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I. INFORMAŢII GENERALE
Instituţia Privată Tony Hawks Centru cu sediul în mun. Chisinau, Drumul Taberei 10,
înregistrată la Ministerul Justitiei al Republicii Moldova pe 15.12.2000 cu Nr. MD 1602 este o
organizație non-guvernametală, non-profit, ce prestează gratuit al 20 - lea an, servicii
multidisciplinare de reabilitare copiilor cu nevoi speciale și copiilor cronic bolnavi, care provin din
familii vulnerabile material.
IP Tony Hawks Centru este prima organizaţie non-guvernamentală, medicală, din Republica
Moldova, care a fost acreditată de către CNEAS începând cu a.2006, ultimul Certificat de Acreditare
Nr. 3047, valabil până în a. 2021.
Din momentul înfiinţării şi până în prezent, IP Tony Hawks Centru conform misiunii sale a
implementat mai multe proiecte de sporire a accesului copiilor cronic bolnavi, ce provin din familii
vulnerabile material la servicii de recuperare multi-disciplinară. Aceste proiecte sau axat atât pe
latura de ameliorarea a infrastructurii, dar și pe educația cadrelor medicale și paramedicale.
Grație suportului din partea scriitorului englez Tony Hawks, a organizației de caritate
britanice ChildAid și a parteneriatului cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, Tony
Hawks Centru a reușit și în a. 2020 să fie alături de familiile, ce educă copii cu nevoi speciale.
Necătând la condițiile impuse de pandemia COVID 19, Tony Hawks Centru, a reușit să ofere
servicii on – line și față-n-față unui grup din cei mai vulnerabili copii din m. Chișinău și comuna
Grătiești.
Astfel serviciile au fost oferite atât la sediul central al Centrului cât și la cabinetele din orașul
Chișinău și suburbie. Grație parteneriatului cu CNAM și cu Direcția Educație, Tineret și Sport a
Primăriei m. Chișinău a fost posibilă prestarea serviciilor gratuite de kinetoterapie la grădinița nr.
167 pentru copii cu hipoacuzie, dar și alte dizabilități și la complexul curativ-pedagogic Orfeu,
pentru copii cu probleme de sănătate mintală, începând cu anul 2007. Tot datorită suportului CNAM
a fost posibilă oferirea de servicii gratuite de kinetoterapie la Centrul Nicușor din comuna Grătiești,
în perioada 25.10.2015 – 31.12.2020.
II. Activitatea de prestare a serviciilor de recuperare multidisciplinară
Pe parcursul anului 2020 la Tony Hawks Centru a activat o echipă de 14 specialiști în
următoarea componență:
-

1 medic pediatru cu specializare în paralizii cerebrale și dizabilități multiple;

-

3 kinetoterapeuți la sediul central;

-

1 kinetoterapeut la grădinița nr 167 pentru copii hipoacuzici și alte dizabilități;

-

1 kinetoterapeut la complexul curativ - pedagogic Orfeu;

-

1 kinetoterapeut la centrul Nicușor, com. Grătiești;

-

1 psihopedagog, certificat în Comunicare prin Muzică;

-

1 muzician cu 1/3 de normă;

-

1 logoped;

-

1 psiholog;

-

1 asistent social;

-

2 specialiști în hidro-kinetoterapie.
Astfel, de către echipa multidisciplinară au fost oferite 981 consultații copiilor cu nevoi
speciale şi maladii cronice din familii vulnerabile, care suferă de diferite afecțiuni ale sistemului
nervos central si periferic, maladii cardiovaculare și osteo-articulare. Printre acestea cele mai
frecvent întâlnite au fost: paraliziile cerebrale, scoliozele și dereglări de ținută, amiotrofiile spinale,
maladia Down, etc., prezentate în diagrama de mai jos.
Diagrama nr. 1. Incidenţa nozologică

