I.

Visul
Interviu

cu Dawn Elenbaas,
președintele Asociației Micile Comori
Dawn, ai fost asistentă medicală pediatră în
SUA și ales să vii să lucrezi cu copiii
instituționalizați din țara noastră. Ești aici
din 1997, de ce România?
Dumnezeu mi-a pus pe inima România după
ce am văzut fotografii cu copii orfani în timpul
‘’crizei orfanilor’’ din anii ‘90. Nu a greșit că
m-a chemat aici pentru a-și „hrăni oile” și „a
avea grijă de cele mai mici dintre acestea”. Îmi
trăiam viața doar pentru mine însămi de prea
mult timp iar Dumnezeu a folosit anii
precedenți pentru a-mi transforma viața
pentru a trăi acum pentru el. Versetul biblic cu
care Duhul Sfânt mi-a luminat inima și mintea
mea, pe care îl numesc versetul prin care am
fost chemată să slujesc este: „Izbucneşte în
strigăte de bucurie şi veselie, tu, care nu mai
ai durerile naşterii! Căci** fiii celei lăsate de
bărbat vor fi mai mulți decât fiii celei măritate”,
zice Domnul.” (Isaia 54:1)
De ce copiii cu dizabilități?
Pe măsură ce programele de protecție a
copilului din România au evoluat plasând tot
mai mulți copii în familii, ultimii rămași în
orfelinate au fost copiii abandonați din cauza
dizabilităților cu care s-au născut. De aceea,
aceștia au fost copiii cu care am ajuns să
lucrăm zilnic.
De ce un centru de zi de intervenție
timpurie?
De-a lungul anilor, frustrările mele au crescut
din cauza lipsei serviciilor terapeutice oferite
celor foarte mici. Am învățat, din studii, dar și
din experiența personală, terapiile de
dezvoltare pentru copiii cu deficiențe trebuie
implementate cât mai repede pentru ca aceste
“mici comori” aibă șansa să progreseze într-un
ritm normal. Este esențial ca în primii ani de
viață creierul să fie stimulat în fiecare zonă.

De asemenea, am constatat faptul că părinții
alergau cu copilul de la o terapie la alta, acest
fapt epuizându-i și lânsându-le puțin timp
prețios pentru ei sau pentru ceilalți membri
din familie. Părinții unui copil cu dizabilități au
nevoie de un loc unde copilul lor este bine
îngrijit de profesioniști care îi înțeleg nevoile
lui și ale familiei.
În plus, grupurile de sprijin sunt benefice și un
loc necesar pentru ca familiile să
interacționeze, să pună întrebări și/sau să
asculte voci încurajatoare care înțeleg sau au
sfaturi practice. Așadar, deschiderea unui
centru de zi, care oferă terapii pentru copii și
sprijin pentru părinți, a căpătat sens și a
devenit o pasiune pentru mine. Au trecut cinci
ani de la momentul în care mi-a fost plantată
o sămânță până când am deschis, dar timpul
lui Dumnezeu a fost providențial, atât prin
asigurarea personalului adecvat cât și prin
finanțarea acestui proiect.
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II.

Primul pas
Găsirea locației
Visul a început să prindă contur când, în anul
2017, împreună cu Cristian Bulica (consultant
financiar) și Alina Birgean (educatoare și
mamă adoptivă a unui copil cu nevoi speciale),
ia
ființă
Asociația
Micile
Comori,
constituindu-se astfel cadrul legal pentru ca
visul să poată deveni realitate. Ulterior
alăturându-li-se Ina Bulzan (psiholog și mamă
adoptivă) și Paul Tuțac (doctor în genetică).
După o perioadă de rugăciune și cautări, în
ianuarie 2019 Marius Badescu se alătura
proiectului, ca și coordonator al Centrului de
Zi.
În martie 2019 găsim locația potrivită dar
care, are nevoie de un ‘’facelift’ semnificativ.
Urmează câteva luni de muncă intensă, timp
în care Asociația primește și Cerificatul de
Acreditare ca furnizor de servicii sociale.

