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„Din 1993 pentru copil și familie”





1300

300 PROFESIONIȘTI  AU PARTICIPAT LA CONFERINTELE  SI  
WORKSHOP-URILE  DE FORMARE ALE  FICF

COPII  SI  
TINERI  BENEFICIARI  AI  
SERVICIILOR DIRECTE

500
ADULȚI  SUSTINUTI 

TERAPEUTIC IN CADRUL 
PROIECTELOR FICF

REZULTATE  2017

4
40

15
PROIECTE  IMPLEMENTATE

VOLUNTARI

INSTITUTII  SI  ORGANIZATII  PARTENERE 



C I N E    
S U N T E M ?  



VIZIUNE
O lume în care copilul se dezvoltă armonios, 

fără să fie supus abuzului, neglijării sau exploatării, 
iar familia şi comunitatea sunt parteneri activi şi responsabili.



MISIUNE
Misiunea noastră este să contribuim la educarea,

protecţia şi sănătatea copilului, familiei şi
comunităţii prin servicii performante de prevenire

şi intervenţie precum şi de formare a
profesioniştilor.   



- Angajament şi respect 
 

- faţă de beneficiar 
 

- Trasparenţă 
 

- Profesionalism 
 

- Integritate 
 

- Munca în echipă 

P R I N C I P I I L E  N O A S T R E :  Valorile noastre:
- Nediscriminare 

 
- Adaptarea intervențiilor la 

nevoile beneficiarilor 
 

- Existența standardelor de 
calitate 

 
- Confidențialitate 



 Alain BONTE 

Oana Maria CLOCOTICI 

Aurelia Petra CORBEANU 

Luminita COSTACHE 

Isabelle Sophie GANOT

Alexandrina HALIC 

Ioana Anca IACOB 

Irinel IONESCU 

Nadine OUTIN 

Stefania RICMAN 

Ioan SIMU

Daniela Maria Gheorghe - Președinte 
Bogdan Sebastian CUC - Vice Presedinte

consliliul director



ECHIPA FICF

andreea ene 
director executiv

gabriela sard 
director administrativ

mihaela ruscior 
psiholog

cornelia gheorghiu 
lucrător prin arte combinate

justina samoilă 
asistent social



EURODIR
este o retea transnațională de 

formare în management a directorilor 
de asezaminte sociale

FONPC

SN-CAN

FEDERAŢIA VOIX DE L’ENFANT  

membri în rețele profesionale interne ŞI INTERNAŢIONALE

Federația organizațiilor 
neguvernamentale din Protecția 

Copilului

Societatea Națională pentru Copilul 
Abuzat și Neglijat

are ca scop întrajutorarea copiilor 
aflați în situații precare și de risc 



C E    
F A C E M ?



ART TERAPIE ȘI 
DEPRINDERI DE VIAȚĂ 

INDEPENDENTĂ 

SMILE - CAMERA DE JOC 
PENTRU COPII 
SPITALIZAȚI 

CONTINUING STORY - 
VALEA PLOPULUI 

PROGRAMUL DE BURSE 
HANS LOOTS - VALEA 

PLOPULUI 

PROIECTE



Activitati: 

 

Stimulare senzoriala si motorie pentru copii si tineri cu 

nevoi speciale 

Abilitati de viata independenta pentru copii si mame 

Art terapie 

Canto si dezvoltare prin muzica 

Activitati outdoor 

Formare si supervizare a profesionistilor

Durată - 12 luni 

Buget - 43.229 euro 

Finanțator - Fundația Bonte 

122 de beneficiari copii, tineri, mame și profesioniști 
din cadrul DGASPC Sector 1 și Sector 4

ART TERAPIE ȘI DEPRINDERI DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ







IONUȚ - 7 ANI - BENEFICIAR AL SERVICIILOR DE 

ART TERAPIE ȘI DEPRINDERI DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ IMPLEMENTATE DE FICF 

-mai 2017- 
Opoziționism. Atitudine sfidătoare față de adult. Neimplicare și 

dezinteres față de activitățile propuse. Ușoară agresivitate față 
de cei din jurul său. 

 
-decembrie 2017- 

Ionuț participă cu mult entuziasm la sesiunile de lucru, afirmând 
chiar faptul că aceste activități sunt pe placul lui. Este curios, 

doritor, implicat și creativ. 
Ionuț dă acum dovadă de toleranță față de ceilalți participanți 
de grup. Este cooperant și deschis către interacțiune cu adultul. 



