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-RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI
NEUROMOTORII ”SFÂNTUL NECTARIE”

CENTRUL DE RECUPERARE SFÂNTUL NECTARIE
PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI
NEUROMOTORII
Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități neuromotorii ”Sfântul Nectarie” și-a început activitatea în data
de 6 iulie 2015 și de atunci funcționează fără întrerupere, având un număr de 15 angajați.
În cadrul centrului copiii fac zilnic kinetoterapie, hidroterapie, logopedie, terapie ocupațională, Therasuit, pe
termen lung, în scop caritabil. În prezent 115 copii vin in permanenta la terapii din 19 județe ale țării.
Cheltuielile Centrului ajung la 156000 euro/an. Din luna iulie 2015 până în luna noiembrie 2020 Centrul de

recuperare Sf Nectarie a oferit 61994 ședințe de terapie:
•

31284 ședințe de kinetoterapie

•

5200 ședințe de terapie ocupațională

•

5120 ședințe de logopedie

•

20160 ore de Therasuit Therapy

•

4860 ședințe de hidroterapie

•

40 de întâlniri în cadrului grupului de suport pentru părinți, 200 de intalniri de consiliere individuala

•

450 sedințe de echitație

•

60000 km parcurși cu beneficiarii mașinii adaptate pentru persoane cu dizabilități, in regim caritabil

•

Cazare in apartamentul fundației, în regim caritabil, pe tot parcursul anului pentru 20 de familii care
au stat 3 săptămâni fiecare, pe perioada urmării terapiei Therasuit în cadrul centrului de recuperare.
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Misiune: Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități neuromotorii Sfântul Nectarie are scopul
de a schimba viața copiilor cu dizabilități pe termen lung prin îmbunătățirea abilităților
neuromotorii cu ajutorul terapiilor performante și a personalului specializat.
Consiliul director este format din dl Mihai Neșu, dna Maria Iulia Băcăran și dl Horia Mateaș
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Conform condicelor de prezență numărul de ședințe de terapie efectuate în anul 2020 este:
•

4160 ședințe de kinetoterapie

•

1600 ședințe de psihopedagogie specială și logopedie

•

3840 ore de Therasuit

•

250 ședințe de echitație

•

21000 km parcurși caritabil
Echipa Fundatiei
Mihai Neșu

CENTRUL DE RECUPERARE SFÂNTUL NECTARIE
PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI NEUROMOTORII
-EVIDENȚA FINANCIARAConform raportului de gestiune pentru anul 2019, Fundația Mihai Neșu a avut venituri în valoare de
1.973.233 lei și cheltuieli în valoare de 1.022.617 lei
Principalele venituri
- Venituri din contributii banesti tratamente copii 238.373,00 lei
- Venituri din donatii – 1.532.212,78lei
- Venituri din proiecte atrase ( repartizate pe venit in 2019 ) – 126.445,36lei
- Venituri din subventii somaj – 44.316,00lei

Principalele cheltuieli au fost:
- Cheltuieli cu materialele consumabile – 48.222,85lei
- Cheltuieli cu personalul ( salarii si asimilate) – 476.901,53lei
- Cheltuieli cu chirii – 58.372,90lei
- Cheltuieli cu serviciile executate de terti (protocol , transport, ch postale si de

telecomunicatii, cu serv bancare, etc) – 68.675,13lei
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-INVESTIȚII SEMNIFICATIVE 2020•

Formarea a 5 (balneofizio)kinetoterapeuți în Metoda Therasuit- 12500 usd

În anul 2020 Fundația Mihai Neșu a întâlnit câteva provocări importante. Una dintre ele a fost refacerea
echipei cu angajarea a 4 terapeuți noi. Acest lucru a implicat automat formarea lor în Metoda Therasuit, o

terapie revoluționară prin care terapeuții fundației au reușit să îi învețe pe mai mulți copii din toată țara să
aibă echilibru, să facă primii pași, să meargă, să sară, să se ridice, să se întoarcă, în acești 5 ani de lucru.

