
Raport narativ Asociației „Dorința ” 

Anul de activitate 2016 
 

 

       Scopul general ai activității Asociației a contribuit la crearea unui mediu favorabil 

în care  copii și tinerii cu dizabilități din raionul Călărași au avut șansa să beneficieze 

de studii în cadrul şcolilor şi grădiniţelor de cultură generală, a asigurat oportunităţile 

egale de participare şi dezvoltare a abilităților ocupaționale de comunicare și 

socializare, orientare vocațională, profesională și încadrarea în cîmpul muncii a 

tinerilor cu dizabilități. 

Astfel A.O.,,Dorinţa” şi-a propus să faciliteze acesul copiilor cu dizabilităţi la  

educaţie  pe de o parte, iar pe de altă parte încadrarea în societate, acceptarea şi 

respectarea drepturilor acestora. 

 

Un impact pentru anul 2016  pe care îl considerăm pozitiv este ca tinerii-

autoreprezentanți,  beneficiari A.O.Dorința si-au schimbat semnificativ atitudinea față 

de provocările cu care se ciocnesc, au învațat să depășească baierele, au devenit mai 

încrezuți în sine, au dorință de a îmbrățișa o profesie și a se încadra în cîmpul muncii. 
 

 Obiectiv 1 
 
Matricea rezultatelor– Obiectiv 1 

Obiectiv 1: 

Încadrarea copiilor cu dizabilități în instituțiile de învățămînt școlar și preșcolar. 
 

Indicatori: fete şi băieţi, femei şi 

bărbaţi  

 44 (26 școlari (14 fete, 12 baieți) + 

18 preșcolari (9 fete, 9 baieți))  23 fete 

şi 21 baieţi; 

 

12 cadre didactice de sprijin  (3 

preșcolari și 9 școlari) implicați în 

prestarea serviciilor și pregătirea celor 

44 de copii cu dizabilități pentru a fi 

integrați în grădinițele și școlile de 

cultură generală și în viața 

independentă conform unor planuri 

individuale de dezvoltare; 

 

Rezultate sau progresul vizavi de 

rezultate:  

 

Comunitățile responsabile la necesitatea 

și importanța incluziunii școlare și 

preșcolare a copiilor cu dizabilități. 

26 Copii cu dizabilitati care sunt 

perceputi ca parte componenta a 

colectivului de elevi. 

26 copii cu dizabilitati integrați cu 

gradul de satisfacție marit. 

 43 cadre didactice (20 preșcolari  și 23 

școlari) manifesta o atitudine mai 

pozitiva fata de copii cu dizabilitati. 

 



15 voluntari (9 fete şi 6 băiati) 

implicaţi  în diverse activităţile A.O. 

„Dorinţa” în prestarea serviciilor și 

pregătire a celor 44  de copii cu 

dizabilități pentru a fi integrați în 

grădinițele și școlile de cultură 

generală și în viața independentă; 

 

Incluziunea scolara a  copiilor cu 

dizabilitati promovata. 

Activităţi: 

1Ghidarea și informarea privind 

elaborarea PEI-urilor pentru fiecare 

copil în baza rezultatelor de 

monitorizare din anul precedent. 

 

2. Cercuri de discipline pe interesul și 

potențialul copiilor. 

 

 

3. Organizarea unei  mese rotunde cu 

cu participarea cadrelor didactice de 

sprijin din școlile incluzive și 

educatori din grădinițe cu SAP și 

Direcția de Învățămînt Călărași, 

pentru a favoriza procesul de 

incluziune a copiilor cu disabilităţi. 

 

4. Advocacy prin conlucrarea cu APL, 

pentru includerea cadrelor didactice 

de sprijin, asistentului personal, 

transportului în școlile și grădinițele 

incluzive. 

 

5.  Cooperarea și schimbul de 

experiență cu cadrele didactice de 

sprijin în învîțămînt școlar și 

preșcolar. 

 

 

 

6. Transportarea tur-retur a 

specialiştilor din  A.O. „Dorinţa„ în 

localităţi. 

Outputs  

1. 26 (14 fete şi 11 baieţi)copii cu 

dizabilităţi monitorizaţi în 

instituţii şcolare în elaborarea şi 

revezuirea PEI-uri. 

