i e -  D e c e m b r i e  2 0 1 1 : 

parteneriat în proiectul „Să ne bucurăm 

împreună de Sărbători”, alături de 

Colegiul Național de Artă „Octav 

Băncilă”, Școala Specială „Trinitas”, 

Școala generală din comuna Erbiceni și 

Grădinița Scobâlțeni. 

- Martie 2013: organizarea cursului 

„Aspecte teoretice și practice privind 

tulburările din spectrul autist” la Onești  

și  a work-shop-ului de creare de 

materiale didactice pentru clasele 

elevilor cu autism la Pașcani.

- A p r i l i e  2 0 1 2 :  t r a d u c e r e a 

conferinței „Autismul- Oamenii speciali 

de  lângă noi ”  ș i  part ic iparea  la 

prezentare, realizată în colaborare cu 

ANCAAR Iași.

- Mai 2012: organizarea cursului 

„Aspecte teoretice și practice privind 

tulburările din spectrul autist” în două 

etape: pentru studenți la psihologie și 

p e n t r u  c a d r e l e  d i d a c t i c e  d i n 

învățământul special.

- Decembrie 2012: partener în 

proiectul „Implică-te și tu, fii voluntar!”, 

proiect ce a implicat preșcolarii din 

Grădinița p.p.nr.14 Iași și copii din 

Centrul de zi „Ancora”.

- Mai- iunie  2011: desfășurarea 

proiectului „Minunea de a fi copil” în 

parteneriat cu Școala cu clasele I-VIII din 

satul Erbiceni, jud Iași. 



- Decembrie 2008: parteneriat cu 

Școala „C. Păunescu” și ANCAAR Iași în 

proiectul  Luna Decembrie-  Luna 

Cadourilor.

- A p r i l i e -  N o i e m b r i e  2 0 0 8 : 

colaborare în proiectul Comunicare și 

intercunoaștere prin limbaj artistic 

alături de Colegiul Național de Artă “O. 

Băncilă” având ca scop aniversarea a 5 

ani de existență a Centrului de zi 

“Ancora”  concretizată   într-o   expoziție 

de lucrări „Suflete în culori” și diferite 

activități artistice.

- A p r i l i e  2 0 1 0 ,  2 0 1 1 ,  2 0 1 2 : 

parteneriat cu ANCAAR Iași în proiectul 

„Arată că îți pasă” cu scopul de a marca 

ziua de 2 aprilie „Ziua Mondială pentru 

conșt ient izarea aut ismului”  pr in 

organizarea și participarea la activități. 

- Septembrie 2010: Traducerea în 

limba română a cărții “Gândește și 

aplică”, autor Degrieck  Steven, editura 

Fides, Iași.

- Martie- aprilie 2009: parteneriat 

cu Școala „C. Păunescu”, ANCAAR Iași și 

Asociația LOTUS Iași în realizarea unor 

activități educative cu tema „Ne facem 

cunoscuți prin dans!”
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- 2007- 2011: Traducerea cursului: 

“Parcursul profesional de specializare în 

autism”  și „Îndrumare și coaching în 

domeniul autismului” – în colaborare cu 

Fundația ZZG și Universitatea Fontys 

OSO din Olanda, Iași. 

- 2006: editarea cărții „ Autismul – 

sexualitate ciudată, controlabilă” de 

Tudor Mitasov și Inge José Smelik, 

Editura Stef, Iași

- 2005: tipărirea cărții “Elemente de 

intervenție în Autism”, de Tudor Mitasov 

și Inge José Smelik, Editura Stef, Iași

- Septembrie 2008- martie 2011: 

p a r t e n e r i a t  c u  Ș c o a l a  S p e c i a l ă 

„Constantin Păunescu” din Iași în 

implementarea proiectului „Învățăm 

îm p reu n ă ”  ca re  v i za  a s ig u ra rea 

școlarizării și a serviciilor educaționale și 

terapeutic recuperatorii pentru copii cu 

autism prin implementarea și susținerea 

unor metode alternative de intervenție. 