Costul de formare s-a ridicat la suma de 12500 usd și cei 4 terapeuți au fost formați in luna noiembrie a
acestui an, alături de o altă terapeută din Galați, care a obținut o bursă de formare în Therasuit pentru a lucra
cu copiii din Estul țării.
•

Achiziționarea benzii H/P Cosmos de recuperare a mersului pentru copii cu dizabilități și formarea
terapeuților- 35000 euro- achiziție datorată unui proiect finanțat de Fundația Vodafone România

•

Digitalizarea sistemului de management cu ajutorul unui soft special creat pentru fundație și
achiziționarea de tablete- 10000 euro

•

Achiziționarea sistemulul de stimulare vestibulara Framiral și formarea terapeuților pentru
utilizarea lui- 7000 euro

•

Achiziționare a noi accesorii Therasuit- 6900 usd

•

Formarea a 2 terapeuți în Metoda Castillo Morales- 1000 euro
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-INVESTIȚII SEMNIFICATIVE 2020-

Banda de mers H/P Cosmos

Formarea in Metoda Therasuit

Formarea pentru utilizare dispozitivului Framiral

FUNDAȚIA MIHAI NEȘU
CONSTRUIREA COMPLEXULUI DE RECUPERARE SF.
NECTARIE PENTRU COPII ȘI TINERI CU DIZABILITĂȚI
NEUROMOTORII SF. NECTARIE !
Întrucât Centrul de recuperare Sfântul Nectarie, creat in urma cu 5 ani și jumătate, se află situat în Oradea, între
blocuri, în chirie și oferă terapii doar copiilor de la 2-14 ani și aceștia cresc , Complexul de recuperare pentru
copii și tineri cu dizabilități neuromotorii ”Sfântul Nectarie” propune crearea unui spatiu de tip întreprindere
socială integrativă, deschis tuturor oamenilor (cu spațiu de agrement, grădini senzoriale, echitație, piscină,
restaurant, spații de joacă, loc de petreceri), care prin funcționarea lui și accesarea de către oamenii sănătoși să
susțină centrul de recuperare neuromotorie al copiilor și tinerilor, să creeze locuri de muncă în interior pentru
tinerii cu dizabilități (grădinar, fermier, bucătar, ospătar) și să îi integreze astfel în societate.
Complexul de recuperare ”Sfântul Nectarie” va fi un spațiu comun , al oamenilor sănătoși din comunitate,
care prin utilizarea lui va susține o structură socială medicală atât de necesară: recuperarea copiilor cu
dizabilități și integrarea tinerilor cu dizabilități prin crearea unui rost datorită locului de muncă.
Construcția întregului complex se întinde pe o suprafață de aproximativ 2 hectare, iar costurile sunt estimate la
suma de 3.5 milioane euro, sumă care acoperă atât construcția și amenajarea centrului, cât și a spațiilor de joacă
adaptate, a cazării pentru părinții copiilor cu dizabilități, a fermei, solarelor, grădinilor senzoriale, restaurantului
social, a spațiului de petreceri și a piscinei pentru hidroterapie.

Ce am reușit în prezent pentru construcție?
• Am strâns 900 mii euro începând din 1 decembrie 2019
• Am achiziționat terenul de 2.3 hectare in Cihei la 5 km de Oradea
• Am tras utilitățile la teren (apă și canal)
• Am împrejmuit terenul cu gard
• 4 arhitecți și un drumar lucrează la proiectele de construcții
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CE ADUCE NOU
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscină proprie pentru hidroterapie
Solare pentru terapie horticolă
Mini-fermă de animale-cu capre, găini, ponei și animale de terapie –atât pentru echitație cât și pentru
dezvoltarea deprinderilor gospodărești ale copiilor și tinerilor
Spațiu multifuncțional de activități cu Necti bar, Salad Bar și bucătărie pentru cursuri
Spații de cazare pentru familiile copiilor cu dizabilități care vin din alte orașe
Grădini senzoriale pentru stimulare senzorială si relaxare
Mai multe săli de terapie
Spațiu de închiriat pentru evenimente
Loc de joacă adaptat pentru copiii cu dizabilități
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• Proiectul a fost prezentat si la emisunea in premiera, linkul este aici .
• Prezentarea proiectului detaliata și în imagini poate fi găsită aici.
• Turul virtual al proiectului se gaseste pe siteul
https://www.mihainesufoundation.com/ro/

Imprejmuirea terenului constructieiNoiembrie 2020
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CAMPANIE DE PROMOVARE A STRÂNGERII DE FONDURI
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Fundația Mihai Neșu a fost acreditată ca furnizor de servicii sociale conform certificatului cu seria AF, nr
002688

În luna martie 2020 Fundația Mihai Neșu a obținut Licența oferita de Ministerul Muncii și Justiției sociale
pentru serviciul Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități neuromotorii ”Sfântul Nectarie”, nr

000778 seria LF din 10.12.2018-valabila pe o perioadă de 5 ani . Acest lucru permite firmelor mici, mari și
mijlocii să sponsorizeze fundația cu până la 20% din impozitul pe profit și să își deducă această

sumă din impozit.
Date de contact:
Director executiv Băcăran Maria Iulia
Adresa Mail : iulia.bacaran@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/mihai.nesu.foundation/
Site : https://www.mihainesufoundation.com/ro/

Telefon: 0721366252
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