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VALORI
Altruism, umanitate, compasiune, speranţă, 
sănătate, profesionalism, educaţie, genero-
zitate, solidaritate, respect, toleranţă, volun-
tariat, dedicare – simple cuvinte, dar care 

pentru noi reprezinta FAPTE!

ECHIPA  &  VOLUNTARI

Proiecte realizate de voluntari

Dr. Ioana Vârtosu – fondatorul Asociaţiei Şcoala Mamei Junior, de profesie medic, hidroterapeut şi consultant Tomatis. 
“Inspirată de afirmaţia “Fii TU schimbarea pe care vrei sa o vezi în lume”, conduc proiectele din cadrul asociaţiei, 
gândindu-mă mereu la binele copiilor, la nevoile părinţilor lor şi cum putem influenţa vieţile lor astfel încât lumea pe care o 
vedem să fie plină de iubire şi compasiune. ”

– de profesie jurist, care se asigură că 
totul este conform legii

- medic specialist pediatru, consilier 
în alăptare

- de profesie fizioterapeut, familist 
convins, crede că orice e posibil.

- de profesie fizioterapeut, sinceră şi 
optimistă, iubeşte copiii şi frumosul.

„Sper ca entuziasmul să nu dispară, echipa să 
ramană tânără şi cu energie, iar visele să se rea-
lizeze după dorinţele fiecăruia şi tuturor împreună.”

„Încerc să mă implic în fiecare proiect deoarece
beneficiarii sunt extraordinari şi merită. Aici am 
realizat că bucuria înseamnă să dăruieşti!”

„Cunosc de multă vreme activităţile asociaţiei şi 
m-am bucurat când am avut ocazia să mă alătur 
echipei. ”

Aici am învăţat ce înseamnă implicarea, dăruirea, 
încrederea şi siguranţa. Tot aici am înţeles că dacă 
vrei, sigur vei reuşi, trebuie doar să crezi”.

„Dragostea pentru copii, grija pentru 
familie m-au adus alături de echipă. 

 l-am avut fiind studentă la master la Sport şi m-am 
bucurat că există un program de voluntariat. Am 
început să merg la bazin ca şi voluntar şi de atunci 
fac parte din echipa organizaţiei. Aici am învăţat ce 
înseamnă să îndeplineşti visele mari şi asta îţi dă 
încredere şi curaj.”

„Primul contact cu ideea de terapie în apa

Doina Vârtosu

Oana Pop

Mariana Vârtosu Corina Berghin

Alex Pop Alexandra  Sgîrcea

Călin Iepure
– de profesie IT-ist, reconvertit în 
speaker motivaţional şi trainer

„Cred că hidroterapia este o muncă grea, dar plină 
de surprize care uneori este recompensată cu 
miracole.”

Elena Daria Tănasă

- asistent medical generalist

- de profesie economist

- de profesie inginer, blânda şi indulgentă atât cu copiii, cât şi cu noi ceilalţi.

Mona şi Gabi sunt cele mai dedicate voluntare ale asociatiei, petrecând săptămânal minim 6 
ore alături de copii.

„Am învăţat să fiu responsabilă şi faţă de alţi 
oameni, să leg prietenii noi cu oameni faini şi să îmi 
dezvolt cunoştinţele legate de hidroterapie.”

„Îmi plac copiii şi îmi place să fiu în preajma lor. De aceea, ceea ce fac aici îmi aduce multe satisfacţii pe 
plan personal. 
Evoluţia copiiilor mă emoţionează cel mai mult. Ştiind că unii dintre ei erau atât de absenţi la început şi 
aveam impresia că le trece privirea prin mine, iar acum când ajung aici vin, vorbesc, mă îmbrăţişează şi mă 
ascultă, o simt ca pe o mare reuşită, ca şi cum ar fi a mea.
Îmi doresc să pot face asta în continuare, atâta timp cât va fi nevoie, atât pentru mine, cât şi pentru copilaşi.”

