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Informații generale 

 Instituția Privată Tony Hawks Centru a fost fondată la data de 15 decembrie 2000,  cu numărul de identificare - 

1010620002792. 

 

Statutul juridic al organizației necomerciale 

Instituția Privată Tony Hawks Centru este o organizație republicană, neguvernamentală, apolitică și nonprofit, 

constituită prin libera voință a persoanelor asociate. Centrul dispune de ștampilă, simbolică, cont bancar în lei și în 

valută străină, bilanț financiar propriu. 

 

Viziune 

Viziunea Centrului este o societate în care toți copiii indifirent de starea de sănătate și materială a familiei, mediul 

de reședință, apartenență etnică și religioasă, de caracteristicile de învățare și comunicare, copii orfani, abandonați 

sau instituționalizați, copii ce au maladii cronice să beneficiaze de respectarea tuturor drepturilor și în mod special 

de dreptul lor la sănătate și servicii de reabilitare corespunzător nevoilor lor. 

 

Misiune 

Misiunea Tony Hawks Centru este de a ameliora calitatea vieţii copiilor  bolnavi cronic din familii social - 

vulnerabile. Centrul realizează această misiune prin sporirea accesului la servicii de recuperare şi educare 

parentală în apropierea locului de trai a copiilor cu nevoi speciale.  

 

Scop  

IP Tony Hawks Centru a fost creată cu scopul de a dezvolta servicii de reabilitare multidisciplinare copiilor din 

familii vulnerabile în apropiere de locul de trai, ce ar preveni instituționalizarea, ar contribui la dezvoltarea lor 

armonioasă și la integrarea deplină în societate.  

 

Obiective: 

1. Să dezvolte servicii de reabilitare pentru copii cu nevoi speciale  în aproiere de locul de trai în aspect 

multidisciplinar - medical, psihologic, motoric, logopedic și social. 

2. Să susțină și să încurajeze familiile, ce  cresc copii cu nevoi speciale, prin crearea unui parteneriat, în care familia 

este figura cheie în actul de reabilitare al copiilor, realizat prin dialog deschis, training și ajutor multi-aspectual. 

 

Beneficiari direcți: 

- Copii de la 1 lună de zile și pînă la împlinirea a 18 ani, ce suferă de paralizii cerebrale și a alte afecțiuni motorii, 

copii cu deficiențe sensoriale (de văz, auz etc.) care implică reținere în dezvoltarea psiho-motorie, copii cu sidromul 

Down și alte dereglări de dezvoltare și de comunicare,  care au un diagnostic stabilit într-o instituţie medicală, dar 

nu au posibilitate, din lipsă de mijloace sau infrastructură să fie încadraţi în programe de recuperare adecvate 

nevoior lor;  

- Părinții și îngrijitorii copiilor cu nevoi speciale; 



- Asitenți parentali, asistenți sociali. 

 

Beneficiari indirecți: 

- Beneficiari indirecți sunt cadrele medicale și didactice, lucrători sociali etc, care au tangență cu copii cu nevoi 

speciale. 

Prin activitatea sa, pe parcursul a 20 de ani, instituția Tony Hawks Centru promovează principiile de 

reabilitare comunitară recomendate de OMS: 

• Accesibilitate şi proximitate teritorială a serviciilor de recuperare conform necesităţilor copiilor; 

• Intervenție inter-disciplinară bazată pe interacțiunea specialiștilor din diferite domenii ale reabilitării pediatrice 

(kineto și hidrokinetoterapie, ergoterapie, psiho-pedagogie, logopedie, asistență socială); 

• Informarea și educarea continuă a părinţilor și îngrijitorilor copiilor;  

• Promovarea respectului faţă de persoanele cu dizabilităţi;  

• Recunoaşterea că dizabilitatea nu este o maladie şi că modelul medical al dizabilităţii nu este adecvat în majoritatea 

cazurilor.  

Mai multe activități au fost promovate la nivel de comunitate locală pentru a implementa aceste principii. 

     Astfel Tony Hawks Centru a fost prima organizaţie non-guvernamentală medicală din Republica Moldova, 

acreditată de către CNEAS, pe lîngă Ministerul Sănătății în a. 2006 (ultimul Certificat de Acreditare - nr. 3047, 

valabil  pînă în decembrie a.2021). 