Amenajarea și dotarea clădirii
Primele două luni de muncă intensă au fost
axate pe renovarea exteriorului clădirii și a
curții: schimbarea parțială a acoperișului,
montarea a două rampe de acces, instalarea
unui loc de joacă, amenajarea spațiului verde
etc.
Următoarele luni ne-am concentrat pe
amenajarea și dotarea camerelor pentru
terapii, spațiilor sanitare, biroului și a
bucătăriei.
Am reușit să dotăm două camere pentru
terapii senzoriale și alte terapii conexe, o
cameră folosită în special pentru logoterapie
și o încăpere pentru kinetoterapie.
De asemenea, am reînnoit sistemul de
încălzire al clădirii.
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III.

Ce oferim
Terapii
Asociația Micile Comori are ca scop principal
atât oferirea de servicii de îngrijire specifice
unui centru de zi precum și terapii
specializate de intervenție timpurie (0-6 ani)
pentru
copii
cu
dizabilități
neuro-psiho-motorii, cât și sprijinirea familiilor
acestora.

cu gradul dezvoltării psihice a fiecărui copil şi
cu mediul social în care creşte şi se dezvoltă.
În lungul drum al copilului cu dizabilități
neuromotorii, familia este coterapeut şi ea va
fi cea care va îmbogăți mediul ambiant, va
învăța cum să-şi manevreze propriul copil
pentru relaxarea acestuia şi pentru a-i solicita
executarea corectă a unor mişcări.

Serviciile Programului de Intervenție Timpurie
includ
intervenție
psihopedagogică,
kinetoterapie și grup de suport pentru părinți.
Intervenția psihopedagogică constă în
evaluare primară pluridisciplinară, elaborarea
și propunerea unui plan de intervenție
construit pe nevoile identificate, ce conține
obiective și strategii pe termen scurt și
termen lung, dar și implementarea planului
prin
terapii
recuperator-compensatorii
precum: terapia
limbajului,
stimularea
cognitivă,
stimulare
polisenzorială,
ludoterapie, activități de socializare, terapie
ocupațională,
art-terapie,
terapie
psihomotrică, meloterapie, și se finalizează cu
o reevaluare pentru a măsura progresul.

Filozofia noastră
1. Copiii merită șansa de a se dezvolta la
capacitatea lor maximă pe întreaga perioadă
critică din primii ani de dezvoltare a
creierului și corpului lor.

Aceste terapii sunt destinate copiilor cu
cerințe educative speciale caută finalitatea în
spațiul
aplicativ-practic,
urmărind
consolidarea
sau
formarea
anumitor
deprinderi psihosociale, general-specifice, pe
diverse arii.
Preluarea unui copil cu dizabilități în
tratament kinetoterapeutic este obligatorie şi
necesară, iar rezultatele vor depinde de
precocitatea
tratamentului,
vârsta,
diagnosticul, continuitatea, numărul de
şedințe pe săptămână etc. Este absolut
necesară o educare şi exersare continuă a
motricității. Învățarea fiecărei mişcări se face
numai prin însuşirea într-o anumită ordine a
unei
scheme
senzorio-motorie.
Integrarea acestor scheme la nivelul
sistemului nervos central este în concordanță

2. Copiii cu dizabilități pot învăța dacă se
folosesc proceduri individualizate corecte.
3. Fiecare copil are drepul la educație și
oportunități pentru a-și atinge obiectivele.
4. Fiecare copil trebuie să fie inclus în
activitățile de acasă, din școală, biserică și
comunitate.
5. Fiecare copil și părinte trebuie să fie
tratați în același mod în care ne dorim și noi
să fim, cu bunătate și respect.
6. Familiile pot fi profesorii cei mai eficienți,
dacă sunt ajutați să dezvolte abilitățile
necesare.
7. Profesioniştii lucrează în calitate de
parteneri ai familiei, sprijinând educația
copiilor lor, fiecare dintre părți învâțând de la
cealaltă.
8. Terapia este focalizată pe ce pot face
copiii, nu pe ce nu pot face.
9. În mediul înconjurător al copiilor trebuie să
se regăsească doar persoane care să îi
sprijine şi să creadă în succesul lor.
10. Copiilor şi familiile lor ar trebui să li se
ofere mereu oportunități pentru a continua
să învețe.
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IV.

