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MISIUNEA STAR OF HOPE ROMANIA
Îmbunătățirea calității vieții copiilor aflați în dificultate, în special a copiilor cu
dizabilități, dar si ajutorarea copiilor nevoiași pentru o viață mai bună, pentru ca
aceștia să crească și să se dezvolte într-un climat de demnitate, încredere și de
valorizare a ființei umane

VIZIUNE
Copii în familii responsabile, cu acces egal la joacă, educaţie şi dezvoltare în
comunitate

VALORI Credință, Respect, Responsabilitate,

Speranță, Sinceritate, Dragoste, Dedicare
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Centrul Regional de Reabilitare pentru Copii și tineri cu
dizabilități „Steaua Speranţei" Iaşi
A fost construit și deschis de către Fundația Star of Hope Romania, în 2010.
Pe atunci, niciun copil cu dizabilitate nu era integrat în școala de masă,
părinții se autoînvinovățeau și trăiau izolați de rude, prieteni, comunitate.
Nimeni nu le dădea o mână de ajutor de niciun fel. Erau disperați, unii dintre ei încercau să-și ia
viața, tații abandonau căsnicia, mamele erau în pragul depresiei, cu sufletul îndepărtat de
Dumnezeu. Pentru acești părinți, pentru copii lor, noi am fost și suntem în continuare sprijin și,
pentru mulți dintre ei, calea de reîntoarcere cu fața si sufletul spre Domnul.

DE CE

E NEVOIE ÎN CONTINUARE DE CENTRUL STAR OF HOPE DIN IASI?
Conform datelor furnizate de DGASPC Iași, în județul Iași,

în 2019,

existau 3121

de copii cu diverse dizabilități, număr în creștere față de anul anterior.
În orasul Iasi sunt aproximativ 500 copii cu dizabilități.
80% dintre ei sunt copii încadraţi în grad de handicap accentuat sau grav.
9% dintre nou născuţii abandonaţi la naştere, în secţii de pediatrie/recuperare s-au născut cu
diferite dizabilităţi.
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Copiii cu dizabilități sunt cei mai expuși excluziunii sociale/școlare.
NU beneficiază de aceleaşi oportunităţi de dezvoltare în propria comunitate.
Nu beneficiază de servicii de educaţie de calitate care să răspundă nevoilor/capacităților lor.
NU participă la viaţa comunităţii și NU sunt consultaţi în elaborarea legislaţiei specifice.

Copiii cu dizabilități au nevoie urgentă de servicii de evaluare/reevaluare, terapii de recuperare,
dezvoltare abilităţi viaţă zilnică, sprijin pentru integrarea școlară etc.

În Iași, serviciile de zi pentru copiii cu dizabilităţi NU acoperă nevoia existentă.
Copiii cu dizabilități sunt cei mai expuși riscului separării de familie dacă nu se intervine cu
servicii specializate.

Părinţii care au copii cu dizabilităţi
 se simt vinovaţi pentru dizabilitatea copilului și se simt abandonați de Dumnezeu
 luptă singuri cu problemele apărute ca urmare a dizabilităţilor copilului
 renunţă să mai lupte, descurajaţi de refuzuri sau barierele ridicate de societate în calea
integrării copiilor lor
 de cele mai multe ori, mama este nevoită să crească singură copilul cu dizabilităţi deoarece
tatăl părăseşte familia
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DE

ZECE ANI,

venim în ajutorul acestor copii și al părinților lor
 prin servicii de evaluare/reevaluare
 prin terapii (individuale, de grup) de recuperare
 prin activități de dezvoltare de abilităţi de viaţă zilnică
 prin sprijin pentru integrarea școlară
 prin Grupul Tinerilor
 prin Grupul Suport și Cursul Alfa (studio biblic) pentru părinți
 prin consiliere terapeutică, psihologică și spirituală

Dacă nu am interveni în Iaşi, ar creşte foarte mult riscul de
 separare de familie a copiilor cu dizabilităţi
 excluziune socială/școlară a acestor copii, tineri

