
Fundația FARA –  
bune practici  în recuperarea copiilor cu 
nevoi speciale 



Context 

• Conform statisticii, în 1989, în România erau 
peste 170.000 de copii în orfelinate de stat. 

 

 



Context 
• În urma vizionării unui documentar despre 

micuţii abandonaţi în insituții, englezoaica 
Jane Nicholson decide in 1991 să vină în 

România să facă o schimbare. 

 

 

 

 

 

• Înființează Fundația FARA în 1993 
înregistrată și acreditată în Marea Britanie și 

România. 

 



Viziunea noastră 
 

O mână întinsă pentru fiecare copil sau 
tânăr aflat în dificultate 

 

 

 
 



Misiune 
Fundația FARA oferă servicii copiilor și 

tinerilor care sunt “fără” lucrurile de care au 
nevoie pentru a-și atinge pe deplin 

potențialul. Fără familie, fără dragoste, fără un 
viitor, fără speranță.  



Valori 

 

 

• Acceptare 

• Incluziune 

• Dezvoltare  

• Speranță 



Proiectele noastre 

• Case de tip familial pentru copii 

• Centre de recuperare  

• Program FARA Foyer 

• Educație și dezvoltare rurală 

• Locuințe protejate pentru tinerii cu dizabilități 



Beneficiarii noștri 

Copii: 
• Lipsiți permanent sau temporar 

de grija părinților/cu dizabilități/ 
ce riscă să abandoneze școala 
din cauza sărăciei 

Tineri: 
• cu dizabilități /ce ies din 

instituțiile de stat și nu sunt 
pregătiți încă pentru o viață 
independentă 

Familii:   
• foarte sărace ce locuiesc în 

situații improprii. 



Cine ne sunt alături? 

 
 

 

 

 

Prinţul de Wales  

“Am fost foarte impresionat de realizările Fundaţiei Fara în 
România“ 

  

 

Principesa Marina Sturdza  

“Felul în care ne tratăm copiii, bătrânii şi bolnavii spune 
foarte multe despre o ţară” 

“Eu cred în puterea societății civile de a schimba această 
lume în bine și cred că împreună, românii pot să își rezolve 
problemele actuale” 

 

Nicole Kidman  

“Am întalnit oamenii extraordinari de la Fundaţia Fara cu 
ocazia filmărilor la Cold Mountain. Sunt mândră să fiu unul 
dintre ambasadorii FARA.” 

  

 



Jane Nicholson,  
fondatoarea FARA 

În noiembrie 2013, Jane Nicholson a primit distincţia Member of 
British Empire (MBE) din partea Prințului William, duce de Cambridge, 
în cadrul unei ceremonii la Palatul Buckingham, ca recunoaștere 
pentru eforturile pe care le face în cadrul Fundației FARA. 

 

 

În februarie 2015, pentru aceleați eforturi, Jane Nicholson a primit 
Trofeul Femeia Anului 2014 în Cadrul Galei organizate de revista 
Avantaje, pentru ”Inițiativă în sprijinul semenilor”. 



Activităţi în Centrul de recuperare 
Emanuel, Suceava 



Când am deschis centrul Emanuel? 

Emanuel: septembrie 2014. 

• Este o continuitate a Centrului de terapie pentru copii 
cu tulburări din spectrul autist /Nazaret (deschis iniţial 
în mai 2011).  

• La nivelul judeţului Suceava sunt un număr mare de 
copii cu nevoi speciale ce necesită intervenţie de 
specialitate. Până la deschidere, aveam o listă de 
aşteptare constantă, de peste 30 de copii.  

 



Câţi copii beneficiază de serviciile 
Centrului? 

• În Centrul de Recuperare Emanuel sunt deserviţi 62 
de copii cu diferite nevoi speciale: copii cu parapareză, 
tetrapareză, tulburări de vorbire, autism, sindrom 
Down, alte tulburari asociate; 

 

 



,,Fericirea din ochii copilului" 



SERVICII OFERITE 

• Serviciile Centrului de recuperare Emanuel sunt: 
kinetoterapie, educare psihomotrică, logopedie, 
socializare, stimulare timpurie, activități de grup, 
terapie individuală, stimulare senzorială, grup suport 
părinți, informare, suport familial. 

 



Ce oferim? 

• Evaluarea inițială și periodică a fiecărui copil; 

• Activități educaționale individuale – stimulare psiho-
senzorio-motorie; 

• Activități educaționale de grup; 

• Activități de socializare (în centru dar și în comunitate); 

• Terapie logopedică; 

• Kinetoterapie; 

• Stimulare senzorială; 

• Suport și îndrumare oferite familiei; 

• Promovarea integrării într-o formă de educație 
corespunzătoare nivelului de dezvoltare; 

• Promovarea sensibilizării comunității în vederea incluziunii 
sociale a copiilor cu nevoi speciale; 



 
Activități de grup – socializare și învățare 
 -grupuri eterogene de 5-7 copii, cu vârste între 3/4-6/7 ani; 

-grupurile se desfășoară luni și marti, orele 9.30-11.20; 

-pregătire pentru integrare în grădiniță/ școală; 

 

 



Kinetoterapie 
-în diverse afecțiuni, precum paralizii cerebrale, Sindrom Down, boala 

Duchenne și alte deviații ale membrelor; 
-ședințele se desfășoară individual prin aplicarea tehnicilor și metodelor 
specifice afecțiunilor fiecărui copil; 