Echipa

Dawn Elenbaas
Președinte
Asociație

Alina Birgean
Vicepreședinte
Asociație

Marius Badescu
Director Centru
de Zi

Larisa Sandu
Coordonator
Social

Iulia Șopteran
Kinetoterapeut

Estera Faur
Logoped

Iasmina
Grigoroșcuță
Psihopedagog

Olga Graur
Kinetoterapeut

Rebeca Vieru
Psihopedagog

Chiara Francolino
Meloterapeut

Mirela Avram
Avocat

Dana Muntean
Contabil

Cristian Bulica
Ina Bulzan
Paul Tuțac
Secretar Asociație Membru Asociație Membru Asociație

Testimoniale
"Micile Comori" înseamnă pentru mine o oportunitate de dezvoltare personală, cât și profesională.
Este locul unde întâlnesc provocări, dar și soluții pentru ca acești copii cu nevoi speciale să se
dezvolte cât de mult le poate permite condiția. "Micile comori" reprezintă pentru mine un loc
pentru oferirea suportului și împărtășirea experiențelor, unde nu sunt prejudecăți.
Rebeca, Psihopedagog
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IV. Echipa

Testimoniale
Micile Comori - un centru cu principii și valori sănătoase unde Dumnezeu primează, conștienți că
El dă izbândă și înțelepciune. Este un mediu unde te poți dezvolta profesional și nu numai.
Munca cu acești copii "speciali" îmi oferă multe satisfacții, îmi aduce bucurii prin zâmbetul lor real
și nefiltrat. Se spune că: "O funie împletită în... este mult mai puternică", la fel și munca în echipă
are rezultate mai bune.
Estera, Psihopedagog
A iubi un copil este cel mai simplu lucru! Privirea lui plină de dragoste pentru oricine, sinceritatea
și greutatea cu care se desprinde din brațele tale pentru a pleca acasă, asta înseamnă pentru
mine Micile Comori. Un loc în care pe lângă sprijinirea familiilor și recuperarea copiilor, se oferă
dragoste din plin, din partea noastră dar și a familiilor si a copiilor. Credem cu tărie că ei, copiii sunt
adevarate Comori, pe care le descoperim, le prețuim și care ne aduc adevarate bucurii cu un
cuvânt nou pe care îl pot pronunța, un pas în plus pe care îl fac, încă un zâmbet pe care ni-l dau.
Suntem cu adevărat binecuvântați să putem experimenta toate acestea zi de zi.
Larisa, Coordonator Social
Când vine vorba de motivație în munca mea cu copii, mereu mă gândesc la sufletul părinților
Micilor Comori. Sunt bucuroasă că pot fi o piesă de puzzle din viețile lor, atât ale copiilor, cât și ale
părinților, și tot ce îmi pot dori e să fac chiar și o mică diferență acolo unde lucrez, fizic și
emoțional.
Iulia, Kinetoterapeut
Fă ceea ce-ți place cu adevărat şi nu vei mai munci nicio zi din viața ta!
Sunt mulțumită că viața mea a primit o asemenea oportunitate și o să dau tot ce pot mai bun
pentru viitorul micilor noastre comori. În fiecare dimineață mă trezesc cu plăcere pentru că știu că
este o nouă zi unde mă dezvolt alături de o echipă profesionistă, un mediu cald și terapiile care
sunt ca un balsam pentru sufletul meu. Acum pot să exclam fericită că întradevăr dacă îți place cu
adevărat ceea ce faci nu ești nevoit să mergi la muncă nici măcar o zi!
Olga, Kinetoterapeut
Să îmi desfășor activitatea în cadrul Asociației Micile Comori este pentru mine o oportunitate de
a mă dezvolta pe plan personal și profesional într-o echipă cu care împărtășesc aceleași valori și
principii sănătoase și alături de care lupt pentru un scop nobil care-mi aduce multă satisfacție și
bucuria că am putut face bine într-o lume care are așa mare nevoie de el.
Ceea ce mă motivează să lucrez cu copiii este dorința de a oferi suport și contribui la
îmbunătățirea calității vieții acestor copii, de a-i influența atât pe ei cât și pe părinții lor să poată
vedea și aprecia valoarea care se află în aceste mici comori.
Cel mai important lucru ce vizează munca mea este să pun în valoare potențialul copilului și să lupt
cu multă iubire, determinare și dedicare alături de părinți pentru a-l ajuta pe copil să se dezvolte
cât mai armonios.
Iasmina Grigoroșcuță, Psihopedagog
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V.