Larisa Pecican Oscar Iustin Leo Coste Carmen Herlicza

Monica Giura

– Director Vânzări Cord Blood Center

– de profesie fotograf – de profesie fotograf, videograf 

„Am ales să transport copiii în timpul meu liber. Ei 
m-au învăţat să iau viaţa aşa cum e, căci e frumoasă 
şi să fiu mai răbdător şi mai înţelegător.”

bătrânilor din zonele defavorizate ale 
României, cu preponderenţă din 
Moldova.
În anul 2018 estimez că au fost ajutaţi cu 
alimente de bază, de igienă, cu rechizite
şi îmbrăcăminte peste 10.000 de 
persoane. Dorinţa de a combate
abandonul şcolar este cea mai abandonul şcolar este cea mai 
importantă motivaţie.”

„Organizez în numele 
asociaţiei 3 campanii anuale 
de ajutorare a copiiilor şi

(fără să primesc înapoi), zâmbetul unui copil şi al 
părinţilor lui şi cred că prin acţiunile mele pot ajuta pe 
cineva care are mare nevoie de mine.”

al asociaţiei a fost grija şi preocuparea pentru
cei din jurul nostru, pentru societatea în care trăim.”

„Am ales să fiu voluntar fiindcă pot dărui „Motivul pentru care a devenit voluntar

De Crăciun, Alexandra a organizat 2 campanii, “Adoptă o scrisoare” şi “Crăciun pentru bunici” de care au benefi-
ciat mii de copii şi bunici din Arad, Vaslui, Satu Mare, Maramureş şi Timiş. „Aş vrea să închei această campanie 
făcând câteva mărturisiri despre ce a înseamnat şi pentru mine, pentru voluntari, dar mai ales ce începe să însemne 
pentru copiii şi bunicii beneficiari. Am pornit cu speranţa oferirii unui număr de 1500 de cadouri, am îndrăznit să 
visăm la 4500, iar acum ştiu sigur că aceste cifre au fost depăşite.” Campania de la începutul lunii septembrie, 
„Educând o generaţie, schimbăm viitorul unei ţări” şi-a propus să ajute 500 de copii, din judeţele Vaslui, Satu 
Mare şi Arad, aflaţi în dificultate la începutul anului şcolar. 500 de ghiozdane, 5.000 de caiete de dictando, 5.000 de Mare şi Arad, aflaţi în dificultate la începutul anului şcolar. 500 de ghiozdane, 5.000 de caiete de dictando, 5.000 de 
caiete de matematica, tip I şi tip II, 500 de penare, 1.000 de pixuri şi creioane, 500 de carioci, ascuţitori, radiere, rigle 

a fost targetul acestei campanii, care a fost atins mulţumită
donatorilor din întreaga ţară. „Prin această campanie ne propunem să venim în sprijinul copiilor care provin din familii 
cu posibilităţi financiare reduse, astfel ajutând la combaterea abandonului şcolar, atât de prezent în zilele noastre. 
Campania de Paşte, ce poartă denumirea „Hrăneşte un suflet” a avut ca beneficiari aproximativ 1.000 de copii şi 
1.000 de bunici din sate sărace din judeţele Iaşi şi Vaslui. Prin această campanie, bunicilor le-a fost oferit câte un 
pachet de alimente neperisabile, iar copiilor câte un kit de igienă personală (pasta şi periuţă de dinţi, săpun etc.), o 

carte şi ceva dulciuri. 

Cristian Ploscă

– inspector resurse umane

– de profesie economist, foarte indemanatica atat la lucrul cu copiii, cat si la lucrul 
manual.

“Cunosc Asociaţia Şcoala Mamei Junior de la 
înfiinţare!  Îmi place să îi ajut deoarece ei cunosc 
cazurile pe care le au şi ştiu sigur că donaţiile ajung 
acolo unde trebuie.”