    A fost construit și dat în exploatare (2014 -2016) un sediu modern de reabilitare medico-socială destinat copiilor 

cu nevoi speciale, dotat cu o piscină caldă pentru hidro-kinetoterapie, prima de acest gen în Republica Moldova. 

Începînd cu anul 2007, serviciile centrului sunt contractate de Compania Națională de Asigurări Medicale. 

Zilnic în jur de 20 copii din raionul Buiucani, dar şi  din alte raioane ale mun. Chişinău şi din ţara întreagă 

sunt deserviți la centru de o echipă multi-disciplinară de specialiști - medic pediatru, kinetoterapeut, logoped, 

ergoterapeut, psiholog,  asistent social și muzicolog.  

În total în 2019 au activat 16 specialiști care au deservit 447 copii referiți de medicul de familie și peste 150 

copii care au vizitat centrul împreună cu familia.  Copilul și familia sa se află la Centru aproximativ 2 ore zilnic, pe 

parcursul a 12-15 zile. Ședințele pot fi repetate de 2 sau maximum 3 ori pe an. 

Centru a mai prestat servicii de kinetoerapie în trei cabinete de kinetoterapie, respectiv în trei instituții: 

Complexul -pilot de psihopedagogie curativă Orfeu, Gradinița Nr 167 pentru copii cu deficiență de auz, centru 

Nicușor din comuna Grătiești. 

De serviciile centrului au beneficiat copii cu următorele afecţiuni: paralizie cerebrală infantilă, dereglări și 

anomalii de dezvoltare, maladii neuro-musculare degenerative, miopatii, neuropatii, maladii  ereditare rare, 

dereglări  osteo-musculare, boli respiratorii și cardiovasculare.  

  La copiii cu dizabilități multiple deseori se întîlnesc și diferite probleme sensoriale (auz, văz, tactile, 

propriocepţie etc). În acest caz specialiştii centrului folosesc pentru reeducare camera sensorială. În mod special 

camera sensorială este folosită de micuţii cu vedere slabă deoarece în spaţiul întunecat ei se focusează mai uşor pe 

desene sau video-urile în alb-negru, pe care specialiştii noştri le-au adaptat si le pot oferi familiilor pentru lucru de 

stimulare acasă. 



În programul de muzico-terapie sunt încadraţi copiii cu deficienţe de prehensiune (apucare) și de 

comunicare. Un muzicolog se alătură psihopedagogului pentru a acompania toate jocurile folosind instrumentele - 

jucăriile  muzicale  existente la centru.  

Serviciile  de psiho-pedagogie oferite la Centru sunt destinate  copiilor cu cele mai  mai severe dizabilităţi. 

Pregătirea de inserţie în grădiniţă (generală sau specială) este una din sarcinile  principale ale centrului pe fonul 

unei  tendinţe generale tot mai ample de integrare a  copiilor  cu cerinţe educaţionale speciale versus sudii la 

domiciliu.  

O metodă preferată de părinţi este utilizarea jocurilor și a cărţilor, inclusiv a jucăriilor pentru închiriere, care 

îi  motivează  să petreacă  mai mult timp cu copilul cu dizabilităţi, astfel sporind reuşita școlară. Reeducarea ADL  

şi adaptarea  mediului de trai este o altă sarcină pe care se focusează specialistul PPG.   

În anul 2019: 15 copii au beneficiat de  echipament specializat de posturare şi mobilizare, 5 copii au 

beneficiat de cărucioare rulante, 25 copii au beneficiat de rechizite şcolare, 11 copii au beneficiat de haine şi 

încălţăminte de iarnă, 6 copii au beneficiat de servicii de transport și au fost acordate 61 de pachete alimentare. 