Dacă nu am interveni în Iaşi
 acești copii nu s-ar putea dezvolta și nu ar deveni, pe cât de mult posibil, independenţi
 părinţii ar rămâne fără speranţă privind viitorul copilului cu dizabilităţi, s-ar izola și mai mult
 comunitatea ar rămâne indiferentă și surdă la problemele acestor copii și ale părinților lor
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Copiii cu dizabilități au nevoie de:
 servicii de evaluare, servicii terapie recuperatorie
 sprijin pentru integrare școlară
 intervenții pentru limitarea excluderii, a marginalizării sociale atunci când cresc și devin tineri,
adulți cu dizabilități

Părinții copiilor cu dizabilități au nevoie de:
 să fie instruiți de către personal specializat cu experiență
 susținere continuă
 suport emotional, consiliere spirituală
 relaționare cu alți părinți care au copii cu dizabilități
 Biblie și Dumnezeu
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SCURT ISTORIC al primilor 10 ani ai
CENTRULUI
ÎN IMAGINI

2009

2016

2019
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OBIECTIVE
Recuperarea prin terapie și integrarea școlară a copiilor și tinerilor cu
dizabilități dar și a copiilor săraci

Sprijin pentru tinerii cu nevoi speciale
și a mamelor care au copii cu dizabilități (formare de abilități în atelierul de
croitorie/serigrafie)

Întărirea capacităţilor parentale pentru părinţii care au copii/tineri cu cerinţe
educaţionale speciale
Consiliere spirituală și studiu biblic

Sensibilizarea și implicarea comunității
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în 2020
în Centrul Star of Hope din Iași
rup țintă:

400 de ore de terapie recuperatorie individuală/lună
În anul 2020, am lucrat cu 60 de copii cu diverse dizabilități înscriși în programele de terapie recuperatorie
individuală în Centrul Star of Hope Iași.
Jumătatea dintre ei vin din satele județului și provin din familii sărace, cu mai mulți copii,
care trăiesc cu bani puțini de la o lună la alta.
O fetiță vine din Ungheni, Rep. Moldova.
În Centru sunt acum 4 specialiști care lucrează atât cu copiii (individual) cât și cu părinții acestora, în special cu
mamele. Pentru că mamele acestor copii au sufletul rupt și vin la noi să caute vindecare, mângâiere și
recuperarea copilului lor.
Însă primele progrese apar după luni, ani de terapie intensă și istovitoare.
Si este foarte greu să explici asta mamelor...
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2020
Am lucrat cu:
80 copii (60 de copii cu diferite cerinţe educaţionale speciale (autism,
sindrom Down, retard mental, paralizie cerebrală, întârziere în dezvoltarea
limbajului) și 20 de copii care au participat la diferite activitățiale
Centrului)
15 tineri din regiunea de NE a ţării,
cu vârsta între 15 - 31 ani
• 110 părinţi care au copii cu cerinţe educaţionale speciale

17

copii au trecut prin Comisia Specială a Centrului (evaluare
multidisciplinară săptămânală)

COMUNITATEA
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REZULTATE
60

de copii au participat la terapie individuală
(zilnic, în cadrul programelor de reabilitare/abilitare (kinetoterapie, logopedie, terapie
cognitiv-comportamentală)

Terapie individuală – copii cu vârste cuprinse între 3 ani - 13 ani
cu autism, sindrom Down, paralizie cerebrală, întârziere mintală, dificultăţi de limbaj şi alte
deficienţe neuro-motorii.
Activităţile de terapie s-au desfăşurat pe: plan cognitiv, comunicare,
comportament, stimulare senzorială şi motricitate, autoîngrijire și suport pentru
consolidarea cunoștințelor predate la școală

20

de copii au participat la diferite programe și activități în cadrul centrului (cluburi
pentru copii a căror părinți participau la întâlnirile de Grup Suport pentru părinți)
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REZULTATE - 2020

IANUARIE – FEBRUARIE 2020
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40 copii