În anul 2020, au fost prestate 4250 servicii de kinetoterapie și masaj, în complex cu alte
servicii: logopedie, ergoterapie, muzicoterapie, ludoterapie, terapie de integrare sensorială, hidrokinetoterapie.
Pe parcursul anului 2020, serviciile de reabilitare au fost prestate în total la 368 copii. Acest
număr nu este cu mult sub nr. copiilor primari din 2019, datorită faptului că după deschidere, centrul
s-a focusat pe repartizarea serviciilor în primul rând copilor primari. Altfel spus echipa s-a
concentrat pe oferirirea serviciilor unui număr cât mai mare de copii, din contul diminuării numărul
copiilor secundari, comparativ cu anii precedenți. S-a optat pentru această alegere și din cauza
scăderii numărului zilelor lucrate în 2020 din cauza pandemiei și aflării echipei în somaj tehnic pe

parcursul unei luni de zile, dar și a eliberării din funcție a 3 specialiști kinetoterapeuți și a unui
specialist hidro kinetoterapeut.
Tot în același timp, concomitant au fost livrate servicii on line de kinetoterapie, psihologie,
psihopedagogie și asistență socială.
Serviciul psihologic în acest an, a fost suprsolicitat, deoarece familiile copiilor cu nevoi
speciale sau confruntat cu probleme de anxietate până la depresie din cauza surmenajului parental,
a lipsurilor materiale și financiare. Trecerea la educarea on-line deasemeni a pus o mare
responsabiliate pe părinți și copii, iar psihopedagogii centrului au fost implicați plenar în activitățile
educationale on - line și față în față.
Tabel nr. 1. Efortul comparativ al activității de recuperare multidisciplinară 2019-2020,
inclusiv cu suportul CNAM
Beneficiari total
Din surse CNAM

2019
597
447

290 (nu
piscina)

2020
435
a lucrat

-

inclusiv vizite
consultative

986

-

vizite curative
(CNAM)
din ele kineto și
masaj
hidro
kinetoterapie
logopedie
ergoterapie

7638

6676

5772

4250

857

470

31
978

960
996

-

981

În anul 2020, Centrul Tony Hawks a fost mai mult ca nici o dată mai aproape de fiecare
beneficiar în parte. O mică evaluare a stării sociale a beneficiarilor noștri a scos în evidență o creștere
a cererilor de ajutor umanitar în urma scăderii veniturilor familiale cu 50 % din cauza tăierilor de
salarii la aproximativ la 60% din familii. Astfel pe perioada pandemică a anului 2020, au fost oferite
diverse ajutoare materiale și financiare:
•

53 de familii au beneficiat de consiliere în domeniul asistenței sociale, pe tot parcursul anului și
susținere în obținerea diferitor prestatii sociale și respectarea drepturilor persoanelor cu
dizabilități.

•

cu un ajutor generos venit din partea sponsorilor din Marea Britanie prin intermediul Child
Aid, 50 de familii au primit în decurs de 7 luni (aprilie, iunie, august, septembrie, octombrie,
noiembrie, decembrie) ajutor material sub formă de pachete alimentare, inclusiv pentru
sărbătorile de Crăciun și Anul Nou.

•

suma ajutorului financiar bănesc oferit familiilor vulnerabile pe parcursul anului 2020 a fost
de 22274 lei, care au fost repartizați la 14 – cele mai vulnerabile familii.

•

9 copi au beneficiat de scaun auto în urma unui proiect implementat cu organizația „Make
Roads Safe Moldova (Să facem drumurile sigure în Moldova)” .

•

30 de familii au beneficiat de pachete cu produse igienice;

•

10 copii au beneficiat de câte un sac de dormit;

•

12 copii au beneficiat de scutece;

•

2 familii au beneficiat de ajutor umanitar sub formă de covoare;

•

3 copii au beneficiat de echipamente asistive (carucior rulant, premergător, scăunel pentru
pozitionare).

III. Activitatea THC în timpul și după carantina COVID 19.
Începînd cu 16 martie și până la 30 mai 2020, centrul s-a aflat în carantină, iar angajații în
autoizolare la domiciliu, prin instaurarea Stării de Urgență, impuse de pandemia cu COVID 19. Pe
parcursul aflării în carantină, angajații centrului au folosit zilele de concediu anual, iar alte 31 de
zile angajații sau aflat în șomaj tehnic, cu remunerare de 50%.
Începând cu primele zile de carantină specialiștii centrului au fost încurajați să țină legătura
cu familiile beneficiarilor noștri. Pentru aceasta, au fost distribute unitățile de echipament electronic,
disponibile la centru și au fost asigurați toți angajații cu cartele telefonice.
Grație acestor echipamente și datorită gradului civic înalt al angajaților centrului, care au
activat pro-bono, în perioada carantinei stricte, am putut depista cele mai stringente nevoi ale
familiilor beneficiarilor noștri. Lor le-au fost livrate la domiciliu, prin suportul acordat de ChildAid
și a suporterilor internaționali, pachete alimentare, detergenți și soluții dezinfectante.
Serviciul psihologic al centrului a fost unul din cele mai solicitate pe parcursul carantinei și
a fost acordar on-line celor interesați. Menținerea dialogului și comunicarea pro-activă a centrului
a fost mult apreciată de părinți.