 



Psihomotricitate 
-activitate prin care se urmărește formarea mișcărilor de bază ale 
motricității grosiere și fine; 
-dezvoltarea corespunzătoare a schemelor corporale;  
-se folosesc diverse materiale de stimulare psihomotrică, precum panoul 
din imagini; 



Terapie cu animale (TAA) 
-prin interacțiunea cu animăluțele urmărim dezvoltarea stării de bine 
generale, a confortului psihic și a relaxării; 
-desenzibilizare la stimulii care provoacă reticență (blana animalelor, solzii 
de pește, carapacea broscuțelor etc.) 
-copii hrănesc animalele și le oferă afecțiune; 



Hipoterapie 
-pe lângă beneficiile aduse părții psihice, hipoterapia urmărește 
reeducarea din punct de vedere fizic prin crearea unui tonus muscular 
aproape de normal printr-un echilibru eficient unei posturi corporale 
corecte; 
-reeducarea unei scheme de mișcare greșită; 



Stimulare senzorială 
 
-terapia de integrare senzorială are ca scop organizarea sistemelor 
senzoriale de bază: vestibular, proprioceptiv și tactil; 
-experiența senzorială include atingerea, mișcarea, vigilența corporală, 
vederea, sunetele, mirosul și forța gravitațională; 



Terapie prin muzică 
 
-constă în folosirea muzicii și sunetelor într-un cadru structurat pentru a 
promova bunăstarea mentală, fizică, emoțională și socială a unui individ; 



Terapie individuală 
-scop: recuperarea întârzierilor în dezvoltarea achizițiilor cognitive, verbale, 
motorii, afective și comportamentale; 
-abordare integrată a conținuturilor învățate; 
-program de recuperare individualizat și personalizat pentru fiecare copil în parte; 
-încurajează comunicarea și limbajul, jocul și independența, interacțiunea cu 
adulții dar și cu ceilalți copii; 



Logopedie 
 
-dezvoltarea abilităților de comunicare la nivelul limbajului rostit și scris 
-dezvoltarea deprinderilor de folosire funcțională a limbajului; 
-corectarea tulburărilor de limbaj; 



Jocuri și activități de relaxare 
-scop: îi ajută pe copii să facă față stresului după o zi de școală; 
-copiii învață să aibă control asupra stărilor emoționale și să își descarce tensiunea 
acumulată într-un mediu controlat, prin exerciții specifice; 



Înot terapeutic 
-scop: dezvoltarea psihică și fizică a copilului, prin procesele de 
coordonare motrică, dezvoltarea musculaturii, abilități cognitive și 
interacțiunea socială; 
-dezvoltă musculatura inimii și îmbunătățește respirația; 

 
 



Grup de dezvoltare socio-emoțională pentru 
copii 
-scop: dezvoltarea inteligenței emoționale la copii; 
-copiii învață să își înțeleagă propriile emoții dar și a celorlalți și să le 
exprime într-un mod adecvat; 



GRUP DE SUPORT 
-grup de părinți care împărtășesc situații similare, probleme comune și 
care oferă sprijin unii față de alții; 
-scopul grupului este de a crea o rețea de sprijin care să promoveze 
respect, încredere și căldură; 
-oferă posibilitatea participanților să-și valorizeze resursele pe care le au și 
să descopere soluții la problemele cu care se confruntă; 



Cum ajung copiii în centru? 

• Copiii sunt identificați de către medicul de 
specialitate-neuropsihiatrie infantilă, psihiatrie 
pediatrică, medici de familie uneori. În urma unei 
convenții de colaborare existente sunt îndrumați către 
serviciile de recuperare din cadrul Centrului. 

 

• De asemenea, sunt îndrumați de parinții copiilor care 
deja beneficiază de serviciile centrelor Fundației FARA. 

 





Care sunt criteriile de intrare în program? 

Emanuel: 

• diagnosticul; + recomandarea medicului de 
specialitate 

• vârsta: 1-16 ani pentru serviciul de kinetoterapie și 2-
12 ani pentru celelate servicii; 

 

 



Programul de voluntariat 

Emanuel: 

• În urma convenției de colaborare cu Universitatea, avem 
grupuri de studenți care își desfășoară practica de 
specialitate în proiectele noastre; de asemeniea, pe 
perioada verii am avut 6 voluntari ce au participat la 
diferite activități pentru formare personală/profesională. 

• De două ori pe an, grupuri cuprinse între 20-50 de 
studenți își desfășoară practica de specialitate în centrul 
nostru 

• Voluntari din comunitatea locală; 





ZIUA VOLUNTARULUI 



Partenerii noștri 

• Universitatea Ștefan Cel Mare, Suceava 

• Grădinița Specială, Fălticeni 

• Asociația Nes Design cultural 

• Școala Gimnazială Miron Cosmin, Suceava 

• G.P.P. Guliver 

• Medici de specialitate din județul Suceava 

 



• Pentru mai multe informaţii despre cum putem colabora 
pentru a dezvolta proiectele FARA, vă rugăm să ne 
contactaţi la: 

 emanuel@faracharity.ro  

 

 

 

 

 

 

 

• www.faracharity.ro 

• www.facebook.com/fundatiafara  

mailto:emanuel@faracharity.ro
http://www.faracahrity.ro/
http://www.facebook.com/fundatiafara