Rezultate ale demersului de stimulare senzorială și motorie  
a copiilor și tinerilor cu nevoi speciale 

 
C. este un tânar în vârstă de 20 ani cu sindrom autist, abandonat la naștere, 
rezident al unei Case de tip familial pentru copii și tineri cu deficiențe. Acum 

6 ani, la primul contact cu terapeutul FICF stătea ațezat, cu o postură 
tensionată, aplecată în față și făcea mișcări repetitive, evita contactul vizual 

și orice interacțiune cu ceilalți copii sau adulți, fară expresii faciale și 
respingea orice atingere, retragându-se. Am fost preveniți de către 

personalul centrului că este putin cooperant și mai ales că introduce în gură 
și inghite obiecte din cauciuc sau plastic flexibil. 

 
În urma activitatilor individuale și de grup de stimulare senzoriala, motrica și 
cognitiva, derulate constant timp de 6 ani, cu o frecvență saptamanală, C. a 
înregistrat progrese semnificative în special în ceea ce privește capacitatea 

de comunicare și relationare: 
 

-de la absența totală a contactului vizual, C. a trecut la contact vizual 
menținut cu terapeutul; 

-de la aparenta apatie totală și absența manifestarii emoțiilor, C. reușește 
să transmită, nonverbal, prin expresii vizuale și corporale, ce îi place, ce nu îi 

place,  ce dorește, ce nu dorește (oftează, se încruntă, se retrage, 
îndepartează, rupe, aruncă, se miră zâmbește, râde);   

-initiază contactul prin luarea de mână nu doar a terapeutului ci și a altor 
adulti pentru a arata ce dorește; 



Smile - Camera de joc pentru copii spitalizati

Printre cele mai importante rezultate obtinute in proiect alǎturi de: 
- diminuarea anxietǎții asociate spitalizǎrii și/sau intervenției 
chirurgicale la copii; 
- stimularea cognitivǎ și creativǎ; 
- încurajarea relaționǎrii cu alți copii/ pǎrinți aflați in aceeași situație; 
- dobândirea de cunoștințe și abilitǎți noi pentru peste 2600 de copii și 
pǎrinți, 
s-au numǎrat și creșterea gradului de informare a intervenanților în 
domeniu (cadre medicale, profesioniști din domeniul social) și a 
comunitǎții asupra beneficiilor implementǎrii unui astfel de program. 
 
Bugetul total al proiectului 52.924 CHF, co-finanțarea din partea Elveției 
fiind de 46.940 CHF. 
 

Proiectul Smile - Camera de joc pentru copii spitalizati implementat timp de doi ani incepând cu luna 
ianuarie 2016 a fost co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene 
pentru Uniunea Europeanǎ extinsǎ. 





SMILE - CAMERA DE JOC PENTRU COPII SPITALIZAȚI
În cadrul proiectului au fost elaborate trei publicații - 
Ghidul pentru părinți, Ghidul pentru profesioniști și Povestea lui Nor și Soare.



SMILE - CAMERA DE JOC PENTRU COPII SPITALIZAȚI
Pagini din Povestea lui Nor și Soare



SMILE - CAMERA DE JOC PENTRU COPII SPITALIZAȚI
În cadrul proiectului au fost elaborate trei publicații - 
Ghidul pentru părinți, Ghidul pentru profesioniști și Povestea lui Nor și Soare.



SMILE - CAMERA DE JOC PENTRU COPII SPITALIZAȚI
În cadrul proiectului au fost elaborate trei publicații - 
Ghidul pentru părinți, Ghidul pentru profesioniști și Povestea lui Nor și Soare.



CONTINUING STORY - VALEA PLOPULUI
Activități 
 
Activitati de stimulare si socializare 
Deprinderi de viata independenta pentru copii si
mame 
Activitati creative (pictura, modelaj, art and crafts) 
Activitati de consiliere si terapie 
Activitati de formare si supervizare

Durată - 12 luni 
Buget - 7.840 euro
Finanțatori - Arno Huibers
Theaterproducties
Stichting Clown en Comedie
Netherlands 
Mr. Guus de Rouw from
Makelaarskantoor Huibers 

90 de beneficiari copii, mame și  vărstnici și profesioniști



O camera nefinisată, întunecoasă, răcoroasă, puțin aerisită, un șifonier 
vechi și două fotolii, un loc total nepotrivit pentru o întalnire de stimulare 

prin artă, joc și creativitate. Și totusi acest spatiu devine un loc cald, sigur și 
plin de culoare și deschis pentru a trezi amintiri frumoase din viața noastră. 

 
Acest lucru se întamplă de 2 ori pe lună cu cei 10 vârstnici abandonati de 
familie care își petrec ultima parte a vieții departe de casa lor și care se 

află în grija Asociației ProVita din Valea Plopului. 
 

Sunt deja 5 ani de când specialiștii FICF oferă acestor vârstnici atenție, 
dragoste, întelegere, ascultare. Așezati in cerc, o parașută mare colorată 

ne aduce împreună și ne trezeste amintiri legate de plimbari pe malul marii, 
ploi de vara caldute, poezii soptite la urechea iubitei din tinerete, de copii si 

copilarie. Si astfel starea de tristete, singuratate, boala si neputinta se 
transforma pentru un timp in bucurie, veselie si multe zambete. 



Durată - 12 luni 
Buget - 2.270 euro 

Finanțatori - Stichting Clown en Comedie 
Netherlands 

Mr. Guus de Rouw 
Arno Huibers Theaterproducties 
Mr. Hans van Loon (Netherlands)

programul de burse hans loots- VALEA PLOPULUI
peste 20 de beneficiari 

Susținerea copiilor și tinerilor prin burse de 
studiu acoperind cheltuieli precum 

 
- Rechizite 

- Costuri de internat și mese 
- Taxe de studiu 

- Costuri de transport 
- Medicamente 



conferințe, formări, 
workshop-uri 







„ E  M A I  U Ș O R  S Ă  Î N G R I J E Ș T I  U N  C O P I L  F E R I C I T ”
Conferința organizată de FICF și Lapsus Lazuli pe tema 
Intervenția artistică și art terapia în sprijinul copilului 
vulnerabilizat de boală sau handicap 
 



 
Workshop de formare pentru profesioniștii din protecția copilului organizat 

de FICF împreună cu artiștii de Asociația Lapsus Lazuli, Belgia 

Art Terapie - ÎN CĂUTAREA CLOVNULUI INTERIOR



„ E  M A I  U Ș O R  S Ă  Î N G R I J E Ș T I  U N  C O P I L  F E R I C I T ”
schimb de bune practici intre artistii belgieni de la 
Asociatia Lapsus Lazuli, profesionistii FICF si cadrele 
medicale la Spitalul „Grigore Alexandrescu”



Proiecte si actiuni in care FICF a fost  
implicat ca partener 
 

Parteneriat cu Fundația Copiii Nostri și FONPC -  
Proiect: Promovarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală 

Asociația Supervizorilor din România 2017 –  
Școala de vară Rotterdam, curricula de formare a supervizorilori 

 

Art terapie – FICF participare la 25 de ani de activitate a Institutului de formare elvețian l’Atelier 

Colaborare cu IPP și FONSS - Raport de evaluare a situației curente a serviciilor 
furnizate copiilor și tinerilor aflați în sistemul de protecție de pe raza județului Ilfov



serbări și activități outdoor 
cu beneificiarii FICF



 
Activitate organizata de catre Fundația Bonte  

in parterneriat cu FICF 

egg hunt





Outdoor organizat de FICF în colaborare cu  
DGASPC SECTOR 4 și DGASPC SECTOR 1

kids summer fest



 
Activitate organizată de FICF în colaborare cu DGASPC Sector 4, în 
cadrul proiectului Art Terapie și Deprinderi de viață independentă

serbare de crăciun



F I N A N C I A R

TOTAL VENITURI 88.548 EURO

63.316 EURO PROIECTE  72%

ACTIVITĂȚI ECONIMICE 17% 15.381 EURO

9.851 EURO11%

SURSE DE FINANțARE

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI



Finanțatori

Clown en Comedie



C H E L T U I E L I
16.071 euro 

18%

72.512 euro 
82%

88.583 euro  
TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

 PROIECTE



P A R T E N E R I

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A 

ROMANIEI



C O N T A C T
str. Occidentului, nr. 44 

Bucuresti 
Sector 1 

Tel. +4 0721 464 641 
Fax +4 0213 112 305 
www.ficf-romania.ro 

www.ficf-romania.ro/smile 
office@ficf-romania.ro