„De mult timp îmi doream să fac ceva şi pentrul restul lumii. Şansa a venit în momentul când m-a contactat 
prietena mea, Doina. Am acceptat pe loc, fără să ştiu exact despre ce este vorba. Îmi doream să dau ceva 
înapoi..pur şi simplu. Greu de explicat, simplu de simţit. Când vrei să faci ceva cu adevărat, nu este cazul să 
stai pe gânduri. Ca şi experienţă, am multe de învăţat, în special de la părinţi, din trăirile lor.
Spun asta deoarece copiii îi avem exact aşa cum sunt şi într-un fel este bine că nu ştiu cum este să fie altfel. Spun asta deoarece copiii îi avem exact aşa cum sunt şi într-un fel este bine că nu ştiu cum este să fie altfel. 
În schimb, drama este a părinţilor care îşi reeducă toată viaţa, o iau de la capăt, aparent uşor, dar în realitate 
cu mari sacrificii. Simpla analiză a vieţii lor de dinainte şi a celei de acum mă face să îmi pun multe întrebări. 
Sper să continuăm tot aşa şi chiar să ne extindem cât mai mult, atât din punct de vedere personal, cât şi al 
asociaţiei.”

Paniti Marius

Gabriela Jurca

Alexandra Timar

Ovidiu Olariu Daniel Lastofka

Mihaela Daniel

„Pentru sănătatea sufletului nostru, cel mai 
important este sa îi ajutăm pe cei din jur. Aceasta 
este motivaţia mea şi faptul că zi de zi învăţăm noi 
ca şi adulţi, de la toţi copiii ce vin aici.”

- de profesie asistent 
 balneo-fizio-kinetoterapie şi recuperare

Claudia Cîrlan

– de profesie asistent social şi psiholog

„ Entuziasmul, dedicarea  pentru a schimba vieţi 
sunt molipsitoare. Munca în această organizaţie 
presupune relaţionare, conectare cu oameni.”

Simona Ilioni-Loga

“Am ales acestă organizaţie pentru că investeşte în 
oameni, investeşte în aceleaşi valori cu care rezonez 
şi eu. Munca în acest ONG începe cu un zâmbet, un 
zâmbet sincer din partea copiilor. Am învăţat foarte 
multe, lucrul cu copii necesită răbdare, perseverenţă, 
imaginaţie şi nu în ultimul rând, pasiune.”

- de profesie fizioterapeut, fost karatist 
de performanţă, se implică 100% în tot 
ceea ce face.

Alin Mărgărita

destinate copiilor. S-au scurs 12 ani în care oamenii 
cu care lucrez nu contenesc să mă surprindă plăcut, 
să mă motiveze să descopăr lucruri noi în fiecare zi.”

- medic specialist pediatru
„Am început colaborarea din curiozitate,
din dorinţa de a învăţa activităţi diferite,

Andreea Dobrescu

„Am ales aceasta organizaţie pentru că este printre 
puţinele de acest fel, unde oamenii implicaţi chiar 
pun suflet în ceea ce fac. Munca în această 
organizaţie înseamnă plăcere combinată cu emoţii, 
cu bucurii. Am învăţat să fiu mai bun, mai blând şi să 
devin om cu suflet.”  

– coordonator echipă, este omul care 
are grija să crească veniturile asociaţiei 
şi te poţi baza pe el oricând.

Daniel Voinescu



HIDROTERAPIA

TOMATIS

EVENIMENTE DE FUNDRAISING

Primul eveniment a avut loc în februarie, 
„Povestea schimbării sau Schimbarea
poveştii”, eveniment ce a adunat 16 oameni 

de afaceri, public speakeri
profesionişti, traineri şi formatori, ce au vorbit 
despre modul în care vieţile lor s-au

schimbat, despre reuşitele şi eşecurile lor. 
Fondurile strânse din donaţii au fostFondurile strânse din donaţii au fost
alocate programului de Hidroterapie.

Al doilea eveniment a avut loc cu ocazia 
zilei de 1 martie, având loc în 2 martie şi 

s-a numit „Pentru tine,
mami!”, fiind organizat în colaborare cu 
clubul Tip Top. Evenimentul a constat în
realizarea unor tablouri de către copii 
pentru mămicile lor, eveniment la care au
participat aproximativ 30 de mămici cu participat aproximativ 30 de mămici cu 

copiii lor.
În aprilie a urmat al treilea proiect de 
fundraising, Timotion, ediţia a Va, la 
care au alergat pentru asociaţia 

noastră peste 200 de oameni, donând 
taxa de înscriere.