Au fost înființate 5 clase pentru elevi cu 

tulburări din spectrul autist în corpul 

Brăndușa al Școlii speciale „C. Păunescu”. 

Parteneriatul a inclus colaborarea 

cadrelor didactice cu specialiștii din 

cadrul fundației în această perioadă.

- Septembrie 2008: Traducerea în 

limba română a cărții “Give me 5, dă-mi o 

mână de ajutor –  pedagogie modernă 

pentru lucrul cu persoane autiste”, scrisă 

de autoarea Colette de Bruin, editura 

Fides, Iași. Au fost vândute și donate 

aprox. 950 de cărți.



15

3.  Impresii ale sponsorilor şi specialiştilor 
parteneri din Olanda

Colette de Bruin – Autoarea carţii 
, ,Give me 5”  ş i  preşedinta 
organizaţiei „Autisme Anders 
Bekekem” (Autismul privit altfel) 
din Olanda În aceste vizite am văzut munca și 

devotamentul echipei fundației, care 

încearcă să pregătească copiii pentru o 

viață cât mai independentă posibil. 

În România și Moldova mijloacele și 

posibilitățile sunt mult mai limitate ca în 

Olanda și ne bucurăm că prin această 

colaborare putem contribui la o mai 

bună dezvoltare a acestor copii pentru 

a beneficia de șanse egale. 

În acești ani Inga a tradus în limba 

română două cărți: Give me 5 și Auti-

comunicarea, prima din ele apărând și 

în limba rusă. Aceste două cărți prezintă 

metoda de lucru și modul în care 

trebuie să comunicăm cu persoanele cu 

TSA astfel încât să le oferim mai multă 

claritate. 

Acum 7 ani am cunoscut-o pe Inga la un 

seminar în Olanda; în urma acestei 

întâlniri ea și-a manifestat dorința de a 

aplica metoda Give me 5 în proiectele 

sale din România. Astfel s-a născut o 

colaborare productivă bazată pe respect 

și ajutor reciproc între organizația 

noastră „Autisme Anders Bekeken” și 

Fundația „Ancora Salvării”. 

Pe parcursul acestor ani, Inga a urmat 

cursuri în Olanda, a mers împreună cu 

noi în vizită la beneficiari şi astfel a putut 

vedea cum adaptăm Give me 5 fiecărui 

caz în parte (copil şi părinţi) pentru a le 

oferi acestora o punte între a supraveţui 

şi a trăi cu adevărat.

Și noi la rândul nostru  am vizitat 

România de două ori pentru a vedea 

proiectele Fundației „Ancora Salvării”.

Am fost foarte bine primiți atât în Centrul 

de zi Ancora, în Strunga, în Bălți sau 

Chișinău (în Rep. Moldova), cât și în școli 

și centre de stat, dar mai ales în familiile 

care beneficiază de serviciile fundației. 

Cu multă plăcere am susținut seminarii 

pentru părinți și specialiști din România 

și de asemenea traininguri de formare 

pentru echipa Ancora. 

Sper că această colaborare, între cele 

două organizaţii să fie una de lungă 

durată şi din ce în ce mai productivă.



-  un aparat de ridicat persoane ca să fie 

luate în siguranță din și să fie pus, de 

exemplu ,  într-un  scaun ru lant ;            

-  un scaunel adaptat, fără picioare, ca 

să se poată juca, pe podea, cu prietenii 

lor;

- un scaun în care copilul se poate 

sprijini bine și astfel să poată sta la o 

masă sau o bancuță de școală;            

- o cană specială cu care să poată bea 

singur;       

- o bicicletă adaptată ca să poată merge 

și el afară cu alți copii;    

-  un cadru de mers ca să poată merge 

singur;      

- un aparat pentru comunicare cu 

ajutorul căruia să poată exprima ceea 

ce își dorește. 

Obiectivul nostru este ca toți copiii să se 

potă juca,  mânca,  învăța,  lucra 

împreună indiferent de dizabilitatea 

sau nivelul de funcționare pe care îl are 

fiecare și de aceea suntem bucuroși că 

prin Fundația Ancora Salvarii putem 

ajuta și copiii din România și Moldova 

donând acestora diverse materialele 

ortopedice!