Beneficiarii
Mărturii părinți
„Dragă echipă, mă bucur enorm că vă cunosc,
că sunteți deschisi, empatici, că văd cum vă
dezvoltați și vă mulați după fiecare (părinte,
copil). Vă sugerez să fiți mereu constanți, calzi
și un sprijin real. Vă mulțumesc că existați.”
Claudia, părinte
„Este o Asociație orientată spre copil și familia
lui, iar personalul este bine pregătit și dispus
oricând să ofere informații și să ajute. Îmi
place căldura cu care ești înconjurat și felul în
care personalul te face să te simți, ca și cum
ai face parte dintr-o familie mai mare.
Recomand Centrul pentru profesionalism,
deschidere față de oameni și nevoile lor,
implicarea de care dau dovadă angajații și
căldura cu care ești înconjurat.”
Olimpia, părinte
Ce însemnați pentru noi? Greu de spus în
câteva cuvinte, dar sunteți cel mai bun lucru
care ni s-a întâmplat până acum. Alături de
voi avem șansa să-l ajutăm pe fiul meu ca să
devină autonom.
Daniel, părinte
„Am o părere foarte bună despre ASMC.
Personalul de aici este deosebit, cum rar am
văzut. În primul rând sunt “Oameni” care țin
mult la buna dispoziție, la comfort și terapii
plăcute pentru copii. Îi recomand cu multă
căldură. Tot timpul ești întâmpinat cu căldură
și o vorbă bună.”
Daniela, părinte
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V. Beneficiari

Mărturii părinți
„Am mai fost în alte locuri pentru terapie (în
străinătate) și eram ușor dezamagită de
modul de abordare pesimist al medicilor și de
rezultatele care încetau să apară, dar din
primele zile de terapie aici am putut observa
progresul. Matei a devenit mai plin de viață și
a început să facă lucruri pe care înainte nu le
putea face, într-un timp relativ scurt.
Personalul este foarte înțelegător și amabil și
sunt foarte fericită că după mult timp pierdut
în zadar am găsit oameni dedicați care îl pot
ajuta pe Matei. Corina, Mama Matei”
Corina, părinte

„După 2 ani de terapii în diverse locuri, am
găsit o mână de oameni care au un scop bine
definit. Să ne ajute să ne descoperim și
dincolo de probleme și diagnostice. Un loc
unde ne simțim în siguranță și unde putem
lăsa micile noastre comori fără să ne facem
griji, o casă minunată, noi prieteni și multă
speranță că există încă bunătate. Vă
mulțumim că sunteți alături de noi! Vă iubim!”
Alina, părinte

“Dragă echipă, vreau și eu să vă mulțumesc
pentru sprijinul pe care l-am găsit la Micile
Comori. Aici am găsit persoane devotate care
au pus umărul alături de al meu pentru ca
Amos să înainteze cu pași timizi dar siguri! Aici
am descoperit oameni care au credință,
nadejde și dragoste. Vă mulțumesc din suflet
că dați totul și nu cereți nimic!”
Maria, părinte
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VI.

Calendar 2019
Martie - Mai

Găsirea locației și amenajarea acesteia cu
voluntari
Am reușit să găsim o locație care să se
potrivească nevoilor noastre, o casă în care
copiii și părinții să se simtă bine primiți și care
să le dea un sentiment de siguranță și liniște.
Am amenajat acest spațiu cu sprijinul multor
voluntari care au ajutat la curățenie, renovare
și achiziționarea de echipamente și materiale.
În luna Mai, spațiul a fost finalizat și am avut
primele activități cu părinții și copiii.

Iulie

Ateliere fără Bariere
În perioada 8-10 iulie, Asociația pentru
Capacitarea Abilităților Speciale (ACAS),
parteneră a asociației noastre, a organizat
evenimentul “Ateliere fără Bariere”, unde au
participat copii cu nevoi speciale și familiile
lor. Împreună cu voluntarii au pornit în
aventura „În căutarea lui Nemo’’ prin
intermediul a peste 20 de ateliere tematice –
artă, poveşti, croitorie, frizerie, jocuri,
activități sportive, la alegerea şi la preferința
copiilor cu nevoi speciale.

