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CONIL, furnizor oficial de zâmbete 



Viziune

Misiune

CONIL nu este doar un furnizor de servicii sociale şi educaţionale
pentru copii. Noi suntem  furnizori oficiali de zâmbete pentru copiii

speciali şi familiile lor.

Bazată pe conceptul de educatie incluziva,
CONIL ia nastere din dorinta de a da o sansa
tuturor copiilor, tipici dar şi celor atipici.  Astfel
ajutăm la formarea si educarea tuturor
copiilor printr-un concept nou, liber, bazat pe
iubire, empatie si respect. Misiunea noastră?
Un copil special recuperat şi integrat! 

Fiecare copil este o LUME iar noi luptăm de
peste 10 ani pentru o societate toleranta,
unde copiii şi tinerii cu dizabilităţi se pot
bucura de toate drepturile cuvenite!
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500 copii beneficiari din care
300 copii cu nevoi speciale

2021 în cifre

Autism
77.2%

ADHD
7.9%Întârziere în dezvoltare

6.9%

CONIL,  furnizor oficial de zâmbete 

20.000 porţii mâncare

25 burse de şcolarizare

20 voluntari

72.000 ore de terapie

80 copii în tabere



Ziua Nonviolenței în școli  

 2021

78 unităţi şcolare din sistemul de stat şi particular

16 judeţe participante şi Municipiul Bucureşti

237 elevi participanţi cu lucrări

98 profesori coordonatori

20 de premii speciale



Ziua Comunității

Maia Morgenstern
Daniela Nane
Ana Maria Brânză
David Popovici
Camelia Potec
George Ogăraru
Sandra Izbaşa
Mihai Călin
Istvan Teglas
Avram Iancu

Copiii din Centrele CONIL au avut bucuria de a se întâlni şi a
participa la evenimente şi ateliere dedicate lor, alături de
personalităţi marcante ale lumii cultural artistice şi sportive
dintre care amintim pe:



Școala Gimnazială

CONIL

12 săli de clasă
4 laboratoare
laborator informatică
camera poveştilor
bibliotecă
cabinet medical
6 cabinete de consiliere
sală spectacol
grădină urbană
sală de sport
sală de mese
bucătărie proprie
loc de joacă exterior
grădină senzorială
teren tenis
teren minifotbal

Cel mai îndrăzneţ şi valoros proiect CONIL demarat în aprilie 2021,
Şcoala Gimnazială CONIL îşi va deschide porţile în septebrie 2022



Recuperarea și

integrarea prin sport a

copiilor și tinerilor cu

dizabilități

100 de copii cu autism beneficiari
2.000 de ore terapie

20  copii cu dizabilităţi beneficiari
320 de ore

15  copii cu dizabilităţi  beneficiari
 300 de ore

120  copii cu dizabilităţi beneficiari
8.500 de ore terapie

ÎNOT

JUDO

TENIS

TRASEE APLICATIVE



Programe

individualizate și

integrate de terapie 

CONIL, furnizor oficiali de zâmbete 

150 de copii cu CES

50 de copii beneficiari
2000 de ore

100 de copii  beneficiari
 4400 de ore

100 de copii  beneficiari
 4400 de ore

40 de copii beneficiari
 1600 de ore

40 de copii  beneficiari
1600 de ore

30 de copii  beneficiari
2400 de ore

40  de copii  beneficiari
3.200 de ore terapie

EVALUĂRI iniţiale şi de progres 
                         platforme PedA şi PedB

LOGOPEDIE

TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

KINETOTERAPIE

MELOTERAPIE

DANS TERAPIE

GRUP de DEZVOLTARE PERSONALĂ

TERAPIE prin ARTE



20 de elevi de ciclu primar
5 preşcolari

Burse de şcolarizare în valoare 
de 625.000 lei

Burse sociale de studiu 

Burse de şcolarizare susţinute de partenerii
CONIL şi prin programele şi proiectele de

fundraising derulate de CONIL în anul 2021
 

 
 