Anita van der Lugt

Logoped la Centrul de Revalidare 

Rijndam Rotterdam - Olanda
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În Centrul de Revalidare "Rijndam" din 

Rotterdam – Olanda, vin mulți copii cu 

diverse dizabilităț i.  Majoritatea 

copiilor au în comun faptul că nu pot 

participa la viața cotidienă în același 

mod cum o fac covârstnicile lor, cauza 

fiind dizabilitatea pe care o au. 

Terapeuții din Rijndam îi ajută pe 

părinți și pe copii să găsească diverse 

soluții, deoarece dorim ca toți copiii,cu 

sau făra dizabilități, să poată participa 

alături de ceilalți la diverse activități ( 

ex. A se plimba în aer liber împreună cu 

familia, a lua masa împreună cu 

ceilalți, a se juca împreună cu prietenii 

lor).

Pentru toate acestea este mare nevoie 

de materiale ortopedice, cum ar fi:



Au trecut 17 ani de când sora mea a 

plecat în România, pentru noi, o ţară 

despre care ştiam doar cum se numeşte. 

Pentru părinţii noştri a fost o distanţă 

foarte mare şi puteau  lua legătura cu ea 

numai prin intermediul unui telefon fix 

sau  prin centrală, cum era atunci 

posibilitatea. În ultimii ani a devenit mai 

uşor datorită internetului.

Părinţii noştri au călătorit anual în 

România şi astfel s-au îndrăgostit de ţară 

şi de locuitorii ei. Şi eu am fost în 

România de 6 ori să văd cu ce se ocupă 

Inga şi care sunt proiectele ei. O dată am 

fost cu soţul şi părinţii mei şi de vreo 

câteva ori împreună cu sora mea 

Marieke şi cumnata Gerda. Ultima dată, 

după decesul tatălui nostru am venit 

doar în compania mamei noastre. În 

urma vizitelor făcute am  putut să îmi fac 

o părere despre ce frumoasă ţară este 

România şi despre minunatele proiecte 

desfăşurate de fundaţie.  Am  un  respect
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Cokki Drost – Smelik, sora Ingăi, 
Olanda

deosebit pentru echipa „Ancora”, care 

cu profesionalism și dragoste lucrează 

cu copiii și tinerii din centrele din Iasi, 

S t r u n ga  ș i  re p u b l i ca  M o l d o va , 

ajutându-i să se dezvolte optim pentru 

a duce o viață cât mai bună. 

Inge, acum la împlinirea a 10 ani de la 

înfiinţarea centrului de zi doresc să te 

felicit. Ai lăsat multe în Olanda printre 

care o familie numeroasă şi unită, dar 

acum culegi roadele sacrificiilor tale: 

proiectele se extind, şi poţi împărtăşi 

din experienţa ta. Ştiu că ai multe 

persoane în jurul tău atât în olanda, cât 

şi în România şi Republica Moldova 

împreună cu care formezi o echipă. 

Pe nt r u  v i i to r,  D u m n eze u  s ă  te 

binecuvinteze pe tine şi pe echipa ta!
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Maaske Treurniet, logoped şi 

p r o f e s o r  d e  l o g o p e d i e  l a 

Hogescholen Fontys, Eindhoven - 

Olanda

În anul 2007 am fost pentru prima dată 

în România timp de 4 luni ca și 

practicant în cadrul Centrului de zi 

Ancora din Iași. În acea perioadă eram 

studentă la logopedie. Încă de pe 

atunci Centrul era bine amenajat și 

cred că între timp au avut loc schimbări 

în bine.

Proiectul meu de licenţă se numea 

„Comunicarea totală” şi împreună cu 

specialiştii am încercat să aflăm cum 

putem ajuta copii cu TSA să comunice 

cel mai eficient, în limita posibilităţilor 

lor. Astfel am lucrat la un ghid de 

evaluare în ce priveşte comunicarea.

