Asociația Umanitară Marta Maria

PRIMUL AN DE
ACTIVITATE
MARTIE 2014 / MARTIE 2015

Despre noi
Asociația a fost înființată de familia
Martei Antoniu - diagnosticată cu
sindrom Sturge Weber și paralizie
cerebrală - cu scopul de a
îmbunătăți calitatea vieții copiilor
cu nevoi speciale, cu precădere
formele severe nedeplasabile.

Misiune
Țelurile principale sunt acordarea
de suport moral si material
familiilor copiilor cu nevoi
speciale, favorizarea integrării
acestor copii în societate și
sensibilizarea comunitătii cu
privire la aceștia.

Viziune
Creierul are întotdeauna resurse
pentru progres și dezvoltare;
misiunea noastră este să găsim
calea pentru a le accesa. Credem
cu toată puterea în copiii noștri și
în forțele de regenerare pe care le
posedă. Luptăm pentru a-i susține
în acest proces!

Obiective generale
- promovarea egalității de șanse în societate fără discriminarea copiilor
cu nevoi speciale
- sprijinirea și susținerea financiară a terapiilor de recuperare necesare
acestor copii
- facilitarea și promovarea terapiilor ce nu au fost dezvoltate până acum
în Romania, prin invitarea unor specialiști străini
- acordarea de asistență și consiliere psihologică pentru familii
- elaborarea și traducerea de materiale de specialitate și instrumente
educaționale tipărite și online
- organizarea de evenimente și licitații pentru strângere de fonduri
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Adela Antoniu - mama
Martei și preșdinte
Asociație
"Acești copii au dizabilitati, așa cum
au și abilități; au dificultăți în a se
exprima, dar asta nu înseamnă că nu
gândesc deloc! Cu toții avem
<dizabilități>, diferența este că pe
cele mai multe le putem masca.
Prejudecata este o dizabilitate!
Excluderea este alta. Egoismul,
neimplicarea și etichetarea sunt
dizabilități."

CAMPANIA "TOȚI COPIII SUNT COPII"
În noiembrie 2014, Asociația a demarat campania "Toți copiii sunt
copii! Nimic mai mult, nimic mai puțin!" menită să determine
acceptarea și integrarea copiilor cu nevoi speciale în societate.
Proiectul a adunat într-un parc din București copii tipici si copii cu

Campaniei “Toți copiii sunt
copii!”, lansată de Asociația
Umanitară Marta Maria în
noimebrie 2014, i s-au alăturat în
scurt timp un număr
impresionant de asociații de
profil și părinți de copii cu nevoi
speciale din București. Mesajul
comun este o invitație pentru
societate să privească acești
copii dincolo de dizabilitate.

dizabilități care s-au jucat împreună. Evenimentul a fost transmis de
către Realitatea TV și a strâns câteva sute de susținători pe facebook.

"Poți vedea abilitatea dincolo de dizabilitate?" Acesta este un
semnal de alarmă tras asupra modului în care acești copii sunt tratați
în societatea românească.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
petrecerea organizată in
București a adunat zeci de părinți
și copii, unii tipici, unii cu nevoi
speciale, care s-au distrat
împreună, fără bariere, în
așteptarea lui Mos Crăciun.
https://m.youtube.com/watch?
v=6csAVsotO-8&list=UUKNOZW
x2h9JnBT7pxJX2N8g&index=1
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Broșuri

Asociația a distribuit în 2015
câteva sute de broșuri cu
informații despre paralizia
cerebrală:

SESIUNI DE TERAPIE COMPLEMENTARĂ
În primul an de funcționare, Asociația a organizat și desfășurat mai
multe sesiuni de terapie
Feldenkrais, conduse de
specialiști străini acreditați. 15
copii cu vârste între 3 și 12 ani
au beneficiat de acestea.
Metoda diferă de terapiile
fizice clasice prin faptul că nu
forțează corpul în posturi și
poziții care sunt compatibile cu
vârsta copilului dar nu și cu
ceea ce poate să facă el în
realitate, ci caută să organizeze
mișcările deja prezente într-un mod care să-l ajute pe copil să facă
următorul progres din proprie inițiativă. Lecțiile Feldenkrais utilizează
învățarea senzorială și motorie - metoda naturală prin care creierul
acumulează informații și se dezvoltă. Creierul primește informații pe
care le folosește imediat pentru a spori și îmbunătăți activitatea
neuromusculară. Terapeutul ajută prin atingeri și mișcari blânde corpul
copilului să se reorganizeze în tipare noi de funcționare.