Suma strânsă a fost folosită pentru Suma strânsă a fost folosită pentru 
asigurarea transportului adaptat la 
orele de hidroterapie a copiilor din 

mediul rural.

„Împreună construim vise” a fost al 
patrulea mare proiect de fundraising al

asociaţiei, organizat cu ocazia zilei de 1 iunie 
la domeniul Herneacova. Copiii s-au
putut bucura de o zi inedita, în care au 
îmbrăcat costume de supereroi, zâne şi
prinţese, au participat la diverse ateliere, prinţese, au participat la diverse ateliere, 
dansuri, modelare de baloane, curse cu
obstacole şi multe jocuri ale copilăriei, 

împreună cu clubul Tip Top şi cu Nini Andrei. 

MetodaTomatis este una dintre cele mai inovative şi avansate terapii ce stimulează neurosenzorial şi antrenează funcţiile creierului.
Beneficiari: 
Această terapie se adresează tuturor 
persoanelor peste 2 luni cu diverse 
afecţiuni psihologice, psihiatrice,
locomotorii sau care pur şi simplu caută locomotorii sau care pur şi simplu caută 
o nouă metodă de dezvoltare 
personală.

Afecțiuni: 
Situaţile cu care se confruntă beneficiarii 
metodei Tomatis sunt diverse, 
iar diagnosticele sunt diferenţiale: iar diagnosticele sunt diferenţiale: 
tetrapareză, parapareză, hemiplegii, autism, 
sindrom down, deficienţe de vedere, 
deficienţe de auz, dizabilităţi locomotorii, 
dizabilităţi psihice şi psihiatrice.

Beneficii: 
-  dezvoltare neuromotorie;
-  îmbunătăţirea abilităţilor personale (stima 
de sine) şi intrepersonale (limbaj şi comuni-
care non-verbală)
-  reglarea somnului
-  reglare psiho-emoţională
-  învăţare limbi străine
-  creşterea performanţelor şcolare

Rezultate: 
De-a lungul anilor, 16 copii imobilizati au De-a lungul anilor, 16 copii imobilizati au 
început să meargă. Poveştile lor sunt cele 
mai elocvente dovezi despre efectele 
benefice ale acestei terapii şi sunt 
motivaţia de a merge mai departe şi de a 
lupta pentru copii, pentru a le putea 
asigura accesul gratuit la terapie.

Rezultate: 
În timpul acestui an, dintr-un total de aproximativ 100 de beneficiari, 100% au reuşit să îşi dezvolte limbajul, iar 6 copii dintre cei cu  afecţiuni În timpul acestui an, dintr-un total de aproximativ 100 de beneficiari, 100% au reuşit să îşi dezvolte limbajul, iar 6 copii dintre cei cu  afecţiuni 
locomotorii au reuşit să meargă susţinuti şi să facă primii lor paşi. În plus, au fost observate îmbunătăţiri ale calităţii somnului, ale comnicării 
non-verbale (menţinerea contactului vizual) şi verbale (de la primele cuvinte, la construcţii de propoziţii complexe), îmbunătăţiri ale abilităţilor 
personale (comunicare mai facilă cu părinţii, educatorii, scăderea rezistenţei la frustrare, acceptarea de activităţi noi). De anul acesta am 
început să lucrăm cu copii de la vârsta de 6 luni, observându-se rezultate vizibile în ceea ce priveşte achiziţiile neuromotorii. De asemenea, început să lucrăm cu copii de la vârsta de 6 luni, observându-se rezultate vizibile în ceea ce priveşte achiziţiile neuromotorii. De asemenea, 
am lucrat cu multe femei gravide pentru reducerea perioadei de travaliu, pentru o mai bună comunicare cu bebeluşul lor şi pentru reducerea 
anxietăţii.