Un băiat din centru în vârstă de 8 ani 

nu vorbea deloc,  modul lui  de 

comunicare fiind prin indicare cu 

degetul a obiectului dorit. Însă nu 

putea  transmite  că  are  are nevoie  la

toaletă, dacă nu putea arăta cu degetul 

toaleta în acel moment. Pentru el am 

pus 6 pictograme  mici (care indică 

nevoile fiziologice) pe un breloc de chei. 

Am explicat specialiștilor și mamei cum 

poate fi folosit brelocul eficient. Când 

am ajuns în Olanda am  primit vestea că 

pentru prima dată a reușit să folosească 

s i n g u r  p i c t o g ra m e l e .  Î n t r- o  z i 

călduroasă după ce s-a jucat în curte s-a 

dus în bucătărie și a indicat pictograma 

care reprezenta că îi este sete. După un 

timp el a putut folosi pentru a se 

e x p r i m a  o  î n t r e a g ă  m a p ă  d e 

pictograme. Minunat este că de atunci 

el are mai mult contact cu persoanele 

din jur și a devenit mult mai vesel. 

În anul 2008 am  revenit pentru două 

săptămâni în Iași și am constatat că 

manualul făcut de mine este utilizat 

eficient. Proiectul „Comunicare totală” 

a avut și are efect asupra evoluției 

favorabile a beneficiarilor fundației. Cu 

timpul specialiștii au împărtășit din 

cunoștințele lor și altor psihologi, 

logopezi atât din România cât și din 

Republica Moldova cât și diverșilor 

practicanți din diverse facultăți din Iași. 

De asemenea în 2008 am fost prezentă 

la aniversarea a 5 ani de activitate a 

Centrului de zi „Ancora” și acum deja a 

împlinit 10 ani! 

Multe felicitări din toată inima!



Dragă echipă Ancora, 

În primul rând felicitări sincere din 

partea organizaţiei noastre pentru 

primul deceniu de activitate al Fundaţiei 

Ancora. Vă puteţi uita cu  mândrie în 

urmă, pentru că aţi făcut paşi mari în 

realizarea unui mediu propice pentru 

dezvoltarea optimă a unor copii speciali. 

Drumul parcurs a fost unul anevoios, mai 

ales într-o ţară cu atâtea probleme care 

nu au ocolit sfera social comunitară. Cu 

multă răbdare, compasiune, inspiraţie şi 

stăruinţă aţi adus un aport important în 

ţări precum România şi Moldova pentru 

simplul fapt că minorii cu autism au 

dreptul la servicii educaţionale şi mai 

ales la o abordare personalizată în 

funcţie de nevoile fiecăruia.

În Olanda deja există un învăţământ 

special adaptat nevoilor şi posibilităților 

fiecărui copil şi din acest punct de vedere 

nu există comparaţie între ţările noastre. 

Cu toate astea,  în ultimii ani a mai 

crescut  gradul de conştientizare  în ceea
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CED – Hans Piederiet

ce privește faptul că acești copii speciali 

au nevoie  de mult mai mult nu numai 

de o simplă supraveghere, ba chiar și 

școlile speciale au început să înțeleagă 

că trebuie să se transforme din 

„instituții de îngrijire” în „instituții de 

învățământ”. 

Grupul CED ca organizație națională a 

avut un rol important în acest proces de 

dezvoltare, ceea ce înseamnă că munca 

noastră în implementarea unor linii de 

învățare a unor materiale didactice care 

privesc diferențierea pe plan didactic a 

fiecărui copil au ajutat foarte mult 

cadrele didactice din Olanda. Prin 

aceste materiale am sprijinit multe școli 

din țară. 

O  parte din aceste materiale sunt 

traduse și în limba română și au 

contribuit la dezvoltarea profesională a 

unor specialiști, aspect ce ne bucură 

foarte mult. Din partea noastră această 

colaborare fructuasă va continua prin 

împărtășirea reciprocă de experiențe 

pentru  a duce la o dezvoltare optimă a 

acestor copii și astfel să le falicităm 

drumul spre o integrare socială 

benefică atât pentru ei cât și pentru 

societatea din care fac parte. 

Mult succes în tot ceea ce faceţi, un  

salut călduros din Olanda şi sperăm să 

ne vedem în curând!



