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PENTRU NOI NU ESTE SUFICIENT SĂ SCOATEM COPIII DIN ABANDON ȘI BOALĂ.
PENTRU EI NE DORIM O IUBIRE SPECIALĂ, PERSONALĂ. IUBIREA UNEI FAMILII.



Bambini in Emergenza s-a născut în 1997 datorită unei întâlniri extraordinare și după 5 ani de ajutoare
trimise, fără a obține din păcate rezultate și schimbări reale. Suntem în decembrie 1989 și presa
descoperă tragedia a 300.000 de copii abandonați forțați să trăiască în condiții inumane, dintre care
30.000 infectați cu virusul HIV. Mino Damato, un cunoscut jurnalist italian și prezentator TV, călătorește
în România pentru a investiga situația copiilor români și în căutarea unui copil abandonat și infectat de
SIDA, despre care aflase dintr-un raport publicat într-o revistă italiană. Micuța, Andreea, este internată în
spitalul Victor Babeș din București, împreună cu alți o sută de copii, toți abandonați și bolnavi.

Printr-o hotărâre de încredințare internațională, Damato reușește să o aducă pe Andreea în Italia (și să
înceapă procedura de adopție), iar în următorii 5 ani, organizează strângeri de fonduri, în numerar și
orice alt tip de ajutor, în beneficiul spitalului Victor Babes. Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, nu
reușește să obțină vreo schimbare reală în starea celor o sută de copii spitalizați. Din acest motiv, Damato
decide să se implice la fața locului pentru a se dedica personal cauzei copiilor abandonați și infectați cu
virusul HIV + și înființează Bambini in Emergenza.

În cei douăzeci de ani de activitate, Bambini in Emergenza a desfășurat nenumărate intervenții pe
teritoriul României și a avut colaborări strânse cu principalele autorități locale și spitale din Capitală.
Astăzi Fundația este un punct de referință la nivel național în lupta împotriva marginalizării și deprivării
afective, cognitive și relaționale a copiilor abandonați și seropozitivi fiind autorizată să primească și să
asiste copiii abandonați și seropozitivi.

FUNDATIA BAMBINI IN EMERGENZA

CINE SUNTEM

Fundația Bambini in Emergenza s-a născut la sfârșitul anilor ‘90 
pentru a ajuta minorii în dificultate.

02



În România, Bambini in Emergenza intervine în favoarea
minorului care, din motive de sărăcie, nepăsare sau boală, a fost
abandonat și prin urmare privat, adesea încă de la naștere, de
propriile drepturi inviolabile (îngrijire, afecțiune, învățământ,
joc, etc.) pornind de la cel primar, natural și esențial: dreptul de
a fi copil și de a avea alături o mamă și o familie pentru a fi
protejat, iubit și ajutat să crească. Intervenția Fundației
Bambini in Emergenza în acest caz este așadar finalizată la
înlăturarea, respectiv, conținerea efectelor determinate de
trauma abandonului asupra capacităților psiho-motrice și
intelectuale ale copilului care a fost lăsat singur și de a-i oferi,
dacă este posibil, o familie nouă cu care să crească și prin care
să se integreze în societate. 
Ajutând copilul marginalizat, Bambini in Emergenza îngrijește și
omul de mâine și participa de asemenea, în mod activ, la
construirea unei comunități sănătoase și a unei lumi mai bune.
Totodată, fiind direct orientată pe domeniul situațiilor de
suferință și dificultate/dezavantaj, Bambini in Emergenza
mărturisește, documentează și raportează drama care lovește
minorii, transformându-se într-un instrument de sensibilizare a
opiniei publice, a presei și a tinerilor pe teme ca integrarea,
cooperarea, solidaritatea cât și de presiune asupra Autorității
Publice, astfel încât intervine în ajutorul minorilor aflați în
situație de neglijență, abandon, boală, etc.

