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Scopul Asociaţiei 321 UP: 

• îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor ce au copii cu 
nevoi speciale; 

• promovarea integrării sociale a persoanelor cu 
dizabilităţi şi nevoi speciale în domeniile: educaţie, 
sport, sănătate, activităţi recreative, viaţa 
comunităţii, activităţi economice şi altele. 

Motto: Împreună, cu dragoste şi …ceva în plus… 



Același drum, un nou început... 

• Asociaţia 321 UP a pornit în aprilie 2014, ca mecanism de sprijin 
pentru Maria, acum în vârstă de aproape 8 ani, o fetiță care “din 
întâmplare are sindromul Down”.  

• De 8 ani am primit susţinerea prietenilor noștri prin intermediul 
altor asociații şi am reuşit sa acoperim o parte din cheltuielile 
alocate terapiilor şi stimulării Mariei, ale cărei evaluări relevă o 
dezvoltare cognitivă medie şi laxitate musculară generalizată.  

• Imboldul înființării unei asociații a venit pentru că am dorit 
transparență maximă în alocarea cheltuielilor prin respectarea 
unui principiu cât se poate de simplu: 
– 60% din sumele colectate pentru un copil să fie alocate terapiilor necesare  acestuia; 

– 20% alocate altor copii care au nevoie de sprijin; 

– 20% alocate pentru acţiuni comune şi cheltuieli administrative ale organizației. 

 



Ce am făcut în 2014? 
Servicii către beneficiar final: 

• Terapii de stimulare cognitivă, terapie logopedică, kineto-terapie 
individuală şi personalizată - 30 ore, în perioada octombrie-decembrie 
2014  

• Evaluări medicale și psihologice, logistică. 

 

Servicii către alți beneficiari - aprilie – decembrie 2014: 

• 16 vizite lunare la centrele de îngrijire persoane cu dizabilităţi de la 
Ciolpani şi Tâncăbeşti – acţiuni organizate şi cu sprijinul voluntarilor şi 
ai asociaţiei Sfinţii Chiril şi Metodiu – asociaţie a comunităţii de pe 
lângă paraclisul universitar din cadrul Universităţii de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti; 

• cursul pentru părinţi “Trusa cu instrumente pentru creşterea 
copiilor”,  în parteneriat cu asociaţiile Asociaţia Corporeanima 
(inițiatorul proiectului în România) şi Asociaţia Sfinţii Chiril şi Metodiu. 

 

 

 

 

http://11mai.ro/comunitatea/
http://www.corporeanima.ro/
http://www.corporeanima.ro/
http://www.corporeanima.ro/
http://www.corporeanima.ro/


Cheltuieli şi venituri în 2014 

Suma totală a cheltuielilor a fost 
de 4629 lei, fiind alocată, pe 
tipuri de cheltuieli, astfel: 
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Veniturile în anul 2014 au 
fost in valoare de 17.398 
lei. Sursele de venit au fost: 
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Am respectat principiul iniţial de alocare a cheltuielilor: 60-20-20. 
Fondurile au fost virate către sfârşitul anului (noiembrie-decembrie), sumele 
rămase urmând a fi folosite în exerciţiul financiar al anului 2015 



Ce ne propunem pentru 2015? 

• Să continuăm pe acelaşi drum  început în 2014; 

• Să mărim numărul de beneficiari şi să atragem alături alţi părinţi 
– un număr de 5 familii noi confirmate până la data prezentului 
raport; 

• Să lansăm site-ul oficial www.321up.ro, ca un prim canal de 
comunicare al asociației cu părinții care ne vizitează, oferind 
modele de urmat şi exemple concrete în abordarea celor mai 
bune metode în vederea dezvoltării copiilor lor; 

• Să încurajăm părinţii să se unească, să militeze pentru drepturile 
lor şi ale copiilor lor, pentru reala integrare a acestora în 
gradiniţe, şcoli, la locuri de muncă, în zonele de recreere. 

 

 

 

 

http://www.321up.ro/


Ce ne propunem pentru 2015? 

• Crearea unei comunităţi active de părinţi care se sprijină 
reciproc şi care işi impărtăşesc din experienţele proprii - prima 
întâlnire a fost organizată în 21 februarie 2015 cu participarea 
a 19 părinţi cu 10 copii cu sindrom Down sau dizabilităţi; 

• Participarea la acţiunile organizate cu ocazia zilei 
Internaţionale a sindromului Down care au loc, în fiecare an, 
în data de 21 martie; 

• Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor cu diferite 
instituţii şi asociaţii cu preocupări similare, în vederea atingerii 
obiectivelor stabilite în cadrul statutului asociaţiei. 

 

 

 

 



Mulţumiri 

• Sutelor de persoane care au redirecționat 2% din impozitul lor; 

• Voluntarilor care au fost alături de noi şi au sprijinit acțiunile întreprinse; 

• Părinților care sunt deschiși și acceptă în grădinițe și școli copii cu nevoi speciale; 

• Părinților copiilor cu nevoi speciale care, la rândul lor, au oferit sprijin altora; 

• Educatorilor, specialiștilor şi tuturor celor care au fost alături de beneficiarii 
asociației noastre şi i-au înconjurat cu atenţie, grijă, dragoste şi profesionalism; 

• Personalului din centrele de îngrijire din Tâncăbești și Ciolpani. 

 Sponsor: 

 

 

ONG-uri partenere: 

• Asociaţia Spontania, 

• Gradinița Little One 

• Asociaţia Sfinţii Chiril şi Metodiu 

• Asociaţia Pedia 

• Asociaţia Corporeanima 

Centru de terapie partener: 

Centrul de recuperare Darin 
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Mulţumim pentru contribuţie şi 

pictor Mircea Nechita  

Crina D. – părinte implicat 

Bogdan si Dragoş Popovici  

şi familiilor acestora 

 

 

Călătoria continuă împreună cu voi... 

Centrul de recuperare Darin
Centrul de recuperare Darin