În anul 2019 Serviciile IP Tony Hawks Centru au devenit mai bine țintite, iar calitatea lor a crescut. Părinţii, 

cu care am conlucrat pe parcusul anului au devenit mai instruiţi şi mai buni avocaţi ai copiilor lor. Citeva mesaje 

lasate de părinți:  

“Dragă echipă Tony Hawks Centru, va aducem cele mai sincere mulțumiri pentru efortul și munca care o 

depuneți în reabilitarea copiilor noștri. Sunteți profesioniști în adevăratul sens al cuvîtului, cu multă răbdare ne 

ajutați în reabilitarea și reeducarea copiilor noștri” Familia Șochichiu 

“La Tony Hawks Centru am învațat multe lucruri noi care îi sunt de folos copilului în viața de zi cu zi. 

Suntem extrem de mulțumiți de serviciile oferite și de specialiștii calificați, amabili și respectuoși.” Familia 

Gortolomei 

“Avem multe succese datorită Echipei Tonyy Hawks Centru, ședințele de kinetoterapie și terapie 

ocupațională îmbunătățesc semnificativ viața copilului meu. Vă mulțumi din suflet!” Familia Stratu 

 

Proiecte  

În luna septebrie 2019, cu suportul Clubului Rotary și Child Aid, Marea Britanie, finanțat de Rotary Global 

Grant (USA) a fost lansat proiectul: Ameliorarea calităţii vieţii copiilor cu nevoi speciale prin facilitarea 

accesului la servicii comunitare de Terapie Ocupationala în Republica Moldova”  

În cadrul acestui eveniment au  fost organizate mai multe activități importane: 

1. Conferința republicană Viiitorul este astăzi, organizată cu scopul sensibilizării opiniei publice și a responsabililor 

din administrarea publică centrală despre rolul Terapiei Ocupaționale în viața copiilor cu nevoi speciale.  

Conferința a fost moderată de Dl Martin Wilcox și a fost deschisă de către ES Dl Fisher, Ambasadorul 

Britanic la Chișinău. 

Oaspeții de onoare au fost Dna Samantha Sann, președinta Federației Mondiale de Terapie Ocupațională și 

Dna Sue Baptiste, profesor emerit la Univerisitatea MacMaster, Canada, co- autor al COPM. 

La conferință au fost prezenți peste 70 persoane, printre care reprezentanți ai MSMsPS, ai Universității de 

Medicină, Universitatea Ion Creangă, Universitatea Educație Fizică si Sport,  inclusiv reprezentanți ai Cluburilor 

Rotary din diferite țări al lumii (Marea Britanie, Germania, Olanda, Canada, Romania); 



  
 

 
 



 
 

2.  Conferința a fost urmată de un seminar teoretico – practic de 3 zile  cu genericul „Orientarea spre Terapia 

Ocupațională ca profesie și întroducere în COPM”, la care 24 specialiști din reabilitarea pediatrică au avut 

posibilitatea de a-și îmbogăți cunoștințele teoretico – practice în importanța terapiei ocupaționale în promovarea 

Activității și Participării la persoanele cu nevoi speciale. A fost prezentat conceptul PEO: persoană-mediu-

ocupație și discutate diferite aplicații ale sale în scenariul beneficiarului. 

 



 
 

 

Un instrument de valoare de măsurarea a performanței ocupațiionale a  fost întrodus în premieră în țară de 

unul din co-autorii COPM (Masurarea Canadiană a Performanței Ocupaționale), profesoara Sue Baptiste, care a 

vizitat țara noastră cu această ocazie. 

Spre sfîrșitul anului, specialiștii centrului au muncit intens la deschiderea și organizarea  unei biblioteci 

pentru specialiștii din reabilitarea pediatrică și la amelioraraea accesului la informații despre reabilitarea copiilor 

cu nevoi speciale. Proiectul "Informare mai bună pentru incluziune mai bună” susuținut financiar de către 

Ambasada SUA la Chișinău a fost implementat de catre echipa Tony Hawks Centru cu scopul de a spori nivelul de 

informare și cunoștințe despre dizabilitatea la copii și tineri atît în rîndul specialiștilor din domeniu cît și a părinților 

și adolescenților. Aceste cunoștințe noi, sporesc eforturile comune (părinți – specialiști ) de integrare în societate a 

persoanelor cu nevoi speciale. 