FUNDATIA BAMBINI IN EMERGENZA

CE FACEM

“Scopul Fundaţiei este de
ajutorare a copiilor aflaţi
în dificultate, infectaţi cu
virusul HIV şi/sau
abandonaţi, respectarea
şi promovarea drepturilor
acestora, recuperarea şi
reintegrarea lor socială,
prevenirea abandonului.
(ref. la art. 3.1 şi 3.2  din
Statut) 
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FUNDATIA BAMBINI IN EMERGENZA

CUM O FACEM 

Experiența acumulată în domeniu timp de douăzeci de ani, alături de copii în dificultate, a permis
Fundației Bambini in Emergenza să elaboreze și să consolideze în timp, un modus operandi de succes,
mulțumită căruia, Fundația a reușit să ajungă la rezultate importante, atât în termeni de vieți salvate, cât
și de renaștere la viată a copiilor ajutați. Cele trei dogme pe care este bazată acțiunea Fundației sunt: 
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FUNDATIA BAMBINI IN EMERGENZA

1 - A FACE BINE ȘI REPEDE

Intervenția Fundației Bambini in Emergenza este rapidă, pentru a oferi o soluție promptă urgenței
înfruntate; inerta trecere a timpului poate marca profund destinul unui copil și posibilitatea de a-l
elibera de o situație dificilă, reprezentând apoi, în situațiile limită, un factor diferențial între
supraviețuire și moarte. 
Totuși, rapiditatea nu trebuie să se producă în detrimentul rezultatelor: fiecare acțiune este studiată
pentru un rezultat eficient, adică rezolvă problema specifică, inclusiv într-o perspectivă pe termen lung
și de sustenabilitate autonomă și este menită să obțină cea mai bună combinație între mijloacele folosite
și obiectivele realizate. 

2 - A FACE BINE ȘI FRUMOS 

Deoarece considerăm că frumusețea este vindecătoare și că fiecare copil merită ce e mai bun, Fundația
acordă o atenție deosebită la îngrijirea mediului înconjurător: spațiile create pentru cei mici sunt
colorate, vesele și confortabile, îmbogățite cu imagini, poze și desene care învață copii sa iubească tot
ceea ce este frumos și să simtă că sunt parte din această frumusețe; produsele cumpărate pentru ei sunt
de calitate și drăguțe, astfel încât armonia lucrurilor să poată participa la procesul de recuperare a
abilitaților lor fizice și intelectuale, putând alina suferința și dăruind speranță. 

Dintotdeauna Bambini in Emergenza alege să se ocupe de numere mici, în termeni de copii asistați,
îngrijiți, primiți, pentru a garanta calitatea propriei intervenție. În orice inițiativă umanitară lansată,
Bambini in Emergenza asigură de asemenea contactul direct și imediat între toate părțile implicate, cu
diverse titluri (destinatarii ajutoarelor, donatori, voluntari, responsabili ai organizațiilor care ne susțin,
etc.), asigurând succesul și rapiditatea acțiunii, pe lângă folosirea corectă și transparentă a resurselor
colectate și supravegherea constantă a rezultatelor. 

3 - NUMERE MICI, PENTRU MARI REZULTATE 
 



Protecția copilului încredințează Fundației copii abandonați iar
Fundația ia măsurile necesare pentru a-i reintegra în societate
prin ajutorul Mămicilor și Tăticilor speciali, dispuși să-i
primească în propria familie. 
Metodologia care implică această operare ia numele de
‘’Sistemul Bambini in Emergenza’’: sistemul este unic, de mare
impact social și reaplicabil în contexte care prezintă aceeași
urgență (abandonul minorilor). Sistemul Bambini in Emergenza
este alcătuit din etape înlănțuite și esențiale, finalizate la
obiectivul final de reintegrare a copilului în societate, adică: 

1. SEMNALAREA 
Protecția copilului sesizează Fundației Bambini în Emergenza un
caz de abandon. De obicei, copilul are câteva luni de viată și
este abandonat de mama sa în spital, după naștere. 

2. PRIMIREA 
Bambini in Emergenza primește și găzduiește copilul în Centrul
Pilot Andreea Damato din Singureni. 

3. NORMALIZAREA 
În Centrul Pilot copilul este ‘normalizat’ adică, îngrijit și urmărit
de o echipă de profesioniști și ajutat în recuperarea traumelor
cauzate de abandon. 

4. INTEGRAREA 
Odată cu încheierea procesului de recuperare, copilul este
încredințat unei familii de plasament și prin ea este reintegrat
în societate. 