Octombrie

Conferinta Neoped
În data de 18 Octombrie, a avut loc Conferința
organizată de Centrul Neoped, intitulată “
Conferința pentru copii sănătoși”, unde
Asociația Micile Comori a fost invitată să
susțină un discurs în care să prezinte
activitățile Centrului și să susțină cauza
copiilor cu nevoi speciale.
Decembrie

Crăciunul Micilor Comori
În data de 17 Decembrie, Asociația Micile
Comori a sărbătorit prima ediție a “Crăciunului
Micilor Comori”, un eveniment adresat
părinților care au copii cu nevoi speciale, în
cadrul căruia să poată sărbători alături de
copiii lor bucuria Crăciunului și a familiei.
Împreuna ne-am bucurat de muzică bună,
testimoniale ale staff-ului și părinților, o cină
festivă și cadouri pentru copii.

Decembrie

Înot Nocturn
În data de 14 Decembrie, Asociația pentru
Capacitarea Abilităților Speciale (ACAS), în
parteneriat cu Asociația Micile Comori, a
desfăsurat în cadrul Arena Aqua Sport,
evenimentul caritabil de înot nocturn
desfășurat sub deviza „Punem lumea în
mișcare”, eveniment care are ca scop
integrarea și sprijinirea persoanelor cu
dizabilități. În cadrul evenimentului, diverse
persoane au putut susține aceasta cauză prin
donarea taxei minime de participare.
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VII.

Raport financiar 2019
Cheltuieli

Venituri

Salarii ......................................... 145,608 43%
Amenajări interioare,
materiale de consum și
reparații ..................................... 123,804 37%
Cheltuieli de operare și
servicii terți ............................. 30,069 9%
Chirie .......................................... 22,607 7%
Donații acordate ...................
15,711 4%

Sponsorizări ........................... 309,556 88%
Donații și contribuții
locale .......................................... 44,079 12%

Total cheltuieli

Total venituri

337,799

353,635

Salarii

Sponzorizări

Amenajări interioare, materiale de
consum și reparații

Donații și contribuții locale

Cheltuieli de operare și servicii terți
Chirie
Donații acordate
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VIII.

Planuri 2020-2021
În perioada martie - mai 2020, pandemia cauzata de Coronavirus a condus la declararea stării de
urgență pe teritoriul României, iar centrul nostru s-a conformat și a suspendat activitatea. Deși
totul s-a decalat cu câteva luni și situația economică s-a schimbat, avem planuri mari pentru
următorii 2 ani, pentru că nevoia copiilor pentru terapii și îngrijire rămâne la fel de mare.
Planurile noastre merg în două direcții principale.
Pe plan profesional, vrem să creștem calitatea serviciilor sociale (cursuri, noi instrumente de
lucru) și să asigurăm un mediu în care părinții să-și poată împărtăși experiențele în mod
constructiv (grup de suport, consiliere familială).
Pe plan financiar, pentru că acum funcționăm într-un spațiu închiriat, intenționăm să strângem
fonduri pentru o achiziție imobiliară majoră, o locație pe care să o adaptăm în totalitate nevoilor
copiilor cu dizabilități sau chiar un teren pe care să construim de la zero. Doarece spațiul trebuie
să fie în oraș, aproape de mijloacele de transport în comun, estimăm că ne sunt necesari 500.000
de euro. De asemenea, având în vedere că funcționăm exclusiv din donațiile persoanelor fizice și
juridice, căutăm resurse pentru a putea acoperi pe termen lung cheltuielile lunare de funcționare
ale centrului.

Ne puteți susține

Cheltuieli estimate

MONEDA: RON
Banca: INGB Centrala
Nume beneficiar: ASOCIATIA MICILE COMORI
IBAN: RO45INGB0000999908724960
Cod SWIFT: INGBROBU
BIC: INGB

Salarii .............................................. 145,608

43%

Obiecte inventar ........................

52,379

16%

Materiale nestocate ................

45,876

14%

MONEDA: EUR
Banca: INGB Centrala
Nume beneficiar: ASOCIATIA MICILE COMORI
IBAN: RO95INGB0000999908758010
Cod SWIFT: INGBROBU
BIC: INGB

Întreținere, reparații .................