Sesiuni de terapie
Feldenkrais
- 10-16 aprilie 2014
- 7-13 iulie 2014
- 24-30 noiembrie 2014
- 15-20 februarie 2015
- 24-28 februarie 2015

Alte terapii complementare pe care le susține Asociația:
- Metoda Anat Baniel

- Tehnica Bowen

- Terapia Primaristică

- Metoda Tomatis

- Terapia Craniosacrală

- Delfinoterapie

- ABR - Reabilitare Biomecanică Avansată
- Terapie prin dans contemporan
- Onoterapie
- Educație acvatică
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Concertul în cifre
- 1200 de oameni
- 4 trupe mari
- 5800 de euro
- 80 de tricouri vândute
- peste 50 de articole de presă
- 20 de voluntari
- 300 de pliante distribuite

Diana Matei, artist

CONCERT CARITABIL PENTRU ASOCIAȚIA
UMANITARĂ MARTA MARIA
Asociația a sărbătorit un an de activitate cu un concert caritabil
care a adunat sute de oameni si câteva mii de euro pentru proiectele
viitoare. Spectacolul "Artiști mari pentru suflete mari" a fost organizat
de către "Replica Vedetelor Events" la initiativa Dianei Matei, o artistă
nu doar cu voce mare, dar cu suflet pe măsură. Diana a adus pe scena
Berăriei H din București patru trupe de renume: Proconsul, Hara, Mihai
Mărgineanu si Taraful Cleante.

"Cei mici trebuie să primească

adesea ajutor specializat, din afara
țării, pentru realizarea terapiilor de
care au nevoie în astfel de situații.
Aceste proceduri sunt extrem de
costisitoare, aducând uneori
cheltuieli lunare de mii de euro.
Astfel, am decis ca, alături de artiști
dragi mie, să oferim un spectacol
în cadrul căruia oamenii să poată
ajuta Asociația Umanitară Marta
Maria."
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Apariții în presă
Concertul caritabil organizat în
februarie 2015 în Berăria H a fost
relatat de mai multe instituții de
presă:
- Realitatea TV / realitatea.net
- Antena 1 / Antena Stars
- Click
- Apropo TV
- Ring
- Tonica
- amos news
- Business Woman
- evz.ro
- Puterea
- OK!
- ziareonline.ro
- replicavedetelor.ro
- Radio România București

În România există în acest moment peste 50 000 de cazuri de
copii cu diverse forme de paralizie cerebrală. Se estimeaza că în fiecare
an, 2-3 copii din 1000 sunt diagnosticați cu această condiție.
Diagnosticul reprezintă întotdeauna un șoc cumplit pentru
familie. "Oamenii au senzația că parinții acestor copii trăiesc o dramă
permanentă, că viața lor este o tragedie. În realitate, nu este deloc așa.
Deși îngrijirea unui astfel de copil necesită resurse diferite de orice fel,
adevărul este că orice copil aduce bucurie familiei. Acești copii trebuie
îngrijiți cu mai multă rabdare si îngăduință în ce privește progresele lor.
Bucuriile sunt, însa, întotdeauna pe masură," spune Adela Antoniu.

- eva.ro
O monitorizare completă a presei
există în arhiva Asociației.

Cu banii strânși în urma concertului caritabil, Asociația
organizează sesiuni de terapie alternativă pentru copii și instruire
pentru părinți - prin metoda Feldenkrais - pentru 2015, la București.

5

Asociația Umanitară Marta Maria

Tricourile noastre
Pe site-ul Asociaței exista patru
modele de tricouri care pot fi
achiziționate în diferite mărimi
la prețul de 75 lei.

Tricou "Dreams"

POVESTEA TRICOURILOR
Tricou "Nothing can stop me"

Tricou mesaj suport

Ce a impresionat-o cel mai tare pe
Diana Matei atunci când a decis organizarea
concertului caritabil, a fost povestea din
spatele tricourilor pe care Asociația le scoate
la vânzare pentru strângerea de fonduri.
Deși Marta are o formă severă de
paralizie cerebrală, ea își folosește mânuțele
pentru a picta cu vopseluri speciale. Peste
desenele Martei intervine apoi mama ei,
care interpretează în cheie proprie ideea,
finalizând apoi opera cu ajutorul
computerului. Așa au luat naștere proiectele
"Dreams" și "Nothing can stop me", care se găsesc pe tricourile
distribuite de Asociație.