FUNDATIA BAMBINI IN EMERGENZA

Sistemul nostru de intervenție 

Sistemul este unic, de mare impact social și reaplicabil în contexte care prezintă aceeași
urgență (abandonul minorilor)
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Fiind capabil să schimbe destinul copilului abandonat, sistemul are un impact social important. Cu cât
mai repede este pornit, cu atât mai eficient este sistemul, ceea ce înseamnă că, șederea copilului în spital
poate fi scurtată în funcție de cât de repede este primit în Centrul Pilot și inclus în procesul de
normalizare și plasament într-o familie. 
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CENTRUL PILOT ANDREEA DAMATO 

Centrul Pilot Andreea Damato 

Il Centrul Pilot se naște în 1997. Odată cu căderea regimului dictatorial al lui Ceaușescu, presa
internațională intră în România și găsește o țară îndurerată și în sărăcie. Presa denunță, între altele, drama
abandonului unor sute de mii de copii; din care, zeci de mii infectați cu virusul HIV.

Mino Damato, fondatorul Fundației Bambini in Emergenza, cu mul curaj, a decis să intervină, pentru a ajuta
acești copii în mod concret. După ce a renovat cele două secții pediatrice ale spitalului Victor Babeș din
București, Casa Doru și Casa Andreea, unde erau internați sute de copii bolnavi de SIDA într-un stadiu
manifest al bolii, în condiții inumane, Mino Damato construiește un centru rezidențial de găzduire și
îngrijire numit Centrul Pilot Andreea Damato, pentru a evita reîntoarcerea copiilor în orfelinatele lagăre
de unde veneau, odată externați din spital. 



CENTRUL PILOT ANDREEA DAMATO 

Centrul Pilot Andreea Damato 
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CENTRUL PILOT ANDREEA DAMATO 

În cei douăzeci de ani de activitate, Centrul Pilot a știut să se adapteze schimbărilor continue, dând
un răspuns concret urgențelor care au lovit copii români de-a lungul acestui timp. Se naște ca
centru de locuire și îngrijire a minorilor seropozitivi și bolnavi de SIDA abandonați, dar asistența a
fost apoi extinsă către copii născuți de mame HIV+/SIDA și, prin urmare, și către copii sănătoși
abandonați. 
Până în prezent, este una dintre puținele structuri private autorizate, pe întreg teritoriul român,
pentru primirea și îngrijirea copiilor seropozitivi abandonați. Centrul Pilot cooperează cu
autoritățile locale (Protecția copilului, municipalitățile, inspectoratele) și naționale (Ministerul
muncii, familiei și protecției sociale, Ministerul Educației, Ambasada Italiei), cu spitalele capitalei
(Victor Babeș și Matei Balș) și cu alte organizații umanitare prezente pe teritoriu. 
Centrul Pilot este format din Case de tip familial care găzduiesc copii între zero și șaisprezece ani
(fiecare casa poate găzdui de la 6 la 8 copii), un centru de coordonare a activităților, o biserică de
lemn, un cabinet de stomatologie, două sere, o gradină mare, și o livadă de meri cu 1400 de plante și
30 de stupi. 

În interiorul Centrului fiecare detaliu este gândit cu atenție, astfel încât și mediul înconjurător să
contribuie alinării, ajutorului și stimulării micilor oaspeți, pentru recuperarea capacităților lor
psiho-fizice și emoționale, afectate profund de starea de deprivare trăită datorită abandonului
(survenit în marea majoritate a cazurilor, chiar de la naștere). Până și frumuseții (culori, desene,
armonia formelor) prezentă în fiecare mediu din Centrului Pilot, îi este încredințată misiunea de
vindecare și de a restitui copiilor capacitatea de a se bucura, de a admira, de a visa, de a descoperi și
de a recupera încrederea în lumea din afară și în ei însăși. 
Pentru primirea și îngrijirea copiilor găzduiți, Centrul Pilot pune la dispoziție: 

• o delegație de Călugărițe Franciscane Misionare din Assisi, care colaborează cu Bambini in
Emergenza din 1999 ( fiecare dintre acestea este persona de referință a unei casa familiale);
• echipa de îngrijire (din comunitatea locală și sate vecine) care se ocupă de treburile domestice de
întreținere, de logistică și de aprovizionarea Centrului; 
• personal de specialitate (asistenți sociali, psihologi, psihoterapeuți, asistente, educatori), care se
deplasează din Giurgiu și din București; 
• grupuri de voluntari italieni care vin în Centru pentru a efectua vizite medicale specializate și
pentru lucrări de întreținere a structurilor. 