DOMENIUL
LIMBAJ

50 copii

DOMENIUL
INTERACŢIUNE SOCIALĂ

48 copii

DOMENIUL COGNITIV

15 MARTIE -15 AUGUST 2020
Din cauza pandemiei, Centrul nostru a fost închis și am lucrat cu copii online. Terapia s-a realizat prin telefon, pe rețele de socializare
(Whats App, Messenger), pe grupuri special create de noi. Aici, 80 de părinți au primit materiale, filmulețe cu diferite activități
terapeutice pentru copii, în funcție de nevoia individuală a fiecăruia, și au lucrat acasă cu copii, conform recomandărilor făcute de
către specialiștii Centrului.
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IULIE 2020
Am decis să redeschidem Centrul și am început prin a renova și dezinfecta totul. Am
văruit în toate încăperile și am dezinfectat toate jucăriile și materialele de lucru.

CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE
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Finalul lunii AUGUST 2020
am redeschis Centrul și am reînceput ședințele de Terapie Recuperatorie cu 46 de copii, în regim
1 la 1 (kinetoretapie, logopedie, dezvoltare de abilităţi motrice, senzoriale), având în vedere criza
sanitară.

18 copii erau cazuri sociale și aveau și mai mult nevoie de sprijinul și ajutorul nostru.
La fel, și părinții lor.
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POVEȘTI
DE VIAȚĂ

Povestea Larisei,
povestea unui destin...

Larisa Achiței (12 ani)
Are paralizie cerebrală și vine la Centru, pentru terapie, de
2-3 ori pe săptămână în funcție de programul celor din
familie. Asta deoarece locuiește la 25 de km distanță de
Iasi iar părinții sunt nevoiți să plătească vecini care au
mașină. Ei nu pot folosi autobuzul sau microbuzul, Larisa
nefiind încă stabilă pe propriile piciorușe. Situația e și mai
dificilă acum pentru că tatăl fetiței lucrează unde găsește,
cu ziua, chiar și în afara localității, pentru intretinerea
familiei.
Evoluția Larisei este oarecum înceată deoarece e nevoie să
recupereze tot ce a pierdut în perioada stării de urgență,
când a lucrat acasă cu mama. Are nevoie zilnic de
gimnastică recuperatorie iar părinţii au nevoie de
susţinere din partea noastră, a specialiştilor Fundaţiei Star
Of Hope.

Sebi Beraru (11 ani, autism)
Este crescut doar de mamă, tatăl părăsindu-și
familia, și mai are un frate mai mare. Locuiesc întrun sat din județul Iaşi, la 50 km distanță, într-o
căsuță a bunicii materne, împreună bunica și cu
familia fratelui mamei. De 7 ani, vine cu mama la
Centru pentru terapie cognitiv comportamentală, 2
ore pe săptamană. Pentru că îi este foarte greu, din
cauza lipsei banilor, mama lui Sebi se teme că nu va
mai reuși să îl aducă pe Sebi să la terapie... Evoluția
lui Sebi de până acum ne încurajează să sperăm că
acest copil are șanse foarte mari de a se recupera și
de a deveni, într-o bună măsură, mai puțin
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dependent de adulții din jurul lui. Copilul este
integrat în școala de masă din comunitate, citește
pe litere, știe tabla înmulțirii, face adunări și
scăderi. Temele de la școală le face cu mama,
dorește să-i scrie ea. Dar când vine la terapie scrie
tabla înmulțirii, face exerciții cu ordinea
operațiilor. Acum, în perioada pandemiei,
Sebastian are nevoie mai mult ca oricând să vină
la centru pentru terapie.
Are nevoie de o rutină zilnică care trebuie
respectată de familie și, cel mai important,
trebuie să continue să vină la centru...