Începînd cu luna mai s-a început pregătirea către redeschiderea centrului. Astfel echipa de
administare a participat la mai multe traininguri on-line, inclusiv europene, la care am învățat despre
posibilitățile de protecție și control asupra infecției cu Covid 19, despre modalități de acordare a
serviciilor on-line beneficiarilor și despre pregătirea centrului pentru activitatea post-carantină.
Au fost înfăptuite mai multe traduceri din engleză, franceză în română și rusă a unor
materiale elaborate de OMS despre controlul infecției cu COVID 19, inclusiv despre acordarea
serviciilor copiilor cu nevoi speciale pe timp de pandemie, care au fost publicate pe pagina web și
FB ale Centrului. Majoritatea traducerilor au fost adresate părinților, care se aflau în carantină și
aveau nevoie de suport atât psihologic, dar și material.
Pentru a prelua experiența altor țări în situația de carantină și autoizolare, angajații centrului
au tradus și materiale profesioniste referitor la acordarea serviciilor de reabilitare pediatrică on- line
si la reabilitarea persoanelor care au suportat Covid, acestea la fel pot fi găsite pe site-ul centrului,
Ca sursă de informare au servit documentele elaborate de Comisia Excepțională de Urgență
în Sănătatea Publică, materialele OMS și ale altor centre similare internaționale, care au fost traduse
și studiate în timpul ședințelor săptămânale ale echipei centrului, prin intermediul platformelor de
comunicare Skype, Zoom și Microsoft Teams, pe care am început să le adăptăm nevoilor noastre
zilnice, încă din primele zile de carantină.
Participarea activă la diferite webinare locale și internaționale referitor la infecția cu COVID
19 și combaterea ei, sa soldat cu elaborarea unui Regulament de funcționare pe timp de pandemie
al centrului, care a fost adus la cunoșțință sub semnătură tuturor angajaților.
Regulamentul conține:
- modalități de instruire a personalului referitor la protecția de COVID 19;
- procedurile de curățenie și dezinfecție a locului de muncă și echipamentelor în condițiile de
pandemie;

- echipamentele personale de protecție și modalitățile lor de folosire;
- modalitate de selectare a beneficiarilor și de prestare a serviciilor (on-line sau
față- în- față);
- modalitatea și căile de acces pe teritoriul și în incinta centrului.
Toate acestea au facilitat procedura de redeschidere a centrului după perioada de carantină
și autoizolare la domiciliu.
Astefel, începând cu 1 iunie toți angajații centrului au fost rechemați din șomaj tehnic pentru
a reîncepe activitatea fizică a centrului. Au fost organizate o serie de ședinte on-line cu angajații
centrului despre pandemia ce lua amploare, dar mai cu seamă de educare sanitaro-igienică, de
comportament și echipamente de protecție pe timp de pandemie - COVID 19.
Totodată, au fost instruți on-line toți colaboratorii despre modalitatea de activitate a Centrului
post–carantină, pregătind astfel Centrul pentru redeschiderea sa. În rezultatul acestor acțiuni deja în
luna mai, specialiștii Centrului - (pediatrul, psihologul, terapistul ocupațional, logopedul, asistentul
social și kinetoterapeuții) au început a acorda benevol servicii 100 % on-line.
Pentru reluarea activității, de comun acord cu CNAM și Child Aid, au fost procurate soluții
dezinfectante și materiale individuale de protecție în suma de 10465 lei. Acestea au inclus: măști
chirurgicale, viziere, mănuși, bahile, bonete și halate medicale de unică folosință.
În urma acestor activități, a fost posibilă ieșirea Centrului din șomaj tehnic cu reluarea
activităților de reabilitare a copiilor cu nevoi speciale. Astfel au fost redeschise toate serviciile, în
afara celui de hidro-kinetoterapie, piscinile rămânând închise în toată țara. Pe parcursul verii, a fost
reluată și activitatea de la piscină, începând cu luna august.
La început, toate seviciile noastre au fost prestate în raport de aproximativ 50 % on-line și
50 % cu prezență fizică. Prestarea serviciilor de reabilitare pediatrică on-line au fost o premieră
absolută în țara noastră. Dar datorită gradului sporit de adeziune a părinților la mijloacele terapeutice
necesare, ameliorarea stării de sănătate a copiilor în condiții de restricții maxime legat de pandemie,
a fost posibilă prestarea pe larg a serviciilor noastre on - line.
Calitatea ședințelor on - line a fost net îmbunătățită grație procurării unui lot de laptopuri, ca
urmare a unei donații particulare umanitare cu scopul de a ajuta beneficiarii Tony Hawks Centru pe
timp de pandemiei. Astfel, Centru a procurat 9 laptopuri, care au fost repartizate tuturor
specialiștilor centrului. Pentru facilitarea serviciilor de reabilitare de la domiciliu, angajații centrului
au beneficiat de pachete - minute achitate de centru.
Treptat, rata serviciilor on line s-a micșorat în favoarea celor cu prezență fizică. La începutul
perioadei, prezența fizică a pacienților era obligatorie doar în prima săptămână de reabilitare, în care
aveau loc consultațiile și evaluările de rigoare deoarece mulți copii nu au avut timp îndelungat
servicii de kineto -, ergo - și logopedie. Apoi, în a doua și a treia săptămână, serviciile erau prestate