În 2018, Asociaţia Şcoala Mamei Junior a participat la 3 evenimente extraordinare ce au avut ca obiect tehnica Tomatis:
- Convenţia internaţională „Wind of Change 2018”
- Formarea în nivelul 3 Tomatis şi trecerea de la practician la consultant în metoda Tomatis
- Cursul de testare a imaturităţii neuromotorii cu Sally Goddard Blythe.

“Convenţia a fost o oportunitate să aflăm ultimele noutăţi în ceea ce priveşte această terapie, noile 
aparate ce vor apărea (cele cu bluetooth, microfoane mai performante), rezultatele diferitor studii 
făcute, atât pe metoda Tomatis, cât şi pe terapia vizuală şi vestibulară, precum şi noul aparat de 
terapie vestibulară şi de integrare a reflexelor neuromotorii (ce poate fi folosit la domiciliu), ce efect 
au terapiile combinate, Tomatis cu Frobrain etc. Testarea imaturităţii neuromotorii este o nouă 
testare pe care dorim să o implementăm cât mai curând, care ne va permite să evaluăm copiii şi să 
oferim o metodă de îmbunătăţire a performanţelor şcolare, făcând doar 5 minute pe zi sport. În 
ceea ce priveşte formarea în ceea ce priveşte formarea în Nivelul 3, de la acest nivel totul se schimbă. Dacă la nivelul 1 avem la 
dispoziţie un aparat şi câteva programe presetate în el cu care se poate lucra, dacă la nivelul 2 poţi 
personaliza puţin programul şi lucra activ cu pacienţii, având acum şi un aparat care îţi permite 
testări ale nivelului de ascultare, de la nivelul 3 metoda oferă o personalizare reală în funcţie de 
specificul fiecărui pacient – ce melodii ascultă, ce tip de filtrare, procesare, viteza de procesiune,
balans etc. Există, de asemenea, şi diferenţe de aplicare – număr de şedinţe, perioade de pauză, 
durata şedinţei etc.” Ioana Vârtosu

Copiii care au început să facă primii lor paşi, care azi merg la grădiniţă, au note mai bune la şcoală, parinţi care zâmbesc sunt răsplata a sute de ore de terapie şi fundraising.
 
La început, asociaţia colabora cu 2 kinetoterapeuţi şi avea un număr de 34 de beneficiari. 

AZI avem:
-  peste 650 de beneficiari, dintre cei peste 2000 de copii cu dizabilităţi din 
judeţul Timiş;
- 20 voluntari, un număr impresionant, care continuă să crească, la fel ca şi 
dorinţa oamenilor de a ajuta, prin parteneriat cu Universitatea de Vest, secţia de 
Kinetoterapie şi Fundaţia Henri Coanda, secţia de asistenţi balneofizioterapie;
-  -  3 kinetoterapeuţi, 1 asistent social, 1 psiholog, 1 medic, 1 
manager de proiect şi 1 asistent balneo-fizio-terapie.



PROIECTE TRECUTE ȘI PREZENTE

Anul 2018 duce mai departe seria proiectelor începute în anii precedenţi, din dorinţa de a continua informarea şi susţinerea tuturor celor cărora ne adresăm:  femei însărcinate, 
viitori părinţi, părinţi, mămici, bebeluşi, oameni în nevoie. 

Proiectele începute în anii precedenţi, care au continuat  şi în 2018 sunt:

Curs Prim Ajutor – este un proiect 
început din dorinţa de a ajuta cât mai 
multe persoane în a reacţiona 
corespunzător în situaţii limită. Statistic s-a 
dovedit că în lipsa unui astfel de curs, doar 
20% dintre persoane ştiu să facă faţă 
acestor provocări, comparativ cu 87% 
procent obţinut după participarea la curs. procent obţinut după participarea la curs. 
În acest an am avut peste 300 de cursanţi 
- viitori părinţi, părinţi, educatori, liceeni. “A 
şti măsuri de prim ajutor este o respons-
abilitate primordială faţă de cei dragi.”