Cornelia Onica (10 ani, sindrom Down)
Din 2013, Cornelia parcurge săptămânal, împreună cu mama ei, cei
50 km care despart casa lor de Centrul de Zi Star of Hope din Iasi,
unde fetita urmează ședintele de terapie atat de necesare. Plouă sau
ninge, e cald sau e ger, cele două fac tot ce pot să ajungă la program.
Merg câțiva km pe jos, până la autobuzul din sat, apoi alți zeci de km
până la Centru. Datorită imunității scăzute, răcește și trebuie să se
interneze des. Chiar daca sunt oameni simpli, părintii fetitei s-au
interesat de la început ce trebuie să facă.
Părintii fetiței sunt oameni simpli și au o gospodărie modestă in satul
Mitoc, judetul Iasi, și au o situație financiară pe care nimeni nu și-ar
dori-o. Tatăl lucrează în alt oraș, departe de domiciliu, și vine acasă
o dată la 5 săptămâni. Mama este asistentul personal al fetiței, însă
indemnizația vine, de cele mai multe ori, cu intârziere de câteva luni.
Lipsa banilor o obligă pe mamă să întrerupă deplasarea la Iasi mai
multe zile consecutiv, deoarece pentru un singur transport sunt
necesari in jur de 80 de ron. Cornelia nu este singurul copil, familia
Onica având încă 2 copii. Datorita diagnosticului, Sindrom Down,
fetita are nevoie de terapie îndelungată, pentru a deveni cât mai
independenta si pentru a se putea integra într-o formă de
învățământ. Astfel, Cornelia este unul dintre copiii din centrul nostru
care are nevoie de mult ajutor din partea noastră...
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O MAMĂ VĂDUVĂ ȘI FIICA EI CU DIZABILITĂȚI

Andreea este o tânără cu dizabilităţi
(parapareză spastică), absolventă a
Facultății de Psihologie,
Universitatea „Petre Andrei” din
Iași.
O știm pe Andreea încă de când era mică și venea la Centrul nostru din Iași,
pentru terapie. Fata nu se poate deplasa decât greu și doar cu ajutorul unui cadru metalic de susținere și are nevoie în
permanență de ajutorul unui adult puternic.. Din păcate, tatăl ei a decedat în urma cu câțiva ani si a rămas doar cu mama
ei, o mână mică de femeie. Starea de Urgență, perioada de carantină și chiar și actuala stare de lucruri le-au aruncat la
limita disperării și a singurătății. Fără ajutorul oamenilor de bine, nu am fi reușit să le sprijinim cu plata unor utilități,
însă cele două au nevoie în continuare de susținere, pentru că datoriile restante depășesc situația lor financiară
(indemnizația si ajutorul de stat - aproximativ 1500 de lei). Tot sponsorilor, partenerilor, Andreea a putut urma un curs
acreditat, plătit, ce îi este foarte necesar pentru meseria de psiholog. Din nefericire, fata are încă nevoie de noi...
19

Nicolae Ciobănescu (4 ani, diagnosticat cu Sindrom Down, Iași)
Băiatul vine la Centrul nostru cu mama, de 3 ori pe săptămână, pentru programul de terapie
cognitiv comportamentală și logopedie.
Nicolas, cum îi spunem noi, mai are două surori, mai mari. Locuiesc într-o casă veche, închiriată,
casă în care mai locuiesc și alte familii. Mama este asistent personal pentru Nicolae si tata lucrează
ca șofer. O mare parte din venitul familiei se duce pe chirie si alte cheltuieli de întreținere. Ca orice
familie din România, au incercat și varianta de străinătate dar nu au reușit si au venit inapoi acasă.
Nicolas a evoluat foarte mult - cunoaște deja camera în care face terapie, stă fară mama în cameră,
își menține locul la masă aproximativ 10 minute, aruncă mingea la coș, completează incastru,
construiește linii de tren.
Din păcate, Nicolae încă nu vorbește dar înțelege comenzi simple și are o mare capacitate de a
imita. Băiatul are, însă, nevoie de terapie în continuare, pentru dezvoltarea motricității fine, pentru
dezvoltarea atenției și pentru dezvoltarea autonomiei personale. Progresele de până acum ne
încurajează să luptăm pentru acest copil și pe mai departe, chiar dacpă este greu!
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110 părinţii care au copii cu cerinţe educaţionale speciale și care au primit informaţii, metode
de lucru pentru continuarea programului de reabilitare la domiciliu.

