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RAPORT
ANUAL

ISTORIC
Fiecare copil este o LUME iar noi
luptăm de peste 10 ani pentru o
societate toleranta, unde copiii și
tinerii cu dizabilități se pot bucura
de toate drepturile cuvenite!

MISIUNE
Bazată pe conceptul de educatie
incluziva, CONIL ia nastere din
dorinta de a da o sansa tuturor
copiilor, tipici dar și celor atipici,
pentru a ajuta la formarea si
educarea lor printr-un concept nou,
liber, bazat pe iubire, empatie si
respect.

VIZIUNE
Fiecare copil este o LUME iar noi
luptăm de peste 10 ani pentru o
societate toleranta, unde copiii și
tinerii cu dizabilități se pot bucura
de toate drepturile cuvenite!

DESPRE NOI
CONIL înseamnă mai mult decât o
asociatie infiintata pentru a oferi sprijin
copiilor cu nevoi speciale. CONIL
inseamna, deja de 11 ani, o sansa reala
la o viata aproape normala pentru copiii
cu diferite dizabilitati autism, sindrom
Down, retard mediu, epilepsie, tetra
pareză spastică.
CONIL inseamna mii de copii cu autism
pe care ii educam, cu care facem terapie,
pe care ii integram. CONIL inseamna
liniste, echilibru financiar si speranta
pentru viitor pentru miile de familii care
se confrunta cu problema tulburarilor din
spectrul autist.
CONIL inseamna sute de mii de ganduri
bune, zambete si cateodata si lacrimi,
inseamna empatie, intelegere si sanse
egale. In termeni strict juridici suntem o
organizatie non guvernamentala
infiintata in 2010, al carei scop este sa
asigure educatie, integrare si incluziune
sociala pentru copii si tineri cu diferite
dizabilitati. Insa viata ne-a aratat ca nu
se rezuma totul la o incadrare juridica,
asa ca noua ne place sa ne definim ca
“furnizori oficiali de zambete” pentru
copiii cu dizabilitati si familiile lor.

STRUCTURA
ORGANIZAȚIONALĂ
➤ Structura organizationala CONIL și
programele pe care noi le dezvoltam sunt
organizate pe două paliere distincte:

➤ PALIERUL INTEGRARII SI INCLUZIUNII
SOCIALE
➤ PALIERUL DE TERAPIE SI
RECUPERARE

PALIERUL
INTEGRĂRII ȘI
INCLUZIUNII
SOCIALE
➤ În cei peste 10 ani de activitate,
Asociația CONIL a derulat numeroase
programe și
proiecte specifice, cu ajutorul
partenerilor și colaboratorilor săi,
proiecte recurente ce se desfățoară
anual.
CONIL FEST, Festivalul INTEGRĂRII- Festival anual în
două ediții în cadrul căruia aducem pe aceeași scenă
copii tipici și copii cu dizabilități. CONIL Fest este un
eveniment recunoscut
și premiat de Gala Societății Civile. Anul 2020 ne-a lansat și
în zona online, organizând alături de Platforma Fă Bine Festivalul Familiei

PALIERUL
INTEGRĂRII ȘI
INCLUZIUNII
SOCIALE
TABERE DE INTEGRARE
Taberele de integrare pentru copiii cu
nevoi speciale au fost concepute de
Asociația CONIL cu scopul de a aduce
împreună copii tipici cu copii cu
diferite cerințe speciale, într-un
alt context. Astfel, copiii au petrecut
împreună o săptămână în mijlocul
naturii, au participat împreună la
activități și grupuri de dezvoltare
personală dar și la atelierele recreative
În anul 2020, peste 60 de copii cu dizabilități au beneficiat
GRATUIT de tabere de integrare.

PALIERUL
INTEGRĂRII ȘI
INCLUZIUNII
SOCIALE
PROGRAME DE INTEGRARE PRIN SPORT.
Mulți dintre copiii și tinerii cu nevoi speciale nu
sunt integrați în mod real în societate. Un factor
care poate aduce schimbări fundamentele,
cultivat și întreținut, este încrederea
persoanelor cu dizabilități în propriile lor
resurse. Cultivată din copilărie, ea poate
produce adulți autonomi și bine integrați în
comunitate. Proiectul CÂȘTIG PRIN SPORT!
Programe de recuperare si integrare prin sport,
mișcare și aquaterapiei are drept
scop sprijinirea copiilor cu dizabilități pentru a
deveni adulți autonomi și integrați,
prin activități sportive.

În anul 2020, peste 100 de copii cu dizabilități au
beneficiat GRATUIT de programe de recuperare prin
sport

PALIERUL
INTEGRĂRII ȘI
INCLUZIUNII
SOCIALE
PROGRAME DE INTEGRARE PRIN SPORT.
➤ CROSUL VIRTUAL CONIL „ Împreună învingem
dizabilitatea” și „ Zâmbet pentru autism”.
Asociația
CONIL a organizat crosurile cu scopul de a
conștientiza nevoile copiilor și tinerilor cu
dizabilități de a se integra, de a fi acceptați. Au
fost alergați 11.500 km de câtre 185 participanți
și 4635
km de către 285 de participanți, printre care
sportivi consacrați: Gabriela Szabo,
Elisabeta Lipă, Marian Drăgulescu și sportivii
clubului CSA Steaua București

În anul 2020, 60 de copii cu dizabilități au beneficiat
GRATUIT de peste 5.200 ore terapie de recuperare

PALIERUL DE
TERAPIE SI
RECUPERARE
În proporție de 80% din copii cu CES din
centrele noastre, suferă de autism sau
tulburări din spectrul autismului si au
nevoie de terapie si recuperare,
individuale si de grup. Asociatia Conil a
gandit si aplica un program complex de
terapie si recuperare care sa fie un
element de suport real in imbunatatirea
calitatii vietii pentru copii si familiile lor.
În acest sens programele noastre de terapie sunt structurate pe
mai multe categorii:
- kinetoterapie
- logopedie
- terapie educationala
- evaluate psihologica initiala
- evaluare psihologica de progres
- sport si miscare - trasee aplicative
- terapie prin arta - pictura, modelaj
- meloterapie (terapie prin muzica - chitara, pian, tobe)
- terapie prin dans
- terapie prin teatru
- terapie prin sport (inot, judo, tenis)
- terapie cu animale (caini si cai)
- dezvoltare personala
- grupuri de socializare
- aritmetica mentala
- robotica si lego
- introducere in IT

RAPORT FINANCIAR

VENITURI 2020
DIN COTIZATIILE SI TAXELE DE INSCRIERE ALE
MEMBRILOR 407000
VENITURI CTR SPONSORIZARI 240000
VENITURI DIN SPONSORIZARI 3,5% 33000
SPONSORIZARI IN PRODUSE 98000
VEN. DIN SUBVENTII PROIECT CHIL FOR CHILD
100
VEN PROIECT” COPIII CU DIZABILITATI VOR SA
INVETE” 16500
VEN. DIN SUBVENTII PROIECT ERASMUS 42500
DONATII FOND SOLIDARITATE COVID 6800
VEN. DIN SUBVENTII PROIECT GIVING FBB 24000
VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA
PERSONALUL 19500
TOTAL VENITURI 887,400.00

CHELTUIELI 2020

CHELT. CU MATERIILE TERAPII 12000
CHELT. SERVICII RECUPERARE TERAPII 16500
CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE 74000
CHELT. CU ENERGIA SI APA 50000
CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE
SI CHIRIILE 23000
CHELT. DE PROMOVARE, RECLAMA SI
PUBLICITATE 11000
ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE
TERTI 140000
CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI 380000
DONATII ACORDATE 41500
ALTE CHELTUIELI 97000
TOTAL CHELTUIELI 845,000