- desenul Martei și
retușurile mamei
Tricou logo
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Amalia Năstase
“Ca mama, știu cât de important
este pentru un copil sa îi fii alături,
atunci când are nevoie de tine.

SUSȚINĂTORII NOȘTRI
Încă de la înființare, Asociația s-a bucurat de susținerea unor
persoane influente care au acceptat să își asocieze
imaginea cu misiunea noastră. Evenimentul organizat
de "Replica Vedetelor Events" la inițiativa Dianei Matei
a adunat mai multe persoane publice care au îmbrățișat
cauza Asociației. Artiști precum Diana Matei, Raluca
Moianu, Alexandru Constantin, Mihai Mărginean și
Valentina Pelinel au achiziționat tricouri cu mesajele
Asocitației pe care le-au purtat și, alături de mesajul
concertului, le-au popularizat pe rețelele de socializare.

Copiii cu nevoi speciale au cu atât
mai mare nevoie de acest lucru,
din partea noastra, a tuturor. Susțin
cauza Asociației Umanitare Marta
Maria în speranța de a ajuta cât
mai mulți copii să privească înainte
cu încredere.”

Beata Acs
“Am devenit medic pediatru
pentru că iubesc copiii; este o
plăcere sa fii înconjurat de ei zi de
zi. Cel mai mare dar este atunci
când micul pacient îți zâmbește.
Toți copiii sunt speciali, dar unii au
nevoie de mai mult ajutor decât
ceilalti. Susțin cu bucurie Asociația
Marta Maria, pentru că știu sigur că
sprijinul meu ajunge, astfel, la cei
care au mai mare nevoie de el."

Eforturile Asociației nu au întârziat să dea rezultate. Astfel, în martie
2015, echipei i s-au alăturat Luiza Pantiru - terapeut Bowen, maseur și
reflexoterapeut - și Oana Stoianovici - coach
transformațional.
Cu ajutorul Luizei, Asociația oferă copiilor cu
nevoi speciale sesiuni gratuite de terapie
Bowen. "Rezultatele pe care le obțin aplicând
Terapia Bowen oricui are nevoie - de la nou
născuți la vârstnici - mă bucură și mă motivează
să continui pe acest nou drum profesional! "
spune Luiza.

Oana are o experiență internațională de peste 10
ani, susține workshopuri transformaţionale și
stăpânește terapii şi metode de vindecare
emoţională, practici şi elemente de cunoaştere
spirituală. " Părinții care nasc și cresc copii atât de
sensibili sunt niște ființe mărețe, iar copiii sunt un
autentic cadou de iubire necondiționată. Sunt
mândră să susțin acest proiect și să pot oferi
sprijinul meu, cu smerenie."
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1. Setul de splinturi

UN PIC MAI BINE PENTRU COPII
Sprijinirea copiilor cu nevoi speciale și a familiilor acestora este
principala misiune e Asociației. În primele luni de activitate, Asociația a donat
echipamente medicale noi sau folosite dar în stare bună, pentru copiii cu
paralizie cerebrală. Ortezele de posturare tip Siege sau verticalizator și
echipamentele de corecție tip încălțăminte ortopedică, atele medicale - pe
care Asociația le donează - asigură poziționarea corectă a copiilor cu
dizabilităti și preîntâmpină deformările posturale, articulare sau osoase.
Acestea din urmă pot duce în timp la degradări periculoase ale stării de
sănătate a copilului (afectarea cutiei toracice și a respirației, afectarea
organelor interne, deformarea membrelor etc). Numai unele dintre aceste
dispozitive sunt decontate - și doar parțial - de Casa de Sănătate, deși sunt
vitale pentru copii. Asociația se ocupă de procurarea lor din centre de
recuperare specifice, de la alți copii sau prin donații și sponsorizări.