Copiilor din Centrul Pilot li se oferă ce e mai bun, în fiecare domeniu, astfel încât să ajungă nu doar
la recuperarea ‘dezavantajului’ de a fi abandonați, ci și la obținerea unui quid pluris, adică ceva în
plus, care să le permită o reintegrare reușită în societate. 

Excelența Centrului Pilot 



CENTRUL PILOT ANDREEA DAMATO 

Tratamentele medico-sanitare 
Majoritatea copiilor din Centrul Pilot sunt născuți de o mama
seropozitivă. Mulți din ei au fost abandonați imediat după naștere, în
maternitate. Până la împlinirea vârstei de optsprezece luni (când va fi
clar dacă minorul a fost infectat sau nu cu virusul HIV), copilul: 
• este supravegheat în permanență de medici specializati ai celui mai bun
spital (universitar) de boli infecțioase din capitală, prin analize specifice
(ale sângelui) și controale medicale (ecografii, control cardiac,
dermatologic, ortopedic, etc.); 
• este tratat cu o terapie antiretrovirală, aleasă dintre terapiile de ultimă
generație disponibile.
Ulterior, dacă diagnosticul este negativ, controalele medicale continuă la
interval anual, în loc de trimestrial. 

Educația și formarea 
Pentru a favoriza dezvoltarea cognitivă a copilului, permițându-i o
creștere echilibrată și pentru a maximiza capacitățile sale de a învață,
Centrul Pilot a adoptat metoda Montessori.
Aceasta, cunoscută și apreciată în toată lumea datorită capacității sale
de a îmbunătăți și a mări autonomia, stima de sine și siguranța copilului
- elemente esențiale pentru a umple golul creat de abandon - a fost
introdusă atât în domeniul rezidențial, cât în cel didactic (cu o gradiniță
în interiorul Centrul Pilot). 
În cadrul Centrului Pilot, gradiniță Montessori pentru copii cu vârsta
între un an și jumătate și șase ani, cu un educator si un asistent  cu
multă experiență, garantează implementarea pedagogiei Montessori in
educarea copiilor de la o vârsta fragedă. 

Asistența psihologică 
Majoritatea copiilor găzduiți în Centrul Pilot au fost abandonați la
naștere, de multe ori direct în spital, la maternitate, unde rămân de
obicei timp de 6-12 luni, așteptând ca serviciile sociale publice
(Protecția copilului) să le ofere o nouă ‘destinație’. Centrul primește și
copii care au fost preluați din familii pentru că erau victime ale
violentei, sau părăsiți de propria familie din cauza bolilor lor fizice sau
psihice. 
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Odată cu primirea în Centrul Pilot, copilul începe un parcurs de reabilitare la Viață menit să recupereze
tulburările cognitive și emoționale cauzate de trauma abandonului.
Totuși, reabilitarea va fi completă și de durată doar în momentul în care copilul va fi încredințat iubirii și
îngrijirii unei Mame și unui Tată, prin ajutorul cărora se va reintegra în societate. 

De aceea, din 2013 Bambini in Emergenza a lansat un proiect de îngrijire familială, numit ‘O Mamă și
pentru mine’, și realizat mulțumită participării unor femei speciale, care au avut curajul de a accepta o
mare încercare emoțională și socială: cea de a primi în familie un copil abandonat și, în câteva cazuri,
bolnav (HIV+/AIDS). 
Mamele noastre extraordinare sunt asistente maternale calificate care pot găzdui copilul (sau copii, până
la doi sau trei în același timp, doar dacă sunt frați) în plasament, incluzându-l în propria familie și
beneficiind de o acoperire a cheltuielilor pentru îngrijirea lui (o sumă lunară de bani), stabilită de legea
specifică care reglementează relația contractuală între mama de plasament și organizația autorizată. 