on - line, părinții aflându-se de multe ori la țară. Cu începerea anului școlar serviciile on line s-au
diminuat ca număr. Astfel către finele anului 2020, doar serviciile psihopedagogului erau prestate
on line. Toate aceste servicii au fost livrate, în condiții de maximă vigilență și de protecție împotriva
infecției cu COVID 19, respectând distanța socială în condițiile unei frecvențe mai reduse a copiilor
și un timp mai diminuat al ședintelor de reabilitare fizică.

În foto de mai sus echipa este implicata în confecționarea unui scaun ortopedic.

IV. Activități de implementare a diferitor proiecte
Pe lângă activitățile de acordare a serviciilor de reabilitare zilnice, în echipa
multidisciplinară, primele luni ale anului 2020 (ianuarie -15 martie 2020) la THC au fost dedicate
finalizării unor proiecte începute în 2019 și pregătirii către implementarea unor noi proiecte,
finanțările cărora au fost aprobate pentru anul 2020.
Proiecte implimentate/finalizate în an. 2020
1. A fost înfăptuită pregătirea către implementarea proiectului de construcție și transformare a
terasei Centrului, într-o facilitate multifuncțională de recreere și studii pentru copii și tineri cu nevoi
speciale și anume - obținerea certificatului de urbanism.
Astfel, cu o echipă de specialiști (arhitectori, ingineri, pompieri) au fost precăutate
posibiltățile și emise condițiile de proiectare a mansardei, după care au fost depuse actele la
departamentul arhitectură și urbanism a primariei. Certificatul de urbanism a fost eliberat de
organele competente în luna iunie 2020.
2. A fost finalizat cu succes, Proiectul SMD70019GRO158 "Informare mai bună pentru
integrare de succes”, prin care a fost ameliorat accesul la cunostințe și informții cu privire la
îngrijirile copiilor cu nevoi speciale, prin dotarea cu literatură de specialitate a Bibliotecii Centrului,

proiect sprijinit de Ambasada SUA. În cadrul Proiectului, au fost selectate și procurate cărți printate
și electronice din următoarele domenii:
- reabilitarea copiilor cu nevoi speciale;
- terapia ocupațională;
- kinetoterapie și psihomotricitate;
- logopedie;
- psihologie.
- asistență socială.
Pe lîngă aceasta, a fost posibilă abonarea la două reviste internaționale: Motricite Cerebrale
(Franța) și Pediatric Physical Therapy (USA), precum și procurarea de videouri instructive în
domeniul kinetoterapiei și reeducării copiilor de vârstă fragedă (Franța).

Ehipamentele electronice procurate în cadrul acestui Proiect (3 laptopuri, 6 planșete) au fost
de mare ajutor, pe perioada 16 martie – 31 mai, timp în care Centrul Tony Hawks s-a aflat în
carantină, iar personalul în autoizolare la domiciliu. Aceste resurse au fost folosite în special de
angajați, fiind realizate traduceri, care mai apoi au fost publicate pe site-ul centrului, conținînd
informatii referitor la îngrijirea copiilor cu nevoi speciale.
3. La 26 iunie 2020, Automobil Club din Moldova, în parteneriat cu Inspectoratul Național de
Securitate Publică al IGP au organizat evenimentul de donare a scăunelelor auto pentru copii cu
nevoi speciale, beneficiarii Centrului Tony Hawks. Scopul evenimentului a fost de a spori nivelul
utilizării și de a îndemna pe cei ce au scăunele auto pentru copii în stare bună, dar nu le mai folosesc,
să le doneze părinților cu venituri reduse, cu mulți copii sau cu nevoi speciale.
Conform datelor INSP, de la începutul anului 2020, șaizeci și trei de copii au fost implicați în
accidente rutiere în rezultatul cărora 4 au decedat și alți 51 au suferit diferite traumatisme.