„Copilul meu fusese diagnosticat cu 

autism infantil si DMS. Aveam nevoie de 

ajutor; nu cunoșteam  nimic despre 

autism, nu știam ce trebuie să fac, unde 

să merg și mă întrebam  ce se întâmplă 

cu copii autiști, pentru că nu auzisem  

nicăieri de adulți autiști. Medicul care l-a 

diagnosticat ne-a spus că există un 

centru de zi “Ancora Salvării” și că ar fi 

bine să mergem până acolo. Mă îndoiam 

de faptul că ar fi acceptat să frecventeze 

centrul de zi, pentru că era agitat și  nu 

era deloc ușor să lucrezi cu el, dar spre 

surprinderea mea, am fost acceptați 

amândoi, lucru care mi-a fost de mare 

ajutor.

Găsisem aici la Centrul Ancora oameni 

sinceri şi hotărâţi în ceea ce făceau 

pentru copii. M-au rugat să vin şi eu 

câteva zile să asist la orele de terapie.

4.  Impresiile beneficiarilor

Afloarei Gica, mama lui Sami

I-am simțit aproape de copilul meu, am 

văzut cum stabileau programul de lucru 

pentru fiecare copil, „totul era special”. 

Răspunsurile, începuseră să apară și 

specialiștii de aici știau exact de ce avea 

nevoie copilul meu, fiecare oră, fiecare 

zi era pusă în valoare. 

Aici am învățat „cum” să comunic cu 

copilul meu, am învățat ce este 

autismul în viața copilului meu. Acum 

am un copil autist vesel, liniștit, îi place 

să ajute la treburi în gospodărie, 

comunica cu ajutorul pictogramelor, 

obiectelor, și-a format unele sunete și 

gesturi și semne și insistă să te facă 

înțeles.

Ştiu că în curând copilul meu va fi un 

adult cu autism, un adult special, care 

va învăţa lucruri noi şi îi mulţumesc lui 

Dumnezeu pentru el şi pentru cei de la 

„Ancora Salvării.”
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Simona nu avut nici o șansă să participe la 

vreun  program de terapie din pricina 

problemelor de sănătate, dar Fundația a 

făcut ca fata mea sa aibă parte de oameni 

care sa o ajute în suferintele ei. 

Multumesc fiecărui binefăcător în parte, 

pentru că datorită dumnevoastră copiii 

noștri învață să se bucure de viață. Mă rog 

la bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze 

pe dumnevoastră și pe toți cei dragi. 

Multumesc Fundației „Ancora Salvării” și 

întregii echipe și vă spun vouă, oamenilor 

minunați ,,La mulți ani'' - vă vrem mereu 

lângă sufletul nostru!
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Am o deosebita plăcere sa mulțumesc 

Fundației „Ancora Salvării” care  în Martie 

aniversează zece ani de activitate pentru 

copiii cu dizabilitati, totul făcut cu sacrificii și  

multă dragoste. Mulțumesc în numele 

copilului meu, Dogaru Simona, care de 

șapte ani beneficiază de sprijinul Fundației,  

reprezentată de doamna Inge Jose Smelik.

Mulțumesc tuturor colaboratorilor, care cu 

multă răbdare si devotament ne sprijină pe 

noi și în mod special pe copii nostri. Pentru a  

crește un copil bolnav ai nevoie de oameni 

care să te îndrume, să te sprijine, iar copilul 

meu a găsit acești oameni aici. Simona 

participă împreună cu alți copii la terapie, 

care are un rol foarte important în 

ameliorarea stării de sănătate și asta 

datorită acestor oameni minunați.

