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Ce îşi propune Asociaţia 321 UP? 
 

• îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor care au copii cu nevoi speciale, 
şi în mod prioritar a copiilor şi persoanelor cu sindrom Down; 

 

• promovarea integrării sociale a persoanelor cu dizabilităţi şi nevoi 
speciale în educaţie, sport, sănătate, activităţi recreative, viaţa in 
comunitate, activităţi economice şi altele; 

 

• dezvoltarea unei comunităţi de familii care se sprijină reciproc şi 
realizează acţiuni şi activităţi, urmărind obiective de interes comun; 

 

• consolidarea parteneriatelor dintre părinţi, specialişti, educatori, 
instituţii, organizaţii, asociaţii şi fundaţii cu profiluri şi activităţi 
similare 

 

• susţinerea programelor de intervenţie şi stimulare, precum şi a 
proiectelor de prevenţie şi tratament pentru afecţiunile caracteristice 
persoanelor cu sindrom Down 



Continuăm ÎMPREUNĂ pe același drum... 
• Asociaţia 321 UP a fost înfiinţată în 2014, ca mecanism de sprijin pentru Maria, acum în 

vârstă de aproape 11 ani, o fată care “din întâmplare are sindromul Down”. 

• De 11 ani, cu ajutorul prietenilor, colegilor, cunoscuţilor şi susţinătorilor, am acoperit o 
parte din cheltuielile alocate terapiilor şi stimulării Mariei, ale cărei evaluări recente 
relevă o dezvoltare cognitivă medie, nivele moderate ale autonomiei si ale propriului 
discernamant şi laxitate musculară pronunţată.  

• Oferim sprijinul nostru şi încurajăm şi alţi părinţi să fie promotorii propriului interes al 
copiilor lor, spre o rezonabilă şi realistă integrare a copiilor cu dizabilităţi în societate. 

• În 2017, am ajuns la un număr de 8 familii membre ale Asociaţiei 321UP, care şi-a 
propus transparență în raportarea cheltuielilor şi respectarea unui principiu de alocare 
echilibrată a fondurilor atrase de fiecare părinte/familie, astfel: 

 60% din sumele colectate pentru un copil să fie alocate necesităţilor terapeutice, 
medicale sau de prevenţie necesare acelui copil; 

 20% să fie alocate altor beneficiari care au nevoie de sprijin; 

 20% să fie alocate pentru acţiuni comune şi cheltuieli administrative. 
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Ce am făcut în 2017? 
Servicii către beneficiarul principal 

• Peste 520 ore de terapii de stimulare cognitivă, terapie logopedică, kineto-terapie 
individuală şi personalizată; evaluări psihologice, 750 ore de insotire terapeutica de tip 
shadow, decontări medicale însumând 19.000 lei (19% din totalul cheltuielilor). 

Servicii către alți beneficiari direcți (32%) şi indirecți (16%) 
• Am crescut numărul de beneficiari, sprijinind direct 20 copii, adulti şi familiile acestora, 

prin decontarea unor cheltuieli cu terapii, evaluări, alimente pentru cei cu intoleranţe 
alimentare şi tratamente medicale. Un total de 450 de ore de terapie au fost decontate. 

 
Peste 62.000 lei (61%) au însumat decontări de terapii, peste 13.500 lei (13.66%) au 
acoperit analize, medicamente, consultaţii medicale  si decontari de alimente speciale. 
 

Activităţi comune (25% din totalul cheltuielilor) / cheltuieli administrative (9%) 

• Am organizat „Întâlnirile 321UP” – 3 întâlniri periodice la care au participat, în medie, 
15 părinţi şi 10 copii cu sindrom Down, alături de fraţii şi surorile lor. Au fost invitaţi 
specialişti, pedagogi, terapeuţi, medici. 

• Am organizat 24 vizite periodice, însumând peste 144 ore petrecute alături de 236 de 
beneficiari, la centrele de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi de la Ciolpani, 
Tâncăbeşti, Periş şi Şcoala Specială nr. 8-Bucuresti – acţiuni organizate cu sprijinul 
voluntarilor şi membrilor asociaţiilor partenere care s-au alăturat demersurilor noastre 
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Cheltuieli şi venituri în 2017 

 

 

 
 

Venituri 2017: 160.288 lei 
Cheltuieli 2017: 101.209 lei 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 2017 alocarea fondurilor s-a realizat către mai mulţi beneficiari, în comparaţie cu 2016, şi am pus 
accentul, mai mult decât în anul anterior, pe sprijinirea altor beneficiari şi pe acţiuni comune.  
Astfel, am ajuns ca, 72% din bugetul cheltuielilor, să fie alocat pentru susţinerea acţiunilor comune (24%) ale 
asociaţiei şi sprijinul a 20 beneficiari (48%) cărora li s-au decontat cheltuieli terapeutice(61%) sau medicale 
(14%). Sumele rămase necheltuite vor acoperi necesarul pentru acţiunile din prima parte a anului 2018. 