4. Datorită proiectului „Suport pentru procurarea echipamentelor de protecție individuală
necesare angajaților organizațiilor societății civile” finanțat de Fundația Soros Moldova și
implementat de Keystone Moldova și AOPD, Tony Hawks Centru, a primit echipamente individuale
de protecție (dezinfectant pentru mâini, măști medicinale, mănuși și respiratoare).

Proiecte ale Tony Hawks Centru aprobate, care urmau a fi implementate în 2020, dar amânate
din cauza pandemiei COVID 19:
1. Implementarea Grantului GG1746201 cu suportul Clubului Rotary și ChildAid “Ameliorarea
calitaţii vieţii copiilor cu nevoi speciale prin facilitarea accesului la servicii comunitare de
Terapie Ocupaţională în Republica Moldova”, lansarea căruia a avut loc la 27 septembrie 2019,
preconiza organizarea a 4 module de training teoretico-practice pentru specialiștii din reabilitarea
pediatrică, în domeniul terapiei ocupaționale pe parcursul anului 2020. Spre regret din cauza
pandemiei cu COVID 19 activitațile acestui proiect au fost reprogramate pentru anul 2022-2023.

2. Reconstrucția terasei Centrului și transformarea ei într-o facilitate de recreere, sport și activități
vocaționale pentru copii și tineri cu nevoi speciale, susținut de Tony Hawks și donații particulare
din Marea Britanie, preconizatată pentru a doua jumătate a anului 2020 a fost replanificată pentru
anul 2021.

4. Grantul „ Trough cooking classes to a more accessible world”, oferit de IWCM preconiza
organizarea și echiparea unei bucătării

dotate cu echipamente conform nevoilor speciale a

utilizatorilor de cărucioare rulante, dar și pentru tineri cu alte nevoi speciale . Acest model urma să
demonstreze noile tehnologii asistive în viața de zi cu zi a tinerilor cu nevoi speciale și familiilor
lor. Grantul a fost reprogramat pentru toamna 2021.

4. Proiectul “ Energie regenerabilă și grădină sensorială pentru copii cu nevoi speciale”,
câștigat la concursul de granturi oferite de Facilitatea Globală de Mediu. Acest proiect avea ca
scop reamenajarea teritoriului adiacent al Centrului și crearea unei Grădini Sensoriale. După
reconstrucția mansardei, acoperișul acesteia urma să fie dotat cu panouri fotovoltaice, pentru
diminuarea costurilor de întreținere a spațiului lărgit al centrului. Acest proiect urmează a fi reaplicat ulterior la un nou concurs organizat de Facilitatea Globală de Mediu după terminarea
pandemiei.

V. Raportul financiar 2020

Bilanțul contabil, MDL
2019

2020

Active imobilizate

5 404 525

5 281 070

Imobilizari necorporale

15 413

13 716

Imobilizari corporale in curs de executie

27 633

41 445

Mijloace fixe

5 080 352

4 944 782

Terenuri

281 127

281 127

240 032

240 032

5 485

3 532

Active circulante
Sțocuri
Mațeriale
Obiecțe de mica valoare și șcurța durața

74 356

Creanțe comerciale
Creanțe comerciale și avansuri acordate

2162

Creante ale bugetului
Creante ale perșonalului
Ale creante curente

15 111

Creante privind mijloacele cu destinatie speciala

15 111

Numerar

160 191

Alte active circulante

184 888
17 737

Total active

5 644 557

5 504 500

Capital propriu

5 593 783

5 465 282

5 452 714

5 281 070

Corectii ale rezultatelor anilor precedenți
Excedent net (deficit net) al perioadei de geșțiune
Fond de active imobilizate
Fond de autofinantare
Alte fonduri