11

O MAMĂ ȘI PENTRU MINE

O mamă și pentru mine



Pentru a deveni asistenți maternali, solicitanți trebuie să
depășească o selecție riguroasă și să participe la un curs de
formare, după absolvirea căruia începe o perioadă de
acomodare cu minorul. “Corelarea” între mamă și copil este
etapa cea mai delicată a proiectului, pentru că pe baza ei se
va decide buna desfășurare a plasamentului și va marca
viitorul copilului (al mamei și al celorlalte rude). 
Interacțiunea între părțile implicate, inclusiv rudele
asistentelor maternale, este așadar evaluată cu mare atenție
de asistenții sociali și psihologii Fundației. În momentul în
care este considerat ‘pregătit’ pentru a lăsa comunitatea
Centrului Pilot, copilul este plasat în familie și dacă procesul
decurge bine, atunci minorul începe adevărata integrare. 

În următoarele doisprezece/douăzeci și patru de luni,
profesioniștii Fundației controlează buna desfășurare a
conviețuirii, prin vizite și controale de evaluare psihologică a
copilului, a asistentelor și a celorlalte rude. Pentru a susține
asistentele maternale în delicatul parcurs de integrare a
copilului în familie, Bambini in Emergenza oferă mamelor
disponibilitatea telefonica a asistenților sociali 24 de ore din
24, 7 zile din 7. În afară de aceasta, o data pe lună, mamelor li
se oferă posibilitatea de a se confrunta, toate împreună, în
prezența unei echipe de experți (asistenți sociali, psihologi și
psihoterapeuți), pentru a împărtăși experiențele și
problemele comune sau specifice, ieșite la iveală în perioada
de integrare sau pe parcursul conviețuirii cu copii
încredințați. 

Recuperarea capacităților relaționale, emoționale și
psihomotrice ale copiilor îngrijiți de o familie de plasament
este surprinzătoare și miraculoasă: este o adevărată
renaștere la viată. 

O MAMĂ ȘI PENTRU MINE

Mai mult decât bine: O Familie 
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GRĂDINIȚĂ MONTESSORI FLOARE DE COLȚ

Grădiniță Montessori Floare de Colț

Pe 25 septembrie 2019, Bambini in Emergenza a inaugurat primul Centru Social din București, conform
pedagogiei Montessori. Numele său Floare de Colț a fost ales tocmai pentru a sublinia unicitatea și
valoarea atribuită beneficiarilor centrului. Proiectul a fost realizat împreună cu Direcția pentru Protecția
Copilului si Primăria din sectorul 6, București și cu suportul și supervizarea Institutului Montessori din
București (MIB). 



Obiectivul nostru este acela de a oferi unui număr de 45 de
copii dintre cei mai defavorizați din Sectorul 6 din București,
o educație preșcolară excelentă, conform metodei
Montessori. De fapt, credința noastră este că întârzierile
(cognitive și / sau comportamentale) diagnosticate la copiii
familiilor aflate în mare dificultate sunt adesea consecința
unei „simple porniri întârziate”, dar că aceștia pot fi
recuperați dacă sunt sprijiniți prompt și cu o abordare
educațională adecvată.

Am ales metoda Montessori deoarece, în baza experiențelor
noastre trecute și cele în curs de desfășurare, s-a demonstrat
că aceasta conduce la dezvoltarea unor abilități cognitive,
manuale, comportamentale, emoționale și morale la copil (și
în cazul recuperării) și la eliminarea diferențelor inițiale
dintre cei de aceiași vârstă. Institutul Montessori din
București va garanta supervizarea continuă a activităților
educaționale desfășurate în cadrul grădiniței și pregătirea
periodică a personalului.

Beneficiarii sunt și vor fi copii cu vârste cuprinse între 3 și 6
ani cu o nevoie reală (deoarece provin din familii cu venituri
sub pragul sărăciei absolute, monoparentale sau cu unul sau
ambii părinți bolnavi, care nu sunt școlarizați sau cu mai mult
de 3 copii în grija) prin urmare inevitabil neglijați.

Locația care găzduiește Centrul Floare de Colț (în sectorul 6
din București) este o vilă modernă cu două etaje de
aproximativ 600 mp, dotată cu spații mari și luminoase,
mobilată conform indicațiilor metodei Montessori și dispune
de o încântătoare grădină în aer liber. În interiorul Centrului,
copiii sunt primiți de luni până vineri, între orele 8:00 și
16:00 și sunt urmăriți și însoțiți pe parcursul recuperării de o
echipă de profesioniști (educatori Montessori și asistenți
educatori Montessori, psiholog, psihoterapeut, asistent
social). Aceeași echipă va oferi, de asemenea, părinților
momente zilnice și lunare de sprijin și discuții, astfel încât
schimbarea să se poată face pe ambele fronturi.