 

2. 26  (14 fete şi 11 băieţi)de copii cu 

dizabilităţi au fost implicați în cercuri 

de discipline pe diverse subiecte. 

3. S-a organizat o masă rotundă cu  

schimb de experienţă și 

participarea a 16  persoane ( 

15femei și 2 bărbați) , dintre care  

2 specialiști SAP, 1 inspector 

Direcției de Învățămînt Călărași , 

9 cadre de sprijin, 4 specialiști 

Dorința. 

 

4. 5 întruniri cu discuții, schimb de 

experiență pentru a facilita 

procesul de incluziune 

beneficiarilor A.O.Dorința. 

 

5. 20 educatori (20 femei ) au fost 

instruiţi în 10 instituţii preşcolare. 23 

profesori (20 femei şi 3 bărbaţi) au fosti 

instruiţi în 13 instituţii şcolare referitor 

la procesul de incluziune şcolară. 

 

 

6. Au fost tranportaţi specialiştii A.O. 

„Dorinţa„ în 13 localităţi pentru a 

desfăşura activităţi de monitorizare şi 

instruiri (10 grădiniţe şi 13 şcoli). 



 

 Obiectiv 2 
 
 

Obiectiv 2: 

Abilitarea/reabilitarea şi dezvoltarea multilaterală a copiilor şi tinerilor cu 

disabilităţi din rn. Călăraşi. 

Indicatori:  

 

65 de copii şi tineri cu dizabilităţi au 

beneficiat de servicii de 

abilitare/reabilitare, activităţi de 

socializare şi dezvoltarea abilităţilor 

ocupaţionale, din care 33 fete şi 32 

băieţi. 

 

16 de evaluări ale copiilor cu 

dizabilităţi realizate (DAYC si 

GMFM) din care 8 băieţi şi 8 fete; 

Rezultate sau progresul vis a vis de 

rezultate:  

  65 de copii cu dizabilităţi cu starea de 

sănătate îmbunatațită; 

- 65 de copii cu dizabilitati cu riscul 

scazut de agravare dizbilității ulteriore; 

 

-S-au folosind testele standartizate 

(DAYC si GMFM), conform cărora s-a 

identificat corect nivelul de dezvoltare a 

copiilor cu dizabilități. 

Activităţi: 

1.Consultarea  şi evaluarea complexă  

a  copiilor şi familiilor  cu probleme 

de sănătate cu vîrsta cuprinsă între 0 

şi 7 ani; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Oferirea serviciilor 0-18 de 

abilitare/reabilitare pentru dezvoltarea 

multilaterală a copiilor cu dizabilități 

 -Kinetoterapie , poziţionare , abilități 

de motricitate generală, poziționare, 

recuperare activă; 

Outputs  

1)- 18 Copii cu dizabilități și în situație 

de risc (copii născuți prematuri sau cu 

dezvoltare atipică) cu vârsta de la 0 la 7 

ani consultați  

 16 reevaluati dupa metoda DAYC  

 4 copii evaluati dupa metoda GMFM  

 16   copii evaluati pentru integrarea 

in programul de abilitare-reabilitare, 

din care 8 băieţi şi 8 fete. 

 

 

 

2) - 45 de beneficiari implicaţi în 

recuperare activ-pasivă (23 fete şi 22 

băieţi) în funcţie de necesităţile 

specifice; 

 

 



 

-Stimularea şi corecţia timpurie a 

comunicării; 

 

 

-Dezvoltarea abilitîților socio-

emoționale 

 

 

-Abilități de autonomie personală ; 

 

 

 

 

 

 

 

-Abilități cognitive; 

 

 

 

 

3.Nutriţia şi alimentaţia copilului cu 

tulburări de dezvoltare. 

 

 

4. Echipa mobilă prestează serviciile 

de abilitare şi reabilitare la domiciliu 

pentru copiii cu disabilităţi severe 

copii din r-nul Călăraşi 

 

5. Transportarea tur-retur a 

beneficiarilor din localităţile rn. 