DESPRE PĂRINȚII COPIILOR...
Pentru un părinte care are copil cu dizabilități viața stă sub imperiul întrebării obsesive
DE CE EU? DE CE COPILUL MEU?!?...
Complicațiile care apar zi de zi, prejudecățile celor din comunitate, lipsa unei legislații care să simplifice eforturile părinților în
lupta lor pentru sănătatea copilului, la care (de cele mai multe ori) se adaugă lipsa banilor, toate acestea fac ca viața unui părinte
să fie inimaginabil de grea. Adaugați acum și starea de urgență, carantina, amenințarea COVID
și veți înțelege de ce noi am decis ca, începând din august 2020, să ne întâlnim cu părinții săptămânal, în cadrul Grupului –
Suport pentru părinți... Vrem să fim umărul pe care să se spijine,
pentru că au nevoie de susținere emoțională,
morală, au nevoie de consiliere juridică.

Acum, în această perioadă dificilă de pandemie, situația părinților s-a înrăutățit, parcă, și mai mult.

Numărul mamelor părăsite de soți și aflate acum în divorț este și mai mare...
Această stare de familie își pune amprenta, din păcate, pe evoluția copilului...În același timp, pune în
pericol accesul copilului la ședințele noastre de terapie recuperatorie, pentru că mama este copleșită de
necazuri...
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GRUPURI SUPORT PENTRU
FAMILIA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI
ȘEDINȚE DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ/GRUP - atât la Centru cât și pe platforma zoom – pentru 16 familii.

Februarie 2020

Întâlnire online, din cauza COVID 19
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Cursul de EDUCAȚIE PARENTALĂ
Au participat
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15 mame/săptămână

Cursul pentru părinţi - IMPORTANȚA COMUNICĂRII CU PROPRIUL COPIL
Au fost instruiți 20 de părinți
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8 martie 2020
Ziua Internaţională a
Femeii
sărbătorită împreună
cu 20 de mame
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Micro-atelier

de

croitorie și
produse
handmade
Și tot pentru mame, am
continuat seria ședințelor

de terapie prin artă
creativă
în microatelierul nostru de
croitorie.
Mamele își aduc copii la
Centru, pentru terapie, iar
ele intră în atelier și, sub
îndrumarea noastră cos la
mașină diverse articole din
materiale textile sau
confecționează diverse
produse decorative.
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15 tineri (inclusiv tineri cu dizabilităţi şi tineri de etnie romă), cu vârste
cuprinse între 15-35 de ani, au participat la activitățile din cadrul
Grupul Tinerilor Star of Hope Iași.

Noiembrie 2020
Au organizat și susținut un
eveniment de strangere de
fonduri pentru copiii
Centrului Star of Hope Iași

Decembrie 2020
Au ajutat la împachetarea și distribuirea pachetelor
cu alimente pentru beneficiarii Fundatiei Star of
Hope Romania.
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Tinerii au petrecut timp cu copiii cu dizabilități
(veniti impreună cu părintii lor la diferite grupuri
suport dedicate părinților)

Au realizat un film scurt dedicat
Zilei de 3 decembrie, Ziua Persoanelor
cu Dizabilități,
film ce a fost distribuit atât pe rețelele de
socializare cât și sponsorilor

Au creat o pagina de facebook
https://www.facebook.com/shopstarofhope
pentru evenimente caritabile
ce vor fi desfășurate în cadrul
Fundației Star of Hope Romania.
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GRUPUL TINERILOR 2020
Este un serviciu derulat în cadrul Centrului Regional de Reabilitare pentru Copii și Tineri cu Dizabilități „Steaua Speranței” Iași