Grație ajutorului speciliștilor din reabilitare pediatrică din diferite țări (USA, Franța, Canada), care au 

răspuns la cererea noastră a fost creată în scurt timp o listă a celor mai noi surse literarea din următoarele domenii:  

- reabilitarea copiilor cu nevoi speciale  (evaluarea dezvotării copiilor cu  dizabilități de dezvoltare); 

-terapia ocupațională (integrare sensorială, terapia prin muzică, ludoterapie și  tehnologii asistive); 

-kinetoterapie (hidroterapie, metode de ortezare, psihomotricitate); 

-logopedie (folosirea tehnicilor de comunicare alternativă, tehnici de alimentare, etc); 

-in domeniul emoțional și psihologic general. 

 



 

 

 

Toate cărțile și revistele procurate au ajuns la timp în biblioteca amenajată din surse proprii, la parterul Tony 

Hawks Centru. 

 

Totodată prin proiectul dat, am avut posibilitatea să echipăm Centrul cu echipamente moderne de acces 

electronic la surse on-line ( 3 laptopuri, 6 tablete, 3 calculatoare cu complectație deplină, 2 rutere și 2 e-readere). 

Calculatoarele noi noi au fost adaptate cu mijloace asistive pentru tinerii cu nevoi speciale de mobilitate manuală. 

 



Educare profesională si schimb de experiență 

În luna noiembrie 2019 a fost organizată o vizită de studiu și informare  în orașul Bacău, Romania. Cu 

ocazia a celebrării a 55 ani de activitate a facultății de Stiințe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Echipa Tony Hawks Centru a fost invitată să participe la work-

shopurile cu participare internațională organizate cu acest prilej. 

Astfel specialiștii centrului au beneficiat de o pezentare a unui trerapist – ocupațional din Spania în cadrul cărui au  

fost abordate metode moderne de evaluare funcțională a mîinii. Împreună cu terapiști ocupaționali și kinetoterapeuți 

am făcut schimb de idei și metode practice de reabilitarea funcțională a membrului superior la copii.  

Cu ocazia aflării în orașul Bacău am înterprins o vizită de informare la Unitate de reabilitare a spitalului 

municipal de copii. Aici specialiștii de la  Tony Hawks Centru au făcut cunoștință cu mai mulți specialiști în 

reabilitarea pediatrică, inclusiv cu cei de la Cabinetul de Integrare Sensorială, dar și Terapie Ocupațională. În cadrul 

vizitei am discutat mai multe teme de interes reciproc și am făcut cunoștință cu echipamente și dispozitive moderne 

de reabilitare pediatrică. 

 

 
 

                   Împreună cu colegii de la Unitatatea de Recuperare a Spitalului de Copii, Bacău 

 

Activități de colectare de fonduri 

Un Eveniment inedit de colectare de fonduri a fost organizat în colaborare cu Ambasada Britanică la 

Chișinău în data de 19 mai 2019 care a adus venituri - net de 163 000 lei pentru construcția mansardei la Tony 

Hawks Centru. 

Inițiatorii și protagoniștii evenimentului au fost vestitul scriitor și umorist britanic Tony Hawks și bunul său 

prieten Tim Rice – faimos textier (Evita, Chess, Frumoasa și Bestia, Isus Hristos Super Star, Regele Leu, Aladin 

etc), laureat al premiilor Oscar, Emmy, Grammy and Tony.   

La aceste personalități de talie internațională li sau alăturat muzicieni și actori locali, care au interpretat 

piese compuse pe textele lui Tim Rice precum: Mariana Bulicanu, Geta Burlacu, Cristina Scarlat, Serj Cuzencoff, 



Anatolii Durbală, Vitalie Toderașcu, Vladimir Fotescu, Aliona Moon, Pasha Parfeni și corul de copii Teo Voice, 

cărora le aducem sincere mulțumiri! 

Evenimentul a avut loc la sala mare a Filarmonicii Serghei Lunchevici, cu un procentaj de 70 la sută de 

ocupare a locurilor.  Acesta a fost un rezultat excelent, luînd în considerare, doar cele 3 săptămîni de organizare și 

promovare a evenimentului.  

După concert un grup de 70 pe oaspeți, muzicieni și voluntari ai Centrului Tony Hawks au avut ocazia să 

celebreze evenimentul la o șezătoare organizată în sala mică a Filarmonicii, unde 

s-au colectat fonduri din vînzarea cărților “Tenis cu Moldoveni” și a obiectelor de artizanat confecționate de 

beneficiarii centrului. 