Curs de puericultură – pornit la 
iniţiativa lui Călin Iepure în 2011, acest 
curs este dedicat tăticilor, care învaţă 
noţiuni elementare teoretice şi practice 
necesare pentru îngrijirea copilului mic. În 
plus, Legea concediului paternal nr. 
210/1999, aprobată prin H.G. nr. 
244/2000 în articolele 6 si 7 evidenţiază 244/2000 în articolele 6 si 7 evidenţiază 
faptul că tatăl noului născut poate benefi-
cia de 15 zile de concediu, dacă a obţinut 
un atestat de absolvire al unui curs de 
puericultură. Acest curs a ajuns la peste 
850.000 vizualizări.

“La noi, eu am stat în pat şi soţul a 
parcurs tot cursul. La naşterea naturală 
am parcurs toţi paşii indicaţi şi am născut 
prima sarcină în 2 ore după 4 luni de stat 
la pat. D-na doctor, cursul 
dumneavoastră pentru noi a fost foarte, 
foarte, foarte important ca să putem să 
ne creştem copilul singuri şi cu metode ne creştem copilul singuri şi cu metode 
noi şi potrivite stilului nostru de viaţă. 
Mulţumim.”

Aquabebe - Aquabebe este un 
program de educaţie acvatică, gimnastică 
şi acomodare, care dezvoltă primele 
tehnici de înot pentru copii de la 2 luni 
până la 3, chiar 4 ani, conform manualu-
lui. Beneficiile, pe lângă faptul că este o 
frumoasă joacă copil - părinte, includ şi 
terapia pentru mămici, fiind o activitate terapia pentru mămici, fiind o activitate 
relaxantă. Cele mai frumoase beneficii 
revin copilului, care îşi dezvoltă partea 
neuromusculară şi coordonarea echilibru-
lui mult mai repede şi armonios, învaţă să 
socializeze şi îşi îmbunătăţeşte imuni-
tatea.

Cabinet pediatrie – Cu o 
experienţă de peste 10 ani, medicii noştri 
pediatri abordează copilul în tot ansamblul 
său, cu grijă, devotament şi răbdare, 
având grijă de peste 100 micuţi pacienţi.

Consiliere alăptare - Vrem să 
venim în sprijinul proaspetelor mămici şi 
să le ajutăm să evite problemele cele mai 
frecvente în alăptare. În acest sens am 
pregătit informaţii prin care viitoarele 
mămici să afle de ce este importantă 
alăptarea, cum şi când să ataşeze 
bebeluşul la sân, cum să se asigure că bebeluşul la sân, cum să se asigure că 
bebeluşul primeşte suficient lapte, la ce să 
ne aşteptăm în primele luni după naştere, 
precum şi despre cum putem să prevenim 
problemele care pot să apară. Se fac şi 
vizite la domiciliu şi tot mai multe mămici 
se arată interesate.

Reclădim speranţa Cazuri individuale
Ca şi în fiecare an, alegem să ne implicăm 

în diverse cazuri individuale, pentru a
da o şansa şi celor care nu îşi permit un 

tratament, analize sau
intervenţii chirurgicale.

2018 a fost încă un an în care am ales să 2018 a fost încă un an în care am ales să 
ajutăm 5 persoane să îşi facă analize şi să

beneficieze de intervenţii chirurgicale, 
costul total fiind de 80.000 euro.

Acest proiect este unul de suflet şi se desfăşoară 
din anul 2014. Este un proiect prin care renovăm şi 
dotăm secţiile de pediatrie din oraş. Primul proiect 
a fost renovarea secţiei de pediatrie şi a bucătăriei 
de la Spitalul de boli infecţioase „Victor Babeş” din 
Timişoara, proiect realizat cu ajutorul a peste 200 
de voluntari şi cu o investiţie de peste 80.000 euro, 
pe parcursul a 9 luni. Tot în 2014 a urmat dotarea pe parcursul a 9 luni. Tot în 2014 a urmat dotarea 
secţiei UPU „Louis Ţurcanu” cu un electrocar-
diograf, în 2016 aceeaşi secţie cu 6 seringomate, 
iar în 2017 cu 6 perfuzomate. Tot în 2016, am 
ajutat la achiziţionarea unui pulsoximetru pentru 
Maternitatea Odobescu. În 2018 am ales tot 
spitalul „Louis Ţurcanu”, secţia de Urgenţă 

Pediatrică pentru a le dona 2 capnografe, extrem 
de utile pacienţilor cu insuficienţă
respiratorie şi 9 nebulizatoare.