30164
141 069

Datorii pe termen lung

154 048
5 192

Finantarii și încasari cu destinatie speciala pe
termen lung

5 192

Alte datorii pe termen lung
Datorii curente

50 774

34 026

Finantari si încasari cu destinație speciala curente 18 679

15 111

Datorii financiare curente

Datorii comerciale si avansuri primite

23220

8876

Datorii fata de personal

3505

1893

Datorii privind asigurarile sociale si medicale

3064

5984

Datorii fata de buget

2306

2162

5 644 557

5 504 500

Venituri anticipate curente
Alte datorii curente
Total pasive

Situația de Venituri și Cheltuieli, MDL
2019

2020

Venituri aferente mijloacelor cu
destinație speciala

2 005 862

1287743

Cheltuieli aferente mijloacelor cu
destinație speciala

2 005 862

Excedent (deficit) aferent mijloacelor
cu destinație specială

0

Alte venituri (cu exceptia veniturilor
din activitatea economica )

234 604

Alte cheltuieli (cuexcepția cheltuielilor
din activitatea economica )

234 604

Excedent (deficit) aferent altor
activități

0

0

Venituri din activitatea economica

438 291

231120

Cheltuieli din activitatea economica

438 291

231120

0

0

0

0

Rezultatul: profit (pierdere) din
activitatea economică

1287743
0
60314
60314

Cheltuieli privind impozitul pe venit
Excedent net (deficit net) al perioadei
de gestiune

Situația Modificărilor Surselor de Finanțare, MDL
Indicatori

2019

Majorări

Diminuări 2020

Mijloace cu destinație specială

18 678

2 185 680

2 184 055

20 303

872797

852556

20303

-

18122

-

Asistență financiară și tehnică
Alte finanțări si încasări cu destinație 494
specială

1312883

1313377

-

Mijloace nepredestinate

84 127

84 127

-

84127

84127
49664

-

-

-

Taxe de aderare și cotizații de membru
Alte contribuții
Fonduri
5 593 783

148 521

277 022

5 465 282

Fondul de active imobilizate

94544

266 188

5281070

30164

-

30164

Finantări cu destnație speciala din 62
bugetul
Național
Finanțari cu destinație specială din
bugetul local
Granturi
18 122

-

Donații
Ajutoare financiare
Alte mijloace nepredestinate
Contribuții ale fondatorilor
membrilor

49664

și -

5 452 714

Fondul de autofinanțare
Alte fonduri
Alte surse de finanțare

141 069

23813

10834

154048

444

231 120

221 870

9 694

5 612 905

2 649 448

2 767 074

5495279
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Diagramele cheltuielilor și veniturilor.
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VI. Mulțumiri
“Sunt mămica unei fetițe cu Sindrom Down de 3 ani și 8 luni. Frecventăm acest centru de la 8 luni.
După cursurile de kinetoterapie avem succese mari, iar la terapia ocupațională învățăm multe
lucruri utile, atît pentru copil, cît și pentru mine ca părinte. Datorită muncii asiduie a echipei Tony
Hawks, avem succese mari și privim cu optimism în viitor. Vă mulțumim că ne sunteți alături,
avem nevoie de specialiști ca Dumneavoastră!” Familia Stratu
“Sunt mămica lui Mihaiță, diagnosticat cu PCI. Sunt extrem de mulțumită de abordarea și de
reabilitarea în care este inclus copilul meu. Datorită terapiei tulburărilor alimentare, copilul meu
a învățat să rugume și să mănînce. Activitățile senzoriale și de hidrokinetoterapie sunt
extraordinar de benefice și au un aport enorm în reabilitarea copilului nostru. Un mare multumesc
echipei Tony Hawks Centru, pentru profesionalism, atitudine și gestionare a serviciului. La mai
mult și la mai mare!” Cu respect, Familia Gromațchii
“Mulțumim că existați, aveți sufletele ca pâinea caldă, mulțumim că treceți împreună cu noi peste
greutățile noastre, pentru noi ca părinți este foarte important acest lucru. Vă dorim din tot sufletul
sănătate și răbdare și să vă răsplatească bunul Dumnezeu pentru tot efortul pe care-l depuneți în
ceea ce faceți.” Cu drag, familia Volosciuc
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Echipa și beneficiarii direcți ai Tony Hawks Centru, aduce sincere mulțumiri tuturor
susținătorilor, care au fost alături de noi pe parcursul anului 2020.

SPOSORI
Tony Hawks
Norman și Sarah Fraser
Sir Tim Rice
Compania Agrosfera-BM SRL
Compania NeoComputer Grup SRL
Tuturor oamenilor de bună credință care ne-au susținut prin mecanismul 2 %.

Parteneri
Child Aid
CNAM
Ambasada SUA la Chișinău
Automobil Club din Moldova
Grădinița 167
Complexul – Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”
Centrul Nicușor pentru copii și Tineret/Asociatia Steaua Călăuză.

Director
Diana Covalciuc
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