Aducem sincere mulțumiri sposorilor evenimentului: Compania Strategic Grup, Prime Capital, Endava, 

Casa Daca, Vernon David, Gas Natural Fenosa, Sebo, Linella, Nestle, Mixbook, Ellation, Victoria Bank, Nooka, 

Purcari, Simpals, DevelopmentAid, Brio Film Prodaction, Rozmarin Cafe, revista ‘’Sunt Părinte’’ și TVR Moldova. 
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Bilanțul contabil, MDL 

 

 2018 2019 

Active imobilizate 5 588 268 5 404 525 

Imobilizari necorporale 17 109 15 413 

Imobilizari corporale in curs de executie 24 133 27 633 

      Mijloace fixe 5 265 899 5 080 352 

      Terenuri 281 127 281 127 

Active circulante 94 236 240 032 

Sțocuri   

Mațeriale 47 556 5 485 

Obiecțe de mica valoare și șcurța durața                                 74 356 

Creanțe comerciale 2 722  

Creanțe comerciale și avansuri acordate 2 722  

Creante ale bugetului   

Creante ale perșonalului   

Ale creante curente    

Creante privind mijloacele cu destinatie speciala    

Numerar 25 686 160 191 

Alte active circulante 535  

   

Total active 5 664 767 5 644 557 

   

Capital propriu 5 587 969 5 593 783 

Corectii ale rezultatelor anilor precedenți   

Excedent net (deficit net) al perioadei de geșțiune   

Fond de active imobilizate 5 587 969 5 452 714 

Fond de autofinantare   

Alte fonduri  141 069 

Datorii pe termen lung   

Finantarii și încasari cu destinatie speciala pe termen lung   

Alte datorii pe termen lung   

Datorii curente 76 798 50 774 

Finantari si încasari cu destinație speciala curente 15 306 18 679 

Datorii financiare curente   

Datorii comerciale si avansuri primite 9163 23220 

Datorii fata de personal 2755 3505 

Datorii privind asigurarile sociale si medicale  3064 

Datorii fata de buget 1711 2306 

Venituri anticipate curente   

Alte datorii curente 47 863  

   

Total pasive 5 664 767 5 644 557 
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Situația de Venituri și Cheltuieli, MDL 
 2018 2019 

Venituri aferente mijloacelor cu destinație speciala  1 805 206 2 005 862 

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație speciala  1 805 206   2 005 862 

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație 

specială 

0 0 

Alte venituri (cu exceptia veniturilor din activitatea 

economica ) 

58 677 234 604 

Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea 

economica ) 

58 677        234 604 

Excedent (deficit) aferent altor activități 0  

Venituri din activitatea economica  291580  438 291 

Cheltuieli din activitatea economica  291580  438 291 

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică 0 0 

Cheltuieli privind impozitul pe venit   

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune 0 0 

 

Situația Modificărilor Surselor de Finanțare, MDL 

Indicatori 2018 Majorări Diminuări 2019 

Mijloace cu destinație specială 18 111 2 005 862 2 005 295 18 678 

Finantări cu destnație speciala din 

bugetul Național 

15 232 821 070 836 240 62 

Finanțari cu destinație specială din 

bugetul local 

    

Granturi  206 496 188 374 18 122 

Asistență financiară și tehnică     

Alte finanțări si încasări cu destinație 

specială  

2879 978 296 980 681 494 

Mijloace nepredestinate - 234 604 234 604  

Donații  234 604 234 604  

Ajutoare financiare     

Alte mijloace nepredestinate     

Contribuții ale fondatorilor și 

membrilor 

- - - - 

Taxe de aderare și cotizații de membru     

Alte contribuții     

Fonduri 5 587 969 141 069 135 255 5 593 783 

Fondul de active imobilizate 5 587 969  135 255 5 452 714 

Fondul de autofinanțare     
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Alte fonduri  141 069  141 069 

Alte surse de finanțare 7575 438 291 445 422 444 

Total surse de finanțare 5 613 655 2 819 826 2 820 573 5 612 905 
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