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“Valoarea unei societăți se măsoară după locul pe care ea îl acordă celor excluși” – Papa Ioan Paul al II-lea. 

 

 

Introducere 
 
Fundația „Un copil, o speranță”, ONG-de utilitate publică (acronim UCOS), este înființată în 1 martie 1998, 
când și-a asumat misiunea de a contribui şi veghea la respectarea drepturilor copiilor din România a și 
familiilor lor. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Fundația UCOS desfășoară activități de lobby și advocacy 
pentru drepturile copiilor și familiei și funizează servicii sociale în favoarea copiilor în dificultate și a familiilor 
acestora, dorind să devină un partener credibil,  transparent, eficient și accesibil atât pentru instituții  publice 
și cât și pentru organizațiile neguvernamentale.  

 

Date generale despre activitatea actuală: 

 

Din anul 2000 UCOS furnizează servicii sociale pentru copiii cu handicap din județul Sibiu, confruntat cu o 
urgență în ceea ce înseamnă aceste servicii. Pentru activitatea ei excepțională în acest domeniu, Ambasada 
Franței la București a acordat Fundației UCOS, în 2012, Premiul Drepturile Omului.  
 
Fundația are servicii specializate și personal cu expertiză în autism, handicap psihoneuromotor, boala Down 
și boli rare, iar obiectivul său principal este integrarea socială, școlară și profesională a copiilor cu handicap. 
Serviciile oferite cuprind toată gama cunoscută de terapii de recuperare a handicapului pe toate ariile de 
dezvoltare: cognitiv, de limbaj, motric, terapii complementare, abilități de viață îndependență, socializare, 
recreere. 
 
Beneficiarii actuali: 32 copii cu afecțiuni din spectrul autist; 9 copii cu boala Down; 3 copii cu polihandicap; 
18 copii cu handicap psiho-nero-motor. 
 
Resurse umane: 1 psihoterapeut; 2 asistenți sociali; 2 psihologi clinicieni; 6 psihopedagogi; 2 logopezi; 1 
kinetoterapeut; 1 ergoterapeut; 1 terapeut specializat în terapia asistată de animale (câini); echipa 
administrativă (director, bucătar, șofer, îngrijitor curățenie). 
 
Toate activitățile se desfășoară în structura denumită ”Complex de servicii de zi de recuperare și terapie 
pentru copilul cu handicap și de consiliere și sprijin pentru familia în risc social”, modernizat și dotat la 
standarde europene din fonduri structurale europene, în anul 2012, printr-un proiect promovat de Primăria 
Sibiu, în cadrul Proiectului European de Dezvoltare Urbană. Complexul de servicii are 1.000 m² și 34 încăperi 
de terapie individuală și de grup, birouri și spații administrative.  
 
Activitatea cu voluntarii : 
 
Atragerea voluntarilor este o tradiție a Fundației UCOS. Solicitărilor noastre au răspuns până în prezent mai 
ales studenți la științe socio-umane, dornici să dobândească experiență în specificul activității noastre. 
 
Ce înseamnă să fii intern în activități de dezvoltare organizațională: 
 

 Să fii dinamic, creativ, dinamic, responsabil; 

 Să îți aloci prima lună cunoașterii întregii activități: servicii furnizate, activități de lobby și advocacy, 
intervențiile personalului, strângerea de fonduri, organizare, PR, adică să dobândești o viziune 
globală asupra a ceea ce se întâmplă într-un loc specializat pentru copiii cu dizabilități; 

 Să te implici în următoarele două luni în activitatea pe care ți-o asumi; 

 Să lucrezi sub îndrumarea a 3 specialiști extraordinari: manager cu vechime în sectorul ONG, 
psiholog clinician, dr. în asistență socială; 
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 Să îți adaptezi programul la posibilitățile proprii; 

 Să fii gata să cunoști o lume diferită, să îți faci timp să cunoști copiii speciali; 

 Să cunoști o limbă străină este un avantaj. 
 
Fundația oferă și primește următoarele oportunități: 

A. Conceperea materialelor de imagine – pot lucra permanent intern sau mixt 

 un specialist IT pentru refacerea și administrarea site-ului Fundației UCOS și a paginii Facebook; 
acesta va transmite unei persoane desemnate experiența lui și administrarea materialelor virtuale va 
fi continuată; 

 o persoană care să conceapă conținutul site-ului – precis, sintetic, dinamic, profesionist; 

 2 persoane pentru crearea unor noi materiale de imagine – pliante și fluturași pentru serviciile 
oferite; 

 o persoană care să ajute la conceperea raportului de activitate pentru 2013; 

 o persoană care să conceapă și să propună afișe pentru servicii, Fundație și evenimente. 
 
B. Activitatea de strângere de fonduri 2% din impozitul propriu și 20% din impozitul pe profit al 

firmelor, sponsori diverși; 

 3 persoane care vor contacta firme, angajați, sponsori pentru activitatea de strângere de fonduri.  
 
C. Organizarea de evenimente 

 2 persoane pentru organizarea zilei de 2 aprilie, ziua de conștientizare a autismului care coincide,  
anul acesta, cu aniversarea a 7 ani de la crearea centrului de terapie pentru copii autiști – 
CALEIDOSCOP. 

 
Cum pot deveni internul UCOS pentru a fi implicat în activități pentru copii speciali, într-un loc special? 
 
Dacă ți-am atras atenția și interesul, te rog trimite o scrisoare de intenție de 250 de cuvinte și CV-ul tău la 
adresa de email: internshipiada@militiaspirituala.ro până pe data de 5 martie inclusiv, iar noi te vom 
contacta.  
 
Persoana de contact: Elena Miruna Tudorache, președinte Comitet director, tel. 0745 036 007 
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