GRĂDINIȚĂ MONTESSORI FLOARE DE COLȚ

Obiectiv
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Restituirea Armoniei

Proiectul "Restituirea Armoniei" este susținut de Fundaţia pentru Comunitate
și MOL Romania prin Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor.

pentru reabilitarea psiho-socială a copiilor din Centrul Pilot Andreea Damato



Obiectivul general al proiectului urmareste sa produca o
schimbare pozitiva la copii, atat din punct de vedere
fizic, mental și cognitiv, cât și din punct de vedere socio-
emotional, atat în ceea ce privește exprimarea
sentimentelor și a experiențelor, a exteriorizarii și a
spontaneității expresiei, cat și în vederea imbunatatirii
comunicarii și a relationarii cu ceilalți.

Obiectivele specifice urmăresc: 
- dezvoltarea fizica și a sanatatii (achiziția mișcării și a
coordonării, dezvoltarea capacitatilor motrice și a
rezistenței la efort); 
- dezvoltarea socio-emoțională (recunoașterea,
exprimarea și reglarea emoțiilor; toleranta la frustrare;
autoapreciere pozitiva);
- dezvoltarea limbajului și a comunicarii (înțelegerea
unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor,
emoțiilor; capacitatea de comunicare clară a unor idei,
emoții proprii; extinderea progresiva a vocabularului);
- dezvoltarea cognitiva (identifică posibile
răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii problemă;
construiește noi experienţe, pornind de la experienţe
trecute); 
- dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare
(curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea
în situații noi; creativitate prin activități artistico-
plastice, în conversații și povestiri creative).

RESTITUIREA ARMONIEI

OBIECTIVE

Fiecare copil trebuie
sustinut sa își dezvolte
pana la maximul sau de
potențial și celelalte
abilități și competențe
necesare unei integrări
psiho-sociale armonioase
și eficiente.

Proiectul are scopul de a-i
ajuta pe cei mici să
cunoască și sa înțeleagă
mai bine lumea în care
trăiesc, sa se adapteze mai
ușor din punct de vedere
emoțional și social, sa
invete sa trăiască sănătos
și în armonie cu ei înșiși și
cu tot ce se afla în jurul
lor. Și nu în ultimul rand
sa reuseasca sa integreze
cat mai sanatos istoricul
personal de boala și
abandon.
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RESTITUIREA ARMONIEI

Nevoile
evidențiate

Marea majoritate a beneficiarilor din Centrul Pilot
Andreea Damato, poarta cu sine un istoric personal
marcat de infecția cu HIV, întârziere mintală și abandon
la vârsta de nou-născut. Comportamentul copiilor aflați
în plasament, în general, este dominat de instabilitate,
labilitate afectiva, impulsivitate, irascibilitate,
rigiditate. Deoarece, prin natura mediului, satisfacerea
nevoii de afectivitate a copiilor nu poate fi îndeplinită
de către personalul centrului, exista posibilitatea
crescută de apariție a dificultăților de adaptare și
dezvoltare psihică, ceea ce poate duce la instalarea
unor tulburari afectiv comportamentale. 
Mai mult, sunt afectate, de către istoricul de viață:
- construcția imaginii și identității de sine
- conștientizarea și exprimarea emoțională, capacitatea
de socializare
- relația cu grupul, cu adultul și cu autoritatea
- atitudinea fata de scoala și fata de munca
- modul de asumare a responsabilităților
- procesul decizional
- orientarea școlară și profesională
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RESTITUIREA ARMONIEI

Activitățile
proiectului

Proiectul “Restituirea Armoniei” este structurat pe trei dimensiuni:

- „Karate-ul mă ajuta sa comunic” – grup de arte martiale -
porneste de la premisa ca trupul nostru comunica tot timpul și că
este important să-l ascultăm și să-l înțelegem. Este la fel de
important să-l mentinem sănătos și puternic. Un antrenament
durează între 45 și 60 minute, în funcție de varsta participantilor, se
desfășoară în grup, de doua ori pe saptamana. Prin intermediul
acestei activități, copiii își cultiva sanatatea prin învățarea
respiratiei sănătoase, își dezvolta capacitatea de conștientizare a
propriului corp, capacitățile motrice (flexibilitate, echilibru, forță,
coordonare), modalități de reducere a anxietatilor și de descărcare a
tensiunilor.