Călăraşi la Centru „Dorinţa”   

 

 

6. Activităţi de socializare a copiilor  

cu disabilităţi ( sărbători de peste an, 

jocur, grup de dscuţii, vizionare de 

filme,  

bibliotecă, Excursii); 

 

26 de logopaţi implicaţi în stimularea şi 

corecţia comunicării ( 13 fete şi 13 

băieţi) şi dezvoltarea aparatului fonic; 

 

- 41  (21 fete şi 20 băieţi ) de beneficiari 

şi famililiile acestora au beneficiat de 

suport psihologic; 

 

-57 de beneficiari implicaţi în terapie 

ocupaţională (29 fete şi 28 băieţi) cu 

deprinderi de autodeservire formate şi de 

viaţă independentă; 

 

 

-41 de beneficiari implacţi în activităţi 

de instruire educaţională (17 fete şi 24 

băieţi) cu abilităţi de dezvoltare a 

vocabularului şi joc, iniţiere de citit-

scris; 

 

 

3) 1 beneficiar (fată) cu patologie 

metabolică- fenilcetonorie beneficiază 

de alimentare proteică; 

 

4) La 2 beneficiari li s-a oferit servicii de 

kinetoterapie, logopedie, terapie 

ocupaţională şi suport psihologic la 

domiciliu  (1 fată şi 1 baiat) 

 

 

5) 65 (33 fete şi 32 băieţi)de beneficiari 

din 18 localităţi ale raionului Călăraşi au 

beneficiat de serviciile de transport tur-

retur la Centru „Dorinţa”   

6) 65 (33 fete şi 32 băieţi)de beneficiari 

au fost implicaţi  în desfăşurarea 

sărbătorilor de peste an (14 evenimente), 

grupuri de discuţii, vizionare de filme şi 

desene animate, expoziţii, concerte ş.a.; 

 

7) 18 de copii cu abilităţi formate în 



7. Dezvoltarea abilităţilor  practice 

(ocupaţionale şi vocaţionale) pentru 

copii cu disabilităţi 7-18 ani (desen, 

macrameu,origame, menaj ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Instruirea  părinţilor -Şcoala 

părinţilor; 

 

 

 

 

9. Promovarea drepturilor şi a 

imaginii pozitive persoanelor cu 

disabilităţi şi a activităţilor  Asociaţiei 

„Dorinţa (ZUD, 6 mai,masă rotundă 3 

decembrie, masă rotundă 5 decembrie 

ziua voluntarului ),  

 

10. Implicarea părinților a copiilor cu 

dizabilități în susținerea activităților 

Asociației Dorința, prin contribuții 

financiare sau materiale. 

lucrul cu motricitatea grosieră şi fină 

dezvoltată (13fete şi 5băieţi),  

origami-15 beneficiari, pregătirea 

lucrărilor pentru expoziții-8, croșetare-4, 

desen -18, ; 

 

15  beneficiari (11 fete şi 4 băieţi) şi-au 

dezvoltat abilităţile de menaj în 

pregătirea bucatelor; 

 

 

8) 4 Şedinţe realizate, 37 de părinţi 

informaţi şi instruţi (30 femei şi 7 

bărbaţi) cu metode practice de lucru cu 

copii; 

 

  

9) S-a realizat ZUD(6 mai- 24 

participanți (23 femei, 1bărbați) şi 1 

masa rotunda (20 participanți -7 bărbați 

și 13 femei) (3 decembrie )  

 

 

 

10. 41 părinți contribuie la susținerea 

activităților A.O.Dorința 

 

 Obiectiv 3 
 
Matricea rezultatelor– Obiectiv 3 

Obiectiv 3:  Orientarea vocațională, profesională și încadrarea în cîmpul 

muncii a tinerilor cu dizabilități. 

 

Indicatori:  

 

18 tineri cu dizabilități consultați (10 

baieți si 8 fete) 

Rezultate sau progresul vizavi de 

rezultate:  

18 tineri au beneficiat pe parcursul 

anului de consiliere, informare, ghidare 

individuală pentru formarea abilităților 

profesionale. 



Activități: 

 

     

 1.Consultarea  tinerilor cu dizabilități 

și   părinții acestora sau persoane de 

sprijin; 

 

1. Workshop  de informare cu 

reprezentanții AOFM 

 

2.  Ghidarea  individuală a 

tinerilor  pentru depășirea 

barierelor legate de angajarea în 

cîmpul muncii. 

 

 

 

3. Asistarea în procesul formării 

profesionale și de angajare în 

cîmpul muncii. 

 

 

Outputs (rezultate directe ale unei 

activități sau unei serii de activități): 

 

1. 3 instruiri cu participarea a 18 

tineri cu dizabilități din care 10 

baieți și 8 fete. 