2. Verticalizatorul
Dispozitivele medicale donate:
1. Set de atele medicale pentru
mâini și picioare

2. Orteză de posturare tip
verticalizator

3. Orteza Siege

3. Orteză de posturare tip Siege
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Vânzarea e în toi!

STRÂNGERE DE FONDURI PE PARTEA
CEALALTĂ A GLOBULUI!
În noiembrie 2014, verișoara Martei - Vera - care are 10 ani și
locuiește în Noua Zeelandă, a participat la târgul anul organizat de școala
ei, Elmwood Normal School. În fiecare primăvară într-o sâmbătă, curtea
școlii se umple de copii care vând obiecte, mâncare, plante sau orice
altceva doresc, iar banii merg în pușculiță.

TRIBUT MAMELOR
SPECIALE
“Curajul nu e ceva ce ai deja, care
te face puternic când apar
momentele grele. Curajul e ceea
ce câștigi când ai trecut prin
momentele grele și descoperi că
nu e așa de greu până la urmă.”
spune Malcolm Gladwell
De 8 Martie, Asociația a făcut un
cadou emoționant tuturor
mamelor speciale: un montaj cu
fotografii ale acestora împreună
cu îngerii lor!

https://m.youtube.com/watch?
v=1l5ugSiAxM4

Vera a decis să nu pună banii strânși la pușculiță ci să îi doneze
Asociației care luptă pentru copiii cu paralizie cerebrală. Vera a pus pe
tarabă biscuiți și brioșe facute împreună cu mama ei, covrigi de Buzău,
brățări facute de ea, cât și obiecte tradiționale românești. Ea a strâns
aproape 50 de dolari zeelandezi, echivalentul a aproximativ doua sute de
lei pe care i-a depus în contul Asociației.
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Buget (martie 2014 martie 2015)
Venituri: 91581,84 lei
Cheltuieli: 82913,61 lei
Surse de venit:
Persoane fizice: 32802,45 lei
Persoane juridice: 58779,39 lei
Tipuri de cheltuieli:
Terapii și tratamente: 49943,9 lei
Organizare sesiuni cu terapeuți
străini: 17607,61 lei
Cheltuieli logistice, taxe,
contabilitate: 2491,9 lei
Sprijin familii: 6727,76 lei
Promovare, tricouri: 6142,44 lei

Sponsori
În primul an de activitate Asociația
s-a bucurat se sprijinul mai multor
sponsori, care au contribuit cu
ajutoare în bani sau sub formă de
bunuri și/sau servicii.

Arhilab
Beraria H
Sosa&Sosa
Sunville Limited
Webart
Asociatia Craniosacrala
Cofetaria Claus
Mika Photo
persoane fizice
Le mulțumim tuturor celor care ne
susțin!

PLANURI DE VIITOR
• Pentru 2015 Asociația își propune continuarea sesiunilor de terapie prin
metoda Feldenkrais pentru copiii din Romania, o data la aproximativ 3
luni. Următoarea sesiune este programată în perioada 5-11 iulie 2015.
• Între 12-15 iulie Asociația a planificat o sesiune de instruire Feldenkrais
pentru părinti - două zile consecutive de workshopuri de mișcare pentru
părinți, terapeuți și oricine are în grijă sau lucrează cu copii cu nevoi
speciale, urmate de două zile de lecții individuale pentru copii. Întreaga
sesiune va fi gratuită pentru toți participanții (adulți și copii).
• Asociația va continua să achiziționeze dispozitive medicale și să susțină
terapiile de recuperare a copiilor.
• Alături de alte 9 asociații de profil din București cât și de alți părinți cu
copii cu nevoi speciale, am fondat "Coaliția Nedeplasabilului". Prin
intermediul acestei coaliții ne propunem apărarea drepturilor copiilor cu
handicap grav - cazurile nedeplasabile, cu drept la asistent personal care reprezintă categoria cea mai vulnerabilă de dizabilitate. Acesti copii
dependenți de un îngrijitor permanent riscă să traiască într-o izolare
completă, societatea și sistemul educațional fiind nepregătite să îi
primească.
• Un proiect important pentru anul 2015 - în colaborare cu mai multe
asociații de profil din București - este amenajarea unui loc de joacă
acoperit pentru copiii cu dizabilități, un spațiu adaptat și echipat
corespunzător nevoilor acestor copii, un loc care să favorizeze între
altele socializarea familiilor din grupul țintă.
• Traducerea în limba română a cărții "Kids Beyond Limits" de Anat Baniel,
despre metoda "Anat Baniel" de lucru cu copiii cu nevoi soeciale. Cartea
conține modele practice și ușor de aplicat acasă de dezvoltare pentru
copiii cu dizabilități. Metoda "Anat Baniel" este dezvoltată din metoda
Feldenkrais. Asociația a contactat mai multe edituri care și-au manifestat
interesul pentru publicarea cărții în limba română. Cerința noastră este
în curs de procesare. Speram ca în cursul lui 2015 volumul să fie editat ,
spre folosul familiilor cu copii cu nevoi speciale de orice fel: motorii,
cognitive, senzoriale, comportamentale etc.
• Organizarea unor workshopuri/ateliere de lucru cu frații copiilor cu
dizabilități. Cel mai adesea în familiile copiilor cu nevoi speciale, frații
acestora au cel mai mult de suferit. Eforturile financiare, emoționale și
timpul întregii familii se concentrează pe copilul aflat în nevoie. Fratele
"sănătos" suferă de cele mai multe ori de pe urma acestei situații,
ajungând în multe cazuri să aibă severe traume emoționale. Atelierele
de terapie prin joacă își propun să vină în sprijinul acestor copii, să-i
ajute să înțeleagă și să-și gestioneze emoțiile.
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Date Asociație
“ASOCIAȚIA UMANIATARĂ
MARTA MARIA” a căpătat
personalitate juridică prin
Hotarârea Judecatorească Nr.
669/2014 din data de 12 martie
2014 și a fost înscrisă ca persoană
juridică fără scop patrimonial în
registrul special cu Nr. 15 PJ din
26.03.2014, sub grefa
Judecatoriei Buftea.
Sediu social: Str. V.Bideac, nr 14,
Chitila, Ilfov, cod postal 77045
C.I.F. 32976327