GRUPUL TINERILOR înseamnă:
activități cu scopul de a crește gradul de incluziune socială
schimburi de experiență interculturală
stimularea responsabilităţii în diferite situaţii de viaţă
formarea deprinderilor de autoîngrijire şi igienă personală
cultivarea deprinderilor de muncă, organizarea de jocuri şi distracţii
formarea imaginii de sine şi stimularea încrederii în propria persoană
cultivarea autocontrolului şi expresivităţii personale
educarea capacităţilor cognitive
educarea capacităţii de reacţie la diverse situaţii de viaţă
voluntariat (sprijin copiilor cu dizabilități sau copiilor care au nevoie de ajutor la teme, organizarea taberelor de vară pentru
copiii din cadrul Centrelor Fundației Star of Hope Romania, organizarea evenimentelor anuale pe care Fundația le susține în
comunitate)
După ce sunt ajutați să depășească perioada de criză, TINERII DEVIN SPRIJIN PENTRU ALȚII care au nevoie.
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Mulți tineri trec prin situații dificile, de criză, și apelează la noi pentru a-i ajuta.
Ei au nevoie să socializeze, să participe la activități în comunitate alături de alți tineri.
GRUPUL TINERILOR oferă ajutor atât tinerilor cu nevoi speciale, cât și tinerilor care au nevoie de consiliere
individuală, orientare și consiliere profesională, sprijin material sau financiar etc, pentru a-și regăsi speranța
într-un viitor mai bun pentru viața lor și pentru viața celor din jurul lor.
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CRISTIAN
(16 ani)

POVEȘTI
DE VIAȚĂ
Ștefan și Cristian sunt doi frați
gemeni, elevi la liceu. Tatăl lor i-a
abandonat când aveau 8 ani. Mama îi
crește singură într-o garsonieră. În
această vară, băieții au aflat că mama
lor are cancer. Și-au dat atunci seama
că singura modalitate de a o ajuta pe
mama lor să facă tratament este să
se angajeze.

ȘTEFAN
(16 ani)

Ștefan a fost primul care s-a alăturat Grupului. A început ca voluntar, alături de colegii lui de școală, în cadrul unui eveniment organizat de către
Fundația Star of Hope Romania în comunitate. Era un băiat care stătea separat de ceilalți, cu capul plecat și foarte timid. Dar își dorea să contribuie
cu ceva, să fie și el implicat în activități. A început să vorbească cu tinerii din cadrul Grupului și a primit ca sarcină să aibă grijă de standul cu produse
handmade. Evenimentul s-a terminat, dar a doua zi ne-am trezit cu Ștefan la Centru. Ne-a mărturisit că în seara precedentă s-a simțit acceptat și
s-a simțit foarte bine alături de tinerii din cadrul Grupului Tinerilor. Își dorea și el să fie membru în cadrul Grupului. Astfel, Ștefan a început să vină
la toate întâlnirile organizate cu tinerii. Pe zi ce trecea, se observa schimbarea în privirea lui Ștefan, în atitudinea lui, în postura lui. Era mult mai
senin, începuse să-și schimbe vestimentația – purta haine mai deschise la culoare și și-a schimbat chiar și tunsoarea – acum era aranjat, cu părul
scurt și puteai să-i vezi ochii de un verde superb. În tot acest timp am aflat despre Ștefan că este un băiat cu rezultate bune la școală, că îi place
mult matematica și că este un băiat foarte responsabil și implicat. La puțin timp, ne-a întrebat dacă îl poate aduce și pe fratele lui la Grup. Și a
venit și Cristian – fratele geamăn al lui Ștefan.
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Suntem impresionați de toată implicarea lor alături
de noi, angajații Star of Hope. Băieții ne-au mărturisit
că niciodată nu au mai făcut așa ceva, dar că a fost
cea mai frumoasă perioadă din viața lor! Am văzut în
ei cum dorința de a se implica în a-i ajuta pe ceilalți
crește tot mai mult. Cu greu poți exprima în cuvinte
frumusețea sentimentelor care te încearcă atunci
când vezi speranța cum înflorește în ceilalți, când
vezi o așa dorință de a face bine, când vezi încântarea
din ochii tinerilor care știu că fac ceva util, care știu
că sunt utili. Dumnezeu a fost bun cu ei și, în luna
decembrie 2020, au primit mai mult decât s-au
așteptat... Ne-au spus emoționați că au trecut ani
buni de când nu au mai avut parte de un Crăciun așa
frumos și cu așa de multe bunătăți...
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Pentru tineri ca ei noi luptăm.
Luptăm, cu ajutorul Domnului, să
readucem speranța în viețile lor, să
le reamintim că sunt prețioși, să le
arătăm că sunt și altfel de modele
frumoase și demne de urmat în
viață.