Maria Abraham, mama Simonei 

din  satul Fărcăşeni



Atunci când viața îți oferă un copil cu 

probleme ești luat total prin supridere 

nemaiștiind cum să reacționezi și, pentru 

mine ca mamă, aceasta fundație a fost 

de mare ajutor. Am învățat cum să mă 

comport cu propriu meu copil, deoarece 

nu este de ajuns să-l iubesc sau să-l 

îngrijesc; este  necesar să-i dezvolt 

copilului pe cât este posibil calitățile 

pentru a se descurca cât de cât singur. 
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Mulțumesc întregii echipe „Ancora 

Salvării” pentru ajutorul oferit atât fiicei 

mele, cât și mie și le doresc multă putere 

și răbdare pentru a veni în ajutorul  

copiilor cu dizabilități. Dumnezeu  să vă 

răsplătească pentru toată dragostea 

voastră!

Grosu Emilia - mama Loredanei

Pentru mine Fundația „Ancora Salvării” 

a fost  o minune dumnezească care  a 

venit atunci când  spuneam că nu este 

nici  un loc în societate pentru fiica mea, 

Loredana, care suferă de tetraplegie  

spastică. În primul rând i s-a oferit 

colectivul cel mult dorit în care s-a 

încadrat foarte repede, începând să se 

bucure de colegii ei și de echipa acestei 

fundații, iar tot în același timp s-au 

vazut progresele, care pentru noi au 

fost uimitoare.

Este important să existe o strînsă 

legătură între părinte și specialiști, să  

ascultăm  de  sfatul  celor  care  sunt  

pregătiți și care vin în ajutorul nostru, 

deoarece noi ca părinți avem tendința 

să-l ocrotim  prea mult  nemailăsând să-

și dezvolte abilitățile de a se descurca  

singur. Un alt aspect foarte important 

este că terapia pe care o face copilul la 

centru trebuie continuată și acasă 

pentru a obține un rezultat cât mai 

frumos.



Un copil  cu dizabilități are nevoie de 

personal cu pregătire, are nevoie de un 

ghid care să-i dezvolte încrederea în el și 

să-i arate un drum pe care poate să 

ajungă acolo unde  a visat.

Pentru mine Fundația „Ancora Salvării” a 

fost ca un ghid ce mi-a schimbat radical 

viața și  aș putea spune cu toata 

sinceritatea că mi-a  readus speranța și 

puterea de a lupta. În cadrul acestei 

fundații cel mai important aspect a fost 

că m-am simțit apreciată, înțeleasă, 

oferându-mi posibilitatea de a mă 

recupera atât  f iz ic  cât  ș i  ps ihic, 

recăpătându-mi încrederea în mine și 

șansa  de  a -mi  dezvo l ta  pro pr ia 

personalitate.

L o re d a n a  G ro s u ,  u n u l  d i n 
beneficiarii care a venit de la 
crearea fundaţiei
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Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos 

în calea vieții mele o echipă minunată, 

care formează această fundație  și care 

lucrează cu foarte multă dăruire. 

Nu voi uita niciodată acele momente 

trăite în cadrul fundației „Ancora 

Salvării” și voi rămâne recunoscătoare 

toată viața mea pentru binele pe care l-

am primit  acolo.

Dacă ar fi să spun care sunt cei mai 

frumoși ani din viața mea de până acum  

aș spune anii petrecuți la Fundația 

„Ancora Salvării”. Și acum când îmi 

reamintesc de aceea perioadă,  mă 

curinde o emoție plăcută - parcă acel 

loc este un colț de rai.
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∙ Ne dorim ca toate serviciile pe care le oferim să fie în acord cu 

specificul beneficiarilor noștri și să vină în întâmpinarea nevoilor acestora, 

astfel încat să le valorizăm potențialul prin terapii adaptate, dar și printr-o 

viziune globală asupra personalității lor, bazată pe înțelegere și respect. 

∙ În următorul an va fi acreditat centrul din Strunga ca și centru de 

resurse și servicii sociale pentru persoane aflate în dificultate. 

∙ Acordarea de servicii sociale pentru 30 de persoane în Centrul Social 

Multifuncțional Târgu Frumos.

∙ Datorită experienţei din România vor fi extinse serviciile din 

Moldova prin diversificarea activităţilor pentru copii şi desfăşurarea de 

cursuri pentru cadrele didactice şi personalul din instituţiile şi 

organizaţiile, ce au ca beneficiari persoane cu dizabilităţi. 

5.  Idei de viitor
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