JAARVERSLAG 2013 Stichting Ancora Salvării
Projecten:
 Therapiecentrum Ancora voor kinderen met ASS (autisme)en aanverwante stoornissen in de
stad Iasi-Roemenië en omgeving;
 Counseling van ouders/familie/verzorgers, die een persoon met handicap onder hun zorg
hebben;
 Samenwerking met speciale scholen, dagcentra in provincie Iasi-Roemenië maar ook in Bălți
en Chișinău-Moldavië;
 Maatschappleijke dienstencentrum met o.a. therapieën voor kinderen en jeugd met een
handicap en praktische hulp voor bedlegerige ouderen te Strunga, provincie Iasi-Roemenië;
 Gespecialiseerde informatie- en begeleidingscentrum met o.a. aangepaste clubactiviteiten
voor mensen met een handicap of chronische ziekte en informatiebijeenkomsten te BaltiMoldavië;
 Vertaalwerk (o.a. in boekvorm)/Workshops/cursussen op vakgebied van de
gehandicaptenzorg.

Leren verbinding leggen voorwerp-foto, werken volgens schema in pictogrammen en rekenen
Resultaten:
 75 kinderen met ASS geïntegreerd in een vorm van onderwijs;
 Therapiemogelijkheden voor een groep van 45 peuters en kleuters met ASS of aanverwante
problemen ter voorbereiding op een vorm van onderwijs;
 Uitbreiding van therapiecentrum te Iasi met een aparte fysiozaal;
 Voortzetting van de oudersteungroep voor ouders van kinderen met ASS;
 25 mensen met een beperking of chronische ziekte uit dorpgemeenschap Strunga en
omgeving hebben constante hulp gehad in de vorm van: therapie, integratie-activiteiten,
counseling, ondersteuning in het verkrijgen van uitkeringen etc.;
 Openheid bij verschillende overheids- en particuliere instellingen voor advisering;

Opening van Auti-klassen in Chișinău met NL’se ambassadeur, nieuwe fysiozaal en TEACCH-klas.

 Een zelfstandig team van lokale professionals met doorzettingsvermogen, officiele erkende
diploma’s behaald in TEACCH (een behandelingsmethode voor het werken met kinderen die
een communicatiestoornis hebben, o.a. ASS) en op het gebied van Sensorische Integratie;
 Aanschaf en eerste toepassingfase van erkende psychologische testen (Denver
Ontwikkelings Schalen, CARS 2, ADI-R, SRS 2, SCQ);
 Steeds meer uitbreiding in het geven van onze eigen modules over ASS aan verschillende
onderwijsgevenden ouders en/of verzorgers en studenten;
 Medesamenstellers van een informatie-DVD over ASS in het Roemeens;
 Oprichten en start van klassen voor leerlingen met ASS in de hoofdstad van Moldavië,
Chisinau.
 Drie maanden lang ondersteuning van een Nederlandse kinderfysiotherapeute, die ons extra
informatie heeft gegeven over het uitkiezen van de juiste orthopedische materialen (vaak
tweedehands) en het aanpassen ervan;
 Begeleiding van twee pedagogiekstudenten uit NL, over de periode van drie maanden, met
succesvolle afronding van hun stage.

Workshop over schrijfproblemen, aanpassen loophulpmiddel, beide studenten aan het werk
Minder geslaagde activiteiten:
 Het dossier om een vergunning van de brandweer te krijgen voor het project in Strunga, is zo
uitgebreid dat we het niet afkregen dit jaar, maar vergunningen van milieu- en
gezondheidsinspectie zijn wel binnen.
 Voor ons kantooradres in Moldavië hebben we nog geen goed systeem kunnen vinden om
het te verwarmen en op welke manier we duidelijk kunnen krijgen welk deel van het terrein
van ons is. Hiermee gaan we volgend jaar verder.
 We hadden graag dit schooljaar begonnen met een systeem waarin individuele therapie kon
worden vergoed maar ondanks dat de wet is aangenomen is dit nog niet mogelijk doordat
het nog niet duidelijk is hoe de vergoedingsaanvragen gaan werken.

Integratie-activiteiten voor kinderen met en zonder een beperking in Strunga en Bălți