 

2. 2 workshopuri cu 18 tineri și 2 

angajați AOFM  

 

3. 18 tineri cu dizabilități consiliați 

și ghidați (20 ședințe)pentru 

depășirea barierilor legate de 

pregătirea profesională si 

angajarea în cîmpul muncii. 

       20 ședințe de consiliere în grup și 30    

individuale. 

4. 4 tineri asistați în procesul de 

formare profesională și de 

angajare în cîmpul muncii. 

 

Obiectiv 4 
 
Matricea rezultatelor– Obiectiv 3 

Obiectiv 4:  Dezvoltarea grupului de auto-reprezentanți. 

 

Indicatori:  

18 tineri cu dizabilități orientați și 

încurajați spre o potențială 

profesie(10 baieți și 8 fete) 

Rezultate sau progresul vizavi de 

rezultate:  

18  tineri au beneficiat pe parcursul 

anului de consiliere, informare, ghidare 

individuală pentru formarea abilităților 

de auto-prezentare. 

Activități: 

 

     1.Informarea privind determinarea 

fiecărei persoane și respectarea 

drepturilor la șanse egale. 

 

Outputs (rezultate directe ale unei 

activități sau unei serii de activități): 

1. 3 instruiri cu participarea a 18 

tineri cu dizabilități din care 10 

baieți și 8 fete. 

2. 3 Traininguri de formare 



2. Training de formare a abilităților de 

autoreprezentare. 

 

3.Dezvoltarea grupului de 

autoreprezentanți. 

 

4.Participarea auto-reprezentanților în 

viața comunității. 

abilităților. 

 

3. 22 ședințe de consiliere în grup și  

individuale. 

 

4.  Saptămînal tinerii auto-

reprezentanți au participat activ la 

nivel regional și național în 

diverse activități. 

 

 Participarea 
 

Beneficiarii și părinții acestora au fost informati despre activitățile ce au avut loc în 

perioada implementării proiectului. De asemenea părinții au asistat la evaluările și au 

fost comunicați despre progresele copiilor, au participat la instruiri și școala părinților.  

Tinerii beneficiari au participat activ pe parcursul anului 2016 în diferite activități  în 

cadrul Asociației, comunității cît și la nivel Republican. 

 

 

Învățarea și împărtășirea experiențelor  
 

     Anul acesta după multă muncă ne-am putut bucura de reușita de a vedea o tînără și 

un băiat angajați în câmpul muncii, în calitate de vânzători.  

Ca orice activitate nouă inițial ne-am confruntat cu obstacole și a fost nevoie de timp 

și perseverență atât pentru a-i motiva pe tinerii și membrii familiilor lor de a le 

permite tinerilor să aibă o viață  independentă lipsită de dădăceala părintească , cât și 

timp pentru a pregăti toate actele necesare pentru a amplasa și a lansa activitatea 

social econimică de vînzări cu rulotă. 

         Activitatea Asociației noastre pentru majoritatea familiilor cu copii cu 

dizabilități din r-n Călărași ține de supravețuirea lor economică, deoarece atîta timp 

cît copii vin la activitățile, părinții pot să-și practice meseria, astfel material să fie în 

stare să-și întrețină copilul, dacă activitățile centrului nostru ar fi sistate multe familii 

ar avea situații financiare complicate, integrare socio-educațională s-ar limita, iar 

beneficiarii noștri ar deveni prizonierii propriilor case și a sistemului deficitar cu 

privire la persoanele cu dizabilități din țara noastră.  De multe ori noi suntem cei care 

susținem psihologic, oferim consilieri juridicire împreună cu partenerii noștri, alteori 

suport economic prin intermediul donatorilor noștri, pentru familiile beneficiarilor 

noștri, ca rezultat ei au speranță și putere pentru a lupta și crea un viitor frumos 



copiilor lor. 

    Abilitarea economică a persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora este una 

dintre prioritățile noastre, primele succese ca rezultat al muncii în echipă s-au produs, 

la început tinerii au beneficiat de orientare profesională, au participat la instruiri și 

traininguri și sunt dornici de a se încadra în cîmpul muncii. 
 
 
 

30.01.2017 
Director executiv A.O. ”Dorinta” 
Rodica Stratan 