Andrei Păduraru (sindrom Down, 34 de ani)
A crescut în proiectele Star of Hope Romania. Este foarte mândru de Medalia
„Meritul Sportiv clasa a III a” oferită de Traian Băsescu, fostul președinte al
României. Și asta pentru că lui Andrei i-a plăcut mult sportul. Are peste 40 de
medalii, cele mai multe de aur, câștigate la competiții sportive peste tot în
lume. Andrei vrea să fie independent, atât cât îi permite diagnosticul. Vrea să
fie util în societate, pentru că știe că are mult de oferit, dar și de învățat.
A învățat să lucreze la mașina de cusut și a arătat tuturor că e foarte priceput.
Este membru în Grupul Tinerilor și nu lipsește niciodată de la întâlnirile
programate. De când a început pandemia în România, el a învățat să utilizeze
aplicația ZOOM pentru că vrea să participe și la întâlnirile online. Tinerii
ceilalți îl apreciază pentru perseverența de care dă dovadă și pentru dorința
lui de a fi mereu alături de ceilalți. De fiecare dată când e în mijlocul tinerilor
își dorește să primească și el reposnabilități, să fie implicat în proiecte și se
străduiește foarte mult să își ducă la îndeplinire toate sarcinile. Este bucuros
când este cu noi. Simte că este apreciat și simte că este valoros. Andrei este
îndrăgit de tinerii din cadrul Grupului și cel mai mult își dorește să-și găsească
un loc de muncă.
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SERBAREA de CRĂCIUN
pentru copii şi tinerii cu dizabilităţi
din Centrul Star of Hope Iaşi
2020
mini-serbări
datorită restricțiilor impuse de
regulile pentru combaterea pandemiei Covid 19
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74 copii (beneficiari ai Centrului Steaua Speranţei Iași şi fraţii acestora)
au beneficiat de activităţi şi cadouri de Crăciun
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COMUNITATEA
Datorită pandemiei,
multe dintre evenimentele create au avut loc în mediul online.

21 martie, Ziua Mondială de conștientizare a Sindromului Down,
2 aprilie, Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului și
1 iunie, Ziua Internațională a Copilului
au fost marcate prin mesaje de încurajare postate pe rețelele de
socializare și pe grupurile de părinți.
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3 decembrie, Ziua Internațională a persoanei cu
dizabilități
Dezbaterea online, SOLIDARITATE PENTRU
DIZABILITATE
organizată de Fundația Star Of Hope România
în colaborare cu Federația Organizațiilor
Neguvernamentale
și Federația Organizațiilor de Păriți care au Copii
cu Dizabilități.
Obiectiv
marcarea acestei zile printr-un dialog între
părinți, ONG-uri și reprezentanți ai autorităților
locale, naționale și internaționale
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8 decembrie 2020
Workshop pentru cadrele didactice din Iasi
susținut de către specialiști
din cadrul Fundației Star Of Hope,
pe platforma zoom
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16 decembrie 2020
”INVESTEȘTE ÎN BINE”
campanie de strangere de fonduri pentru
BURSELE DE TERAPIE recuperatorie
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Mărturii
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Ferice de cei milostivi,
căci ei vor avea parte de milă! (Psalm 41:1)
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-.
-

Oricine
se poate implica
și poate da

o mână de ajutor!
Detalii:
AURORA VATAMANIUC
președinte executiv al Fundației Star of Hope Romania
email: vatamaniuc.aura@gmail.com
facebook: vatamaniuc aurora
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Mulțumim
tuturor oamenilor cu suflet
care ne-au sprijinit și s-au implicat
în activitatea Centrului Regional de Reabilitare pentru Copii și
Tineri cu Dizabilități „Steaua Speranței” Iași.
Fără sprijinul lor,
nu am fi reușit să ajutăm acești copii și pe părinții lor.
Suntem onorați și recunoscători
pentru că au ales să ne susțină în 2020!
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
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