25,549

8%

Chirie ...............................................

22,607

7%

Servicii terți ..................................

16,618

5%

MONEDA: USD
Banca: INGB Centrala
Nume beneficiar: ASOCIATIA MICILE COMORI
IBAN: RO89INGB0000999908758021
Cod SWIFT: INGBROBU
BIC: INGB

Donații acordate ........................

15,711

5%

Alte cheltuieli ..............................

13,451

4%

Total cheltuieli

337,799
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IX.

Prietenii micilor comori
Parteneri

DGASPC TIMIȘ
Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția
Copilului Timiș

ACAS
Asociația pentru
Capacitarea Abilităților
Speciale

SCOALA CASA
SPERANȚEI TIMIȘOARA

GEM
Greater Europe Mission

NEOPED
Centrul de Pediatrie Neoped

BISERICA EMANUEL
TIMISOARA

LETTPRINT

ZIZULA

CLE DESIGN

LAVANDA DE LA ȚARĂ
& MIRROR DREAMS

Adrian Hudulin

TIPOGRAFIA GRAFICA PLUS

Sponsori

DECATHLON
TIMIȘOARA

GAGEA SRL
Gagea Neaga Ioan &
Mihaela

NEW ENGINEERING
SERVICES SRL

3 PILLAR GLOBAL

MASTERSERVICE
SRL

SIS DESIGN

ARLENE PHOTOGRAPHY

LUNĂ ȘI BEC
CLEANING

Raver's Cut

CAR Pro Spera

Salon Boem

Parteneri persoane fizice
(voluntari și donatori)
Se spune că e nevoie de un sat să crești un copil, asta să însemne că e nevoie de oraș pentru a crește un copil cu nevoi
speciale? Nu știm. Cert e că noi avem parte de o comunitate de oameni minunați adunați în jurul Micilor Comori, de la
echipe de voluntari pentru renovare până la donatori individuali din toate colțurile lumii (știm, lumea e rotundă!). Inițial am
dorit să trecem numele fiecăruia, dar ne-am dat seama că acesta depășește cu mult cifra 100. De teamă să nu uităm pe
cineva, am decis să vă MULȚUMIM FRUMOS pentru tot ce ați făcut și faceți pentru acești copilași și familiile lor.
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X.

Cuvânt înapoi
Ce este viața? E definită ea de gradul de perfecțiune la care poate
ajunge? Dar ce este perfecțiunea? Dacă o singură viață poate fi
considerată mai puțin valoroasă dintr-un motiv oarecare, atunci orice
viață devine lipsită de valoare. Noi, cei de la Asociația Micile Comori,
credem că orice viață e sacră și contează, pentru că poartă în ea
amprenta lui Dumnezeu. Și credem că ne apropiem de perfecțiunea
vieții atunci când două zâmbete se întâlnesc, când un părinte își
îmbrățișează copilul sau pur și simplu când încercăm să dăm o mână
de ajutor aproapelui.
Pentru că orice viață contează și trebuie prețuită, acum 1 an, în 20
Mai 2019, am plecat în căutarea micilor comori și am deschis, timid,
porțile Centrului de zi Împreună, un centru de intervenție timpurie
pentru copiii cu nevoi speciale. Împreună - mai mult de 100 de
oameni: voluntari, donatori și angajați - am investit în acest prim an
dragoste, timp, energie și bani pentru ca micile comori să poată
crește mari.
Și ne-am bucurat, până acum, de peste 35 de copilași prețioși, fiecare
unic în felul lui, și de părinții lor minunați.
Celebrarea primului an ne-a găsit în semi-izolarea impusă de
pandemie, prilej cu am învățat, poate mai mult ca niciodată, cât de
fragili suntem cu toții și totuși cât de importanți suntem unii pentru
alții și câtă nevoie avem să fim din nou Împreună.
Poate că, într-un sens, suntem cu toții suntem oameni cu nevoi
speciale. Pentru că e special să fii iubit și prețuit ca o comoară, și cine
poate spune că nu are o astfel de nevoie?
Mulțumim că ați fost alături de noi în primul an. Mergem înainte,
Împreună!
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