Acţiuni comune:  

întâlnirile familiilor şi vizitele lunare la centrele  

de la Tâncăbeşti, Ciolpani, Periş şi  

Scoala Specială nr. 8-Bucureşti, piese de teatru 

Sprijin alţi beneficiari: un număr de 7 beneficiari  

direcţi şi alţi 13 noi beneficiari au fost susţinuţi  

Administrative: servicii financiar/bancare, taxe, marketing si promovare, cheltuieli de personal şi pentru întreţinerea 
mijloacelor auto 
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Ce ne propunem pentru 2018? 
• Să mărim numărul de beneficiari direcţi şi indirecţi la 25 

şi să creştem numărul familiilor membre ale asociaţiei – în 
prezent sunt 8 familii şi 20 beneficiari direcţi şi indirecţi, in 
creştere faţă de 2016 (6 familii si 12 beneficiari); 

 

• Să continuăm şi să diversificăm sprijinul nostru lunar 
pentru centrele de plasament şi îngrijire Tâncăbeşti şi 
Ciolpani şi să sprijinim, prin acţiuni periodice cu o 
frecvenţă mai mare, şi celelalte centre din localitatea 
Periş şi Şcoala Specială nr. 8 - Bucureşti; 

 

• Să susţinem site-ul oficial www.321up.ro, oferind modele 
de urmat, informaţii şi exemple concrete în abordarea 
celor mai bune metode, în vederea dezvoltării şi integrării 
copiilor cu sindrom Down; 
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• Să continuăm, împreună cu părinţii şi alte 
asociaţii, să dezvoltăm proiectul „Întâlnirile 
321UP” – ce se doreşte a fi un grup de suport 
pentru părinţi şi un prilej de întâlnire şi 
socializare, atât pentru copii cât şi pentru părinţi; 
 

• Să ne implicăm în promovarea imaginii şi a 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a celor 
cu sindrom Down în societate; 

 

• Să dezvoltăm şi să consolidăm parteneriate cu 
diferite instituţii şi asociaţii cu preocupări 
similare; 

 

• Să dezvoltăm un program de stimulare şi 
încurajare a mişcării în aer liber, a diverselor 
activitati desfăşurate în natură, împreună cu 
familiile. 
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Mulţumiri 
• Sutelor de persoane care au redirecționat 2% din impozitul lor; 

• Sponsorilor, donatorilor şi susţinătorilor noştri; 

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

• Părinților implicaţi în asociaţie care, la rândul lor, au oferit sprijin altor părinţi; 

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

• Personalului centrelor de la Tâncăbești, Ciolpani, Periş şi Şcoala Specială 8-Bucureşti; 

• Tuturor copiilor, adulţilor şi bătrânilor cu dizabilităţi, care ne dau un sens nou vieţii. 

 

Susţinători: 

Teatrul Odeon  

pictor Mircea Nechita 

 

 

 

ONG-uri partenere: 
Asociaţia Sfinţii Chiril şi Metodiu-Bucureşti 
Asociaţia Spontania-Bucureşti 
Asociatia Caritas-Bucureşti 
Asociaţia Ataraxia-Vâlcea 
Asociaţia Albert și Zâmbete-Braşov 
Fundaţia Creștină Diakonia-Cluj 
Asociaţia Smiling Eyes-Bucureşti 
Asociaţia Umanitară Trandafirul Speranţei-Piteşti 
Asociaţia DAC Yacht Club-Bucureşti 
 
 

Centre de terapie partenere: 
Centrul de recuperare Darin-Bucureşti 
Gavenea Andreea–cabinet psihoterapie-Braşov 
KOVACS Etele–cabinet kinetoterapie-Braşov 
Centrul de echitaţie Taltos Paripa-Covasna 
Centrul Apollo-Methods-Bucureşti 
Cabinet de psihologie Gioroc Maria-Bucureşti 
 

Specialişti voluntari: 
Dr. Arina Vinereanu 
Dr. Adrian Dumitrescu 
Dr. Mirela Corello Asociaţia 321UP 
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Sponsor: 
Exe Software-Bucureşti 
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