SĂNĂTATE



#dura

#speed line arad
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#euromega

#yulyus travel

#iulius mall
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#bebe alintat
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#timotion
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#klass wagen#continental

#fashioniac

#cubano food truck

IMPACT

Asociaţia Şcoala mamei Junior se implică în comunitate. În luna noiembrie, în parteneriat cu Dräxlmaier Group şi Primăria 
Municipiului Timişoara, asociaţia a participat la proiectul „DRÄXLMAIER Timişoara plantează pentru viitor”, proiect ce a 
presupus plantarea a 40 de copaci din speciile platan şi celtis în Parcul „Dan Păltinişanu”. Zeci de angajaţi Dräxlmeier 
alături de copii, familie şi persoane dragi, alături de voluntari ai asociaţiei, au participat la această acţiune din dorinţa de a 
se implica în susţinere a mediului şi, în acelaşi timp, au făcut o faptă bună pentru comunitate. Fiecare angajat DRÄXL-
MAIER a primit câte un copac de 3,5 metri, cu trunchi gros şi coroană formată, tocmai ca arborele să aibă şanse maxime MAIER a primit câte un copac de 3,5 metri, cu trunchi gros şi coroană formată, tocmai ca arborele să aibă şanse maxime 
să prindă rădăcini şi să se dezvolte în parc. Voluntarii au săpat gropile, au plantat arborii şi i-au udat, în speranţa că 
întreaga comunitate va beneficia de roadele acţiunii lor. Toţi voluntarii şi familiile lor s-au bucurat că pot da o mână de 
ajutor la îmbunătăţirea aspectului locaţiei. Copiii s-au implicat şi au însufleţit evenimentul cu optimismul şi bucuria lor.

17
parteneriate publice

3500
donatori 129034

cursanti

50
voluntari29455

beneficiari UPU

650
beneficiari terapii

350.000
trafic site

37
evenimente caritabile850.000 lei

Buget anual

Centrul va asigura:
- Formare profesională pentru personal specializat (terapeuţi);
- 100 de însoţitori/asistenţi personali instruiţi în diverse servicii de recuperare pe care 
ulterior le vor efectua cu copilul asistat social;
- 15 specialişti pregătiţi şi specializaţi la nivel de masterat internaţional în domeniul 
hidroterapiei;
- 100 de medici de familie instruiţi în cadrul programului de screening de dezvoltare - 100 de medici de familie instruiţi în cadrul programului de screening de dezvoltare 
normală 0-3 ani şi intervenţie timpurie;
- 50 de tipuri de terapii pentru toate grupurile ţintă vizate;
- Concept pentru intervenţia timpurie pentru cazurile noi diagnosticate şi servicii continue 
pentru grupul ţintă; 
- Promovarea sportului de masă de tip special şi paralympics;
Ne dorim ca centrul să devină o a doua casă pentru copii, un loc unde să vină cu drag şi Ne dorim ca centrul să devină o a doua casă pentru copii, un loc unde să vină cu drag şi 
de unde să plece cu vieţile schimbate, unde visul lor de a fi şi ei sănătoşi să nu rămână 
doar un vis!
Paşi realizaţi în demararea proiectului: dacă până acum am achiziţionat terenul, am 
demarat procesul de autorizare, am primit avizele de construcţie, anul acesta vom 
începe construcţia efectivă.

Astfel, viitorul prinde contur!

PROIECTE VIITOARE

Locul I
Bursa Binelui

Tomatis
Premiu internaţional

ACTIUNI COMUNITARE