Echipa
• Adela Antoniu - mama Martei si
președinte al Asociației
• Alexandra Pantea - consilier
psihologic
• Oana Stoianovici - coach
• Luiza Pantiru - terapeut Bowen,
maseur și reflexoterapeut
• Maria D. - mama Ioanei
• Raluca Neacșu - mama lui Luca
• Sabina Antoniu

Contact
contact@martamaria.ro
0721241434

www.martamaria.ro

Trafic site
(septembrie 2014martie 2015)

PLANURI DE VIITOR (continuare)
• Demararea unui proiect în parteneriat public privat, prin intermediul
"Coaliției Nedeplasabilului", de școlarizare pentru copiii nedeplasabili;
punerea bazelor pentru un centru educațional complex în București în
care copiii sever afectați să beneficieze de educație și terapii dedicate,
realizate în scopul dobândirii gradului de independență maxim posibilă.
• Achiziționarea unui dispozitiv de comunicare cu privirea - "Tobii" - pentru
copiii non-verbali. Dispozitivul ajută la stimularea vizuală și deschide
orizonturi largi de comunicare pentru pacienții care nu se pot exprima
oral.
• Sprijinirea Asociației "Raul și micii campioni" în proiectul de realizare a
unui centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități din Chitila. Centrul
se adresează unui numar de 24 de copii cu diferite nevoi speciale
(diagnosticati cu sindrom Down, paralizii cerebrale, autism) și va cuprinde
cabinete specializate de terapie (kinetoterapie, logopedie, terapie
ocupationala etc).
• Continuarea proiectului "Artiști pentru copii
speciali", în cadrul căruia sunt invitați mai
multi artiști din diverse domenii (design,
pictură, fotografie și arhitectură) să creeze o
piesă specială pentru tematica copiilor cu
dizabilități. Proiectul urmarește atât
conștientizarea cu privire la acești copii cât
și strângerea de fonduri și se va încheia cu
o licitație.
• Continuarea proiectelor menite să
sensibilizeze societatea cu privire la familiile copiilor cu nevoi speciale,
prin campanii media, proiecte fotografice si video ("Toti copiii sunt copii",
"Tribut mamei speciale"- 8 martie, "Și eu sunt un copil"- 1 iunie)
• Favorizarea socializării între membrii din grupul țintă prin organizarea de
întâlniri și evenimente (de Paște, Crăciun, 1 Iunie, Ziua Internațională de
Conștientizare a Paraliziei Cerebrale - 25 martie)

Vizite: 7436
Vizitatori unici: 4248
Vizualizări de pagini: 137515
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