Obiectiv: 2.222 km 

Kilometri acumulaţi: 4.450 

Participanţi : 283

Donaţii: 12.000 lei

CROSUL CONICROSUL CONIL, împreună

învingem dizabilitatea

Obiectiv: 7.200  km 

Kilometri acumulaţi: 23.450 

Participanţi : 243

Donaţii: 40.000 lei



35 copii performeri  ai clubului de
înot al CSA Steaua Bucureşti

20 copii cu dizabilităţi

55 cupe şi premii

4 ore de spectacol, sport,
distracţie

        Invitaţi speciali: Camelia Potec şi    
David Popovici

 

CONIL SWIMMING ARMY



20  copii cu dizabilităţi

20 copii tipici

8 voluntari liceenii

300 de ore de terapie de grup

20 ore de înot

200  de ore de terapie prin sport

TABERE DE INTEGRARE



Achiziţie soft şi cameră integrată
pentru comandă vizuală

20 ore de training  pentru 6
psihologi 

12 copii nonverbali beneficiari

385 de ore de terapie 

TARAPIE ASISTATĂ DE

CALCULATOR

“Aştept de opt ani să-i aud vocea.
Ştiu sigur că este una caldă şi suavă
asemeni chipului său angelic, o voce
cât un infinit ce poate fi cuprinsă în
albastrul ochilor săi. Aştept ca pe o
mântuire cuvântul “mama“ rostit de
unicul meu copil diagnosticat cu o
formă severă de autism şi sper ca
într-o zi, Andreea să îmi facă acest
dar! “… ne spune Adriana Ionescu,

mama Andreei.



50 de copii cu dizabilităţi participanţi

50 de copii performeri ai clubului
militar

2 ore de antrenamente comune

30 de militari răniţi în teatrele de
operaţii, membri INVICTUS România

ÎNVINGĂTORI PE

FRONTUL de ACASĂ

De Ziua Internaţională a Persoanelor cu
Dizabilităţi, pe stadionul de rugby al CSA Steaua

Bucureşti, o armată de suflete puternice au bătut
împreună, pentru a aduce linişte, bucurie şi

zâmbete unor mici luptători.

 

3 decembrie, Ziua Internațională a
Persoanelor cu Dizabilități  

 

 

 

Evenimentul s-a bucurat de
prezenţa unor oficialităţi de prim
rang, Primul Ministru al României
- Nicolae Ciucă, Ministrul Apărării
Naţionale - Vasile Dâncu, Ministrul

Sportului- Eduard Novak,
conducerea clubului CSA Steaua
Bucureşti şi a Invictus România



Analiză a situaţiei de fapt a accesului la
sportul de masă  al copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi

Necesitatea înfiinţării în cadrul
structurilor subordonate Ministerului
Sportului a unor secţii paralimpice

Asigurarea accesului gratuit la sport a
copiilor cu dizabilităţi
 
Organizarea de cursuri de specializare în
lucrul cu copiii speciali a antrenorilor
cluburilor aflate în subiordinea
Ministerului Sportului

CONFERINȚA NAȚIONALĂ

Conferinţă organizată în parteneriat cu Ministerul
Sportului şi Complex Cultural Sportiv Baza Tei

 

Recuperarea și integrarea prin
sport a copiilor și tinerilor cu

dizabilități
 

 

 

Participanți:
Eduard Novak, Minsitrul Sportului, campion paralimpic

Alexandru Bologa, campion paralimpic
Cristian Ghită, Secretar de stat Ministerul Sportului

Monica Iagăr, antrenor
Claudiu Miu, Climb Again

Codruț Baciu, Asociația Cip și Ciangi
Claudia Bratan, CNADR



120 de scrisori

2 Şcoli partenere

120 de cadouri expediate chiar acasă la
micuţii eroi

2 burse de terapie pentru 3 luni

FII MOȘ CRĂCIUN pentru

un copil SPECIAL

“La Şcoala Europeană Bucureşti creştem, înainte de
toate, caractere. Credem cu tărie că o educaţie

performantă se face prin modelarea sufletului şi
minţii deopotrivă, prin dezvoltarea compasiunii,

întelegerii, respectului. Ne mândrim cu performanţe
academice dar în acelaşi timp ne mândrim cu

exemple de conduită civică pe care încercăm să le
transmitem mai departe elevilor noştri. Aşa că vizita
făcută Asociaţiei CONIL şi copiilor cu dizabilităţi de

aici nu este altceva decât un semn de normalitate, un
mic gest prin care arătăm că ne pasă, că încercăm să

înţelegem şi să acceptăm condiţia celor mai puţini
norocoşi ca noi şi să facem tot ce ne stă în putinţă în

a ameliora această condiţie” - Ileana Bivolaru,
preşedinta Asociaţiei Şcoala Europeană Bucureşti



TESTIMONIALE

CONIL, furnizor oficial de zâmbete 

Pentru a lucra cu copiii atipici trebuie sa fii în
primul rând “om”! Multumesc Asociatiei Conil

ca exista in vietile noastre si multumesc
“oamenilor” din cadrul acesteia, datorita

implicarii si daruirii voastre copiii atipici au cu
adevărat o sansa.  Cristina, mama lui David

Conil este locul unde copii speciali se simt respectati
şi iubiti!. Am apreciat foarte mult activitatiile externe
la care acesti copii participă alături de copiii tipici. La
CONIL copiii beneficiaza de  suport personalizat în
funcţie de nevoi, având la dispozitie o paleta foarte
larga de activităţi şi terapii! Şi toate acestea fiind  in

cadrul Centrului Multifuncţional CONIL, fără a fi
nevoie ca parintii sa găsească timp în afara scolii

pentru acestea. Pentru Maya, Conil este sursa ei de
bucurie în fiecare zi!  Raluca, mama Mayei

Conil inseamna pentru noi iubire, intelegere, atentie
si sustinere.Multumim pentru atentia pe care o

ofera dar si pentru grija pe care o au prin activitatile
desfasurate pentru copiii cu care lucreaza la

dezvoltarea si pregatirea lor pentru viitor.
Multumim din suflet tuturor celor implicati in

aceasta activitate, pentru tot ajutorul oferit cat si
pentru toata munca depusa. Le dorim mult succes

in viitor! – Corina, mama lui David



TESTIMONIALE

CONIL, furnizor oficial de zâmbete 

“Am văzut munca celor de la CONIL şi am fost extrem de
impresionaţi. Acolo nişte oameni extraordinari reuşesc să

aducă alinare, bucurie şi zâmbete pe feţele unor copii
încercaţi de boală, aşa că noi, cei de la Asociatia POPA

SOARE, am considerat că putem şi trebuie să dăm o mână
de ajutor. De aceea am decis să susţinem programele de

terapie şi tratament pentru copiii cu dizabilităţi şi să
demarăm acest parteneriat. Este profund creştin, uman şi

corespunde ADN-ului nostru identitar ca organizaţie” Marie
Jianu, presedinte Asociaţia POPA SOARE

„Suntem o afacere de familie şi tot ceea ce facem este ghidat
de valorile noastre. Pentru noi, fiecare copil este important şi

ne dorim ca ei să aibă toate condiţiile ca să se dezvolte
sănătos şi armonios, indiferent de nevoile pe care le au. De

aceea, ne implicăm activ în fiecare an şi susţinem acele
proiecte din educaţie, sănătate, sport, care generează

rezultate relevante si au impact pozitiv, pe termen lung
pentru comunităţi şi calitatea vieţii oamenilor. Şcoala

Gimnazială CONIL este exact un astfel de proiect în care ne
implicăm ca oameni pentru oameni ca să aducem zâmbete

pentru părinţii şi copiii care vor urma cursurile acestei şcoli”,
afirmă Theodora Popa, Vicepreşedinte TRANSAVIA.



PARTENERI

CONIL, furnizor oficial de zâmbete 



REZULTATE 

CONIL, furnizor oficial de zâmbete 

Salarii
28%

Materii prime, materiale,
consumabile

21%

Chirii
19%

Terți
18%

Obiecte de inventar
5%

Utilități
3%

Alte cheltuieli
3%Întretinere si

reparatii
1%

Venituri din
sponsorizări

52.5%

Venituri din
donații
17.8%

Sponsorizări în
produse
17.8%

Venituri din proiecte si
campanii

7.9%

Venituri formular 230
4%



INTRĂ ÎN GALERIA

SUSȚINĂTORILOR

CONIL, furnizor oficial de zâmbete 

Copiii şi tinerii cu dizabilităţi au
nevoie de tine!

Fii parte din poveste!

Contactează-ne pe email office@conil.ro

sau la telefon 0784-412-222