- “Sa dam forma emoțiilor” – atelier de art-terapie –pleacă de la
ideea ca sufletul vorbește în imagini și că anumite aspecte sufletești
pot fi formulate mult mai ușor prin artă decât prin cuvinte. Copiii
cunosc și experimentează culorile, formele, elementele naturii în
scop terapeutic pentru a-și recunoaște emoțiile, reacțiile, pentru a
evolua fizic, mental și spiritual. Un atelier durează între 30 și 60 de
minute, în funcție de varsta participantilor și are loc o data pe
saptamana. Este realizat în grup ca metoda de educație non-formala.
Obiective: încurajarea și dezvoltarea încrederii în sine, scăderea
anxietății și a depresiei, îmbunătățirea stimei de sine, dezvoltarea
creativității, exprimarea emoțiilor. 

- “Grup de poveste” – atelier de povesti terapeutice - porneste de la
premisa ca povestile, in general, exemplifica o viziune optimistă a
vietii, subliniind faptul ca dificultatille sunt tranzitorii, deci merita
sa lupti și să ai încredere. Ele ne încurajează sa nu renuntam, se
privim obstacolele și suferințele ca posibili pași ai evoluției. Un
atelier durează între 30 și 60 de minute și se desfășoară o data pe
saptamana, în grup. Obiective: creșterea încrederii în sine,
dezvoltarea creativității, depasirea tulburarilor de limbaj, stimularea
empatiei. Insuflarea ideii că își pot depăși condiția dacă își vor
mobiliza abilitățile și își vor valorifica oportunitatile.
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Proiectul este structurat
în intervenții educaționale
non-formale și terapeutice
de grup, realizate prin
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marțiale, terapie prin arta
și povesti terapeutice.



RESTITUIREA ARMONIEI

Rezultate
obținute 

Proiectul, prin activitățile sale, a avut un grad ridicat de
realizare a obiectivelor. Așadar, în funcție de vârsta, de
structura grupului și de activități, copiii și-au dezvoltat:
capacitatea de a desfășura o activitate structurata
bazata pe reguli specifice, capacitatea de a lucra în
grup. 

Activitatea sportiva i-a ajutat sa își dezvolte forța,
rezistenta, mobilitatea, îndemânarea, coordonarea,
echilibrul, postura și respirația. 

Terapia prin arta, specific, i-a ajutat sa: își dezvolte
motricitatea fina, capacitatea de a exprima, altfel decât
prin cuvânt, ceea ce simt, sa dea sens propriilor
realizări, sa vorbească despre ei și despre ceea ce simt,
sa conștientizeze existenta universului interior propriu
fiecăruia, sa îl cunoască și sa învețe sa-l controleze si
sa-l utilizeze in funcție de interesul propriu și al
celorlalți. 

Terapia prin povesti, la rândul ei, pe lângă cele de mai
sus, a dezvoltat la copii: plăcerea de a sta printre cârti,
de a le răsfoi, de a asculta, de a trai experiențele eroilor
și de a se identifica cu aceștia, ideea ca, in general,
problemele au soluții, abilitatea de a structura in
povesti ceea ce simt și gândesc și de a exprima aceste
construcții. 
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„Karate-ul mă ajută să comunic” 

RESTITUIREA ARMONIEI

În timpul orelor de sport, de la cel mai mare la cel mai mic, copiii, au
început să lucreze în echipa,  să-și dezvolte abilitățile motorii și puterea
de concentrare, devenind treptat conștienți de propriul corp, sporindu-și
astfel, stima de sine și respectul față de ceilalți.
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„Să dăm forma emoțiilor” 

RESTITUIREA ARMONIEI

În timpul activităților artistice, copiii au început să-și dezvolte
creativitatea, fără teama de a greși sau de a fi observați, ajungând sa se
exprime mai liber si mai spontan. 
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„Grup de poveste” 

RESTITUIREA ARMONIEI

In funcție de abilitățile lingvistice, copiii, continua să învețe să
povestească celorlalți întâmplări scurte, să asculte, să pună în joc, alături
de colegii lor, întâmplările